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Regjeringen kommer med en ny stortingsmelding
om folkehelse ved årsskiftet. I den forbindelsen har
FYSIOTERAPEUTEN intervjuet helseminister Dag-
finn Høybråten og sett på MoRo-prosjektet på
Romsås i Oslo. Fysioterapeutene Eilin Ekeland  og
Anders Aasheim kommenterer ulike aspekter ved
folkehelsearbeidet i kronikkform.

UHO markerte seg i Skien da 6-åringene startet sin
skoledag. Bilister som hadde tenkt seg raskt på jobb,
ble stoppet av politiet og vinket inn til siden der syke-
pleiere, lærere, politi og fysioterapeuter tok i mot. Her
ble de bedt om å senke farten og ta hensyn til 6-årin-
gene, samtidig som de fikk en brosjyre som presen-
terte UHO.

NFF åpner folkehelseportal
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Serena Tonstad, overlege ved avdeling for Preventiv
Kardiologi, Ullevål Universitetssykehus, vil ha med fysio-
terapeuter for å bekjempe den økende fedmen blant
nordmenn. Hun mener fysioterapeuter kan holde kurser
for overvektige ved å ta inn kunnskap om kosthold i sin
undervisning.

Anette Hartmann er en av mange privat-
praktiserende fysioterapeuter som har fått avkor-
tet sine refusjonskrav etter at RTV strammet inn
praksis. Iherdig jobbing av NFFs forhandlings-
seksjon gjør at hun og andre privatpraktiserende
som har vært utsatt for det samme, kan framsette
sine krav på nytt innen 1. oktober og få tilbakebe-
talt sine penger.
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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.

Mindre retorikk, mer politikk

Forebygging av psykososiale lidelser, belastningslidelser, ulykker, astma og allergi.

Dette var de prioriterte områdene forrige gang Stortinget vedtok en folkehelsemelding

(St. meld. nr. 37, 1992-93). Etter ti år kan vi oppsummere fakta:

●  Antall uføretrygdede i Norge har økt med om lag 20 prosent i perioden 1992-2001.

●  Ved årsskiftet var 10 prosent av den yrkesaktive aldersgruppen (18-67 år) uføre-

trygdede. Det er flere enn noen gang tidligere.

●  Muskel- og skjelettlidelser og psykiske lidelser var i 2000 primærdiagnosen for

henholdsvis 35,5 prosent og 23,9 prosent av de nye uførepensjonistene. Begge

diagnosegruppene utgjør en økende andel av tilgangen.

Til tross for store ord om «satsning» og «prioritering» klarte man altså ikke å få bukt

med de nye folkesykdommene. Tvert om, belastningslidelser og lettere psykiske lidelser

har bare blitt mer vanlige. Når helseministeren legger fram ei ny stortingsmelding om

folkehelse senere i høst, bør vi kreve mindre retorikk og mer politikk.

En viktig grunn til de skuffende resultatene er at stortingsmeldingen fra 1992 ikke

ble fulgt opp med økonomiske rammer som stod i forhold til ambisjonene. Kommunene

har fått overført store og tunge oppgaver uten at det har fulgt midler med. Resultatet har

blitt en stadig rikere stat og en fattigere kommunesektor. Skattebetalerne sitter igjen

med et sterkt redusert tjenestetilbud. Den nye folkhelsemeldinga må ledsages av større

overføringer til kommunene. Overføringene bør dessuten øremerkes slik at kommunene

ikke bruker pengene til andre presserende oppgaver.

NFF har overfor helseministeren foreslått å opprette fysioterapeutstillinger med an-

svar for tilrettelagt fysisk aktivitet for unge og eldre. Ideen er god, og bør prøves ut. Vi-

ser det seg at tiltaket har effekt, bør staten – iallfall i en innkjøringsperiode – finansiere

stillingene. Sjøl om det er god grunn til å tro at slike stillinger er samfunnsøkonomisk

lønnsomme, har ikke kommunene pengene som trengs til å foreta «investeringen». Det

har imidlertid staten. Stortinget bør også endre bestemmelsene når det gjelder tilskudd

til fastlønnsstillinger for fysioterapeuter. I dag straffes kommuner økonomisk dersom de

ansetter fysioterapeuter som bare skal arbeide forebyggende eller helsefremmende i

kommunehelsetjenesten. Forutsetningen for å motta fastlønnstilskudd er at 50 prosent

av stillingen skal anvendes til kurative tjenester. Finansieringsformen bør endres slik at

det blir mer attraktivt for kommunene å iverksette tiltak innenfor forebyggende og hel-

sefremmende arbeid.



Folkehelseportal

NFFs beveg-deg-kampanje ønsker

velkommen til ny portal på Inter-

nett. www.beveg-deg.no er adres-

sen for alle som er interessert i

folkehelse og fysisk aktivitet.

Av Espen Mathisen
espen.mathisen@fysio.no

Beveg-deg-kampanjen har helt siden starten i
fjor høst hatt en enkel nettside der publikum
har kunnet «sjekke» formen sin. Nå varsler
styringsgruppa omlegging av webstedet.

For alle
– I slutten av september oppgraderes sidene
til å bli en bred samling av ressurser for
folkehelsearbeidere. Det blir en portal for alle
som jobber med folkehelse og fysisk aktivitet
– det være seg lærere, idrettslag, helsesøstre,
leger eller fysioterapeuter, sier Erling
Okkenhaug som er konsulent for beveg-deg-
kampanjen.

Okkenhaug har det praktiske ansvaret for tilrettelegging og oppdatering.
Styringsgruppa (se egen sak) fungerer som et redaksjonsråd for portalen.

– Det nye nettstedet samordner aktiviteter som foregår på området. En
del av portalen gir tips og råd om prosjektbygging. Denne håper vi vil kunne
fungere som en idebank med gode eksempler for alle som vil sette i gang til-
tak lokalt.

Okkenhaug forteller at sjøl om portalen har en bred profil, skal det legges
opp artikler og lenker for dem som er spesielt faglig interesserte. Det legges
også til rette for faglige og politiske debatter.

Håper på kvalitetstreff
Okkenhaug håper at mange klikker seg innom portalen.

– Men viktigere enn å få mange treff, er at vi får «kvalitetstreff». Vårt
håp er å tilby brukerne betydningsfull hjelp. Bedre enn 1.000 treff er at det
skjer noe med folkehelsearbeidet i ti kommuner, sier han.

www.beveg-deg.no skal ikke markedsføres spesielt. Kampanjen satser på
at sidene skal bli så gode at de markedsfører seg sjøl.

– For å få sidene best mulig er vi avhengige av å få tilbakemeldinger og
tips, sier Okkenhaug, som lover å være lydhør overfor gode forslag. ■

Åpner folkehelseportal

Styringsgruppa for NFFs beveg-deg-kampanje er redaksjonelt ansvarlig for
innholdet på beveg-deg-portalen. Disse sitter i gruppa:  Åse Bårdsen,
Tromsø, Reidun Eggesbø, Bergen, Gunveig Eide, Oslo, Berit Ianssen, Le-
vanger, Roger Jensen, Skien, Elin R. Solbu, Steinkjer, Grete Treider, NFFs
sekretariat/Oslo. ■

Ny portal. Grete Treider i beveg-deg-kampanjens styringsgruppe og konsulent
Erling Okkenhaug finpusser på den nye folkehelseportalen som åpnes i disse dager.
Foto: Espen Mathisen

Disse er ansvarlige for innholdet

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

 Aktuelt
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Aktuelt Strengere refusjonsordning

Anette Hartmann er en av mange

privatpraktiserende fysioterapeu-

ter som har fått avkortet sine

refusjonskrav. Etter iherdig job-

bing av NFFs forhandlingsseksjon,

kan hun framsette sine krav på

nytt innen 1. oktober og få store

beløp tilbakebetalt.

Av Heidi Johnsen
heidi.johnsen@fysio.no

Hartmann berømmer NFF og  forhandlings-
seksjonens leder Sonja Billingtons innsats i
denne saken. Som psykomotoriker har hun
pasienter hun følger opp over lang tid, med
behandlinger kanskje mindre enn en gang i
måneden. I mange tilfeller har hun – i likhet
med andre fysioterapeuter – fortsatt behand-
lingen når det har vært påkrevd, i påvente av
ny rekvisisjon. Det skyldes at pasienten har
måttet vente på ny legetime. Selv har hun
brukt av egen tid for å få tak i pasientens
lege, for å hindre opphold i nødvendig
behandling.

Denne praksisen har oppgjørskontorene
godtatt, helt fram til Rikstrygdeverket påla
dem å overholde forskriftene som sier at be-
handling ikke skal iverksettes før rekvisisjon
fra lege foreligger. Hartmann er oppgitt over
at fysioterapeutene ikke har fått refundert
sine krav, fordi de har handlet i god tro og
fordi de har gjort det for å hjelpe pasienten.

– Etter dette vil jeg forholde meg strikt til
regelverket for å unngå tap. Det som er sjok-
kerende er at vi som budbringer for pasien-
ten står ansvarlig. Alternativet er å la pasien-
ten hente refusjonen sin selv, sier Hartmann.

Ulik praksis
Det er to hovedårsaker til at fysioterapeuter
har fått avvist refusjonskrav. Behandlingen
har enten ikke startet opp innen tre måneder
etter at legen har skrevet ut rekvisisjonen, el-
ler behandlingen har startet opp før rekvisi-
sjon forelå.

Framsett nye krav,
få tusener tilbake!

I brev som Rikstrygdeverket, RTV, har
sendt fylkestrygdekontorene, vises det til
oppgjørskontorenes ulike praksis vedrørende
tidspunktet for å sette i verk innskjerpingen
av regelverket for behandling når:

●  det ikke foreligger rekvisisjon fra første
behandling

●  ved opphold på mer enn tre måneder
mellom datering på legens rekvisisjon og
dato for når behandlingen starter opp.

RTV understreker at regelverket er klart
og at pasienten må ha gyldig rekvisisjon.

Endret praksis
Oppgjørskontorenes nye praksis har fått
store konsekvenser for fysioterapeuter over
hele landet. I utgangspunktet skal pasienten
selv betale hele behandlingen, gå til trygde-
kontoret og få tilbakebetalt beløpet som re-
funderes. Fysioterapeutene har påtatt seg
dette arbeidet. Pasienten betaler bare egen-
andelen, og fysioterapeuten selv sender
refusjonskravet til trygdekontoret.

Fysioterapeuter som behandler pasienter
over tid og ser at det ikke holder med de ek-
sempelvis 12 behandlingene som er rekvi-
rert, har ofte fortsatt behandlingen før legen

har skrevet ut ny rekvisisjon. Denne praksi-
sen vil nå straffe seg i form av ikke betalt re-
fusjon. For mange er det snakk om store
beløp.

RTV har nå i brev til fylkestrygde-
kontorene anbefalt en noe smidig saksbe-
handling i en overgangsfase, slik at fysiote-
rapeutene får en sjanse til å innrette seg etter
endring av praktiseringen av forskriften. Fy-
sioterapeuter som har fått avkortet sine opp-
gjør, får anledning til å framsette sine krav
på ny innen 1. oktober 2002.

NFF har stått på
NFFs forhandlingsseksjon har bidratt til at
de mange medlemmene som i utgangspunk-
tet ble rammet av RTVs endringer, kan fram-
sette nye krav for beløp de ikke har fått re-
fundert. Allerede under forhandlingene om
driftstilskudd og takster våren 2001, tok
NFF opp trygdekontorenes avvisninger av
krav. Dersom trygden endret praksis, måtte
fysioterapeutene bli varslet på forhånd og få
en rimelig tidsfrist for å kunne tilpasse seg
regelverket. ■

Ny sjanse. Fysioterapeut Anette Hartmann får sende de avviste refusjonskravene til Rikstryg-
deverket på ny. Foto: Heidi Johnsen
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 Aktuelt

Tabell 1

2002 2001

mai 28 31
juni 43 28
juli 46 46
august 67 69

Tabell 2

2002 2001

mai 74 100
juni 57 78
juli 49 48
august 49 72

Eget institutt i Sør-Trøndelag
Fysioterapeututdanningen er igjen blitt et permanent institutt ved

Høgskolen i Sør-Trøndelag. Fysioterapeut Tone Dürendahl er ansatt som

leder. Utdanningen har de siste årene vært drevet som et prosjekt.

Prosjektorganiseringen ble etablert i 1999 etter at medlemmene av

instituttstyret ved utdanningen la ned vervene sine i protest mot de

økonomiske rammene. Fem av i alt 14 lærere sa enten opp eller fikk

innvilget permisjon. Ledige stillinger ble utlyst som engasjementer og det

ble ansatt en prosjektleder som ikke var fysioterapeut.

67 arbeidsledige i august
Aetat registrerte 67 arbeidsledige fysioterapeuter i august. Dette
var to færre enn i samme måned i fjor.

I forrige nummer (9/2002, side 26) brakte vi tall fra Aetat over
ledigheten blant fysioterapeuter i perioden mai-juli i år. Ved en feil
fra etatens side var ergoterapeuter inkludert i oversikten. Vi brin-
ger derfor ledighetstallene gjeldende for fysioterapeuter, nå for pe-
rioden mai-august og sammenlignet med tilsvarende periode i fjor
(tabell 1). Tabell 2 viser oversikt over ledige fysioterapeut-
stillinger registrert hos Aetat i perioden.

Forskningsdager med fysioterapi
Fysioterapeututdanningen ved Høgskolen i Oslo markerer seg på

Forskningsdagene 2002 med seminaret «Kroppslig erfaring gjennom

bevegelse».

Forskningsdagene 2002 er et landsomfattende arrangement i regi av

universiteter, høgskoler og andre institusjoner der det drives forskning.

Fysioterapeututdanningen i Oslo markerer dagene med et eget seminar. På

programmet står blant annet danseterapeuten Pia Houmark og fysiotera-

peutene Sidsel Byhring Anne Langaas. De legger fram ny forskning om

bevegelse, trening, roller, identitet, idealer, disiplinering, plikt, moral og

helse, og leder workshops. Seminaret finner sted på Høgskolen i Oslo,

Pilestredet 52, Elisabeth Lampes hus, auditoriet i første etasje 26. og 27.

september.

Det er viktig å opprettholde kroppens fettsyrebalanse. Bio-Sport er
den unike sportskuren som tilfører kroppen de livsviktige
fettsyrene Omega-3 og Omega-6, som er med på å opprettholde
den riktige balansen mellom prostaglandinene i kroppen.

Uansett om man er eliteidrettsutøver, mosjonist eller har et arbeid
hvor en utfører monotone bevegelser hele dagen, vil det alltid
være ubeleilig å bli tvunget til å ta en langvarig pause. Unngå
det med Bio-Sport, som inneholder livsviktige fettsyrer og
antioxidanter som hjelper deg med å holde deg fysisk aktiv -
også i de periodene hvor du belaster deg maksimalt.

Pharma Nord
Syretårnet 25, 3048 Drammen
Tlf.: 32 82 70 00, Fax.: 32 82 70 35

Bio-Sport kan fåes kjøpt på apotek, Vita og i  helsekostforretninger.

Når skaden
er skjedd...
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Aktuelt Overvekt

Av Heidi Johnsen
heidi.johnsen@fysio.no

Fedme er et stort helseproblem. Nå vil Ton-
stad, som er leder for Norsk forening for
fedmeforskning,  kurse helsepersonell –
blant annet fysioterapeuter – i hvordan de
skal behandle overvekt og fedme.

Tonstad sier det er viktig å forstå at
fedme er en tilstand som kroppen er pro-
grammert for.

– Kroppen er ikke innstilt på å miste
vekt. Hjernen sier fra hvor mye fettvev
kroppen har, og forholder seg til at du ek-
sempelvis veier 90 kilo og skal ha mat i for-
hold til det. Derfor er fem til ti prosent den
vektreduksjonen hjernen kan forholde seg
til. Hjernen husker den høyeste vekten du
har hatt, og det tar to til fem år før hjernen
aksepterer den nye vekten. Dette er viktig å
vite når du jobber med personer med over-
vekt, sier Tonstad.

Uaktuelt
– De fleste som går ned i vekt vil gå ned
mer. Hva hvis en person vil ned fra 100 kilo
til 70?

– Så er det uaktuelt. Kroppen aksepterer
ikke 70 kilo. Du vil holde deg der en stund,
men så vil du gå opp igjen. Alle undersøkel-
ser viser at de aller fleste går opp igjen i vekt
etter en større vektreduksjon. Til og med
Grete Roede sier at 80-90 prosent av kursdel-
takerne går opp. Vi snakker derfor om vekt-
reduksjon med endring av livsstil, ikke slank-
ing når vi snakker med pasientene. Vi legger
vekt på at moderat vektreduksjon har helse-
fordeler, understreker hun.

Forebygge
Når hun nå vender seg til helsepersonell ge-
nerelt i arbeidet med å forebygge fedme, un-
derstreker hun at de fleste faggrupper er klar
over problemstillingen. Problemet er hvor-
dan den skal formidles.

Vil ha fysioterapeuter
på laget

– Du må naturlig nok se personen litt an.
Kanskje sjekke arvelige belastninger og
lignende.

 – På hvilken måte mener du fysiotera-
peuter kan bidra?

– Fysioterapeuter kan holde kurser for
overvektige ved å ta inn kunnskap om kost-
hold i sin undervisning. De kan trening, men
de trenger å se perspektiver og den totale
sammenhengen ved eksempelvis hjerte-/kar-
sykdommer. Dessuten treffer de folk tidlig i
skadefasen. Hvis eksempelvis en person
med normal vekt får en skade, som fører til
at vedkommende ikke kan være så aktiv
som tidligere, kan det føre til vektøkning.
Da må fysioterapeuten kunne si til vedkom-
mende at siden han ikke kan være så fysisk
aktiv en periode, må han kanskje spise litt
mindre. Selv har jeg sett personer med
akillesskader som har gått opp ti kilo. De
sliter med å komme ned i vekt igjen. Det
samme er tilfellet med nakkeskader, sier
Tonstad. ■

Vil du ha mer informasjon om Norsk
forening for fedmeforskning, kontakt:
serena.tonstad@ulleval.no

14-åringer slanker seg
I en tiårig kohortstudie fra Hordaland, påbegynt i

1990, rapporterte 40 prosent av 14-årige jenter at

de hadde slanket seg. Slanking var senere mye

vanligere hos disse enn hos de andre jentene,

skriver Tidsskrift for Den norske lægeforening

18-2002.

Vektredusjon på fem til ti prosent er det kroppen kan venne seg til.

Hvis du veier 90 kilo, er hjernen innstilt på et næringsinntak som til-

svarer denne vekten, sier Serena Tonstad, overlege ved avdeling for

Preventiv Kardiologi, Ullevål Universitetssykehus.

Lagspill. Ovelege Serena Tonstad vil
ha fysioterapeuter med i arbeidet for
å bekjempe fedme. Foto: Heidi
Johnsen

Overvekt og diabetes
Nordmenn blir generelt fetere. Overvekt er den

viktigste grunnen til at stadig flere tjueåringer får

diabetes type 2, såkalt aldersdiabetes.

Rundt fem prosent av femtiåringene har

diagnosen diabetes. Undersøkelsen av nord-

trønderne, HUNT, viser at andelen overvektige ble

fordoblet fra midten av åttitallet til midten av

nittitallet. Ifølge førsteamanuensis Kristian Midthjell

ved HUNT forskningssenter, NTNU, må man regne

med at tallene er representative for nordmenn

generelt. Tallene for diabetes vil også øke i årene

framover. Diabetes type 2 er en kronisk lidelse.

Personer med sykdommen har økt sjanse for å få

alvorlige kroniske seinskader. Åtti prosent får

hjerte-/karsykdommer i eldre år. Nylig ble

Nettverksenteret for diabetesforskning etablert ved

Det medisinske fakultetet, NTNU. Forskerne skal

blant annet kartlegge nikotin som risikofaktor for

diabetes type 2.

Deklarasjon på fysioterapeuter
Det danske forbrukerrådet foreslår at allmennheten

skal få mulighet til å se hvilken service privat-

praktiserende leger og fysioterapeuter tilbyr, for

eksempel ventetider, antall pasienter og behandler-

nes etter- og videreutdannelse.

– Slik kan pasientene foreta bedre valg. I dag

har pasienten bare navn og adresse å gå ut fra når

han eller hun skal ha ny behandler, uttaler rådet.

Lederen av den danske legeforeningen er

skeptisk til forslaget. Johnny Kuhr, leder av Danske

Fysioterapeuter, er positiv, skriver den danske

utgaven av Fysioterapeuten.

Ny leder i FTR
Fagforum for terapiridning, FTR, har valgt Sarah

Martin fra Filtvet som ny leder. Hun tar over for

Trille Staubo som har ledet gruppen i sju år.

Årsmøtet i fagforumet bestemte også at Trine

Boysen, sekretær gjennom 20 år, skulle bli

æresmedlem av FTR.
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 AktueltFysioPartner & Elpha 
«enkle løsninger med mange muligheter»

FysioPartner kan tilby kvalitetsprodukter fra bl.a:
Hur • Follo • Precor • Monark • Airex • Gymna • Gym 80 • Ergotest Technology • Waterrower • Cefar • Body Pump • Concept II • Pacific 
PhysioTools • Programvareforlaget • Tanita • Polar • Softpack 

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

ELPHA 1000
2 uavhengige kanaler
4 TENS programmer

ELPHA 3000
2 uavhengige kanaler
3 TENS programmer
3 NEMS programmer
Justerbar puls

FysioPartner AS har nå inngått et 
samarbeid med en av verdens fremste 
produsenter innen elektromedisin,
Danmeter som produserer Elpha. 
Det er en glede for oss å kunne 
formidle 20 års erfaring kombinert
med moderne teknologi til deg.

DANMETER
Danmeter (Elpha) er et innovativt og ledende firma
innen elektroterapi. Firmaet ble etablert i Danmark 
i 1977, og er i dag representert i store deler av verden.
Med høy teknisk og medisinsk kompetanse tilbyr  
de produkter med god kvalitet, enkle- og driftsikre 
løsninger.  

I TILLEGG HAR ALLE ELPHA-APPARATER:
• Lav frekvent, høy frekvent og pulset TNS
• Automatisk funksjonstest 
• Repetisjonsfunksjon 
• Energitimer 
• Slitesterke kabler
• Lysindikasjon ved aktiv stimulering
• Asymetrisk og bifasisk strømføring
• Avledningsfunksjon
• Belteklips

Kontakte oss for ytterligere informasjon!



Fag

10 Fysioterapeuten nr. 10   september  2002

«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.

Motoriske problemerblikkpå forskning

Klinisk undersøkelse kan avdekke mulig korsbåndskade

Sammendrag
Solomon DH, Simel DL, Bates DW, Katz JN og Schaffer JL (2001):
Har pasienten en menisk- eller leddbåndskade i kneet? Betydningen
av klinisk undersøkelse. JAMA 286: 1610-1620. (Sammendraget er
utarbeidet av Chris Maher, Australian Journal of Physiotherapy,
AJP).

Problemstilling: Hva er den diagnostiske treffsikkerheten av en
klinisk undersøkelse for å diagnostisere skade av menisk eller ledd-
bånd i kneet? Datakilder: Studier ble innhentet ved søk i Medline
(1996-2000) og HealthSTAR (1975-2000). Inklusjonskriterier:
Engelskspråklige artikler som sammenlignet resultatene fra kliniske
kneundersøkelser med en gullstandard som artroskopi, artrotomi el-
ler MRI. Dataanalyse: To forskere vurderte studienes metodiske
kvalitet. Datagrunnlag for å regne ut sannsynlighetsrate med 95 pro-
sent konfidensintervall for enkelt-tester (for eksempel Lachman) og
for hele den kliniske undersøkelsen ble funnet. Samlet sann-
synlighetsrate (SR) (ved å slå sammen resultater fra ulike studier) ble
beregnet ved hjelp av en tilfeldig effektmodell. Hovedfunn: Femten
studier vurderte skade av fremre korsbånd (ACL), fem studier skade
av bakre korsbånd (PCL) og ni studier vurderte meniskskade. Ingen
av artiklene vurderte lateral pivot shift test, bakre skuffetest eller tes-
ter for skade av sideligamentene. ACL-skade: Samlet positive
sannsynlighetsrate (+SR) for hele den manuelle undersøkelsen var
25,0 (95 prosent KI 2,1 til 306) med en negativ sannsynlighetsrate
(-SR) på 0,04 (0,01-0,48). Samlet SR for fremre skuffetest var 3,8
(0,7 til 22,0) og 0,30 (0,05 til 1,5). Kun en studie gjorde en god vur-
dering av Lachmans test. Det gav en +SR på 42,0 (2,7 til 651,0) og
-SR på 0,1 (0,0 til 0,4). PCL-skade: Samlet sannsynlighetsrate for
hele den manuelle undersøkelsen ble 21,0 (2,1 til 205,0) og 0,05
(0,01 til 0,50). En studie vurderte abduksjons-stress test med en +SR
på 94 (6 til 1487) og -SR på 0,1 (0,0-0,4). Meniskskade: Samlet SR
for hele den manuelle undersøkelsen var 2,7 (1,4 til 5,1) og 0,4 (0,2
til 0,7); McMurrey-test 1,3 (0,9-1,7) og 0,8 (0,6-1,1), ømhet over
leddspalten 0,9 (0,8-1,0) og 1,1 (1,0-1,3). Hevelse i leddet og medial/
lateral kompresjonstest ble begge vurdert i en studie. For hevelse i
leddet var SR 5,7 (0,4 til 86,0) og 0,7 (0,5 til 0,9) og for den mediale/
laterale kompresjonstesten 4,8 (0,8 til 30,0) og 0,4 (0,2 til 0,6).
Konklusjon: Manuell undersøkelse kan avdekke skade av ACL eller
PCL. Diagnostisk treffsikkerhet er dårligere ved meniskskade. For
diagnostisering av korsbåndskade har en kombinasjon av flere under-
søkelser generelt en høyere prediktiv verdi enn en enkel test.
Lachmans test er mer treffsikker enn fremre skuffetest.

Kommentar
Holdbarheten i funnene på studier som ser på treffsikkerheten av tes-
ter, påvirkes av kvaliteten på den «gullstandard» som testene vurde-
res opp mot (Deeks 2001) og også om undersøkeren er blindet i for-
hold til diagnosen som er gitt ut fra gullstandarden (Deeks 2001,
Lijmer med flere 1999). Pasientene i studiene skulle også være like
de som ble testet manuelt. Hvis pasienter man vet har en tilstand
inkluderes, kan dette gi en kunstig høy treffsikkerhet av testen
(Lijmer med flere 1999). Solomon med flere (2001) rangerte kvalite-
ten på resultatene opp mot følgende kriterier: Uavhengig blindet
sammenligning av resultatene fra den manuelle undersøkelsen med
gullstandarden og minst 50 fortløpende, relevante pasienter. Forfat-
terne har valgt å slå sammen resultater fra studier av ulik metodisk
kvalitet. Mitt syn er at det ville vært ønskelig å gradere funnene i
henhold til kvalitet og basere avgjørelsene på den beste
dokumentasjonen.

Hvis en bare ser på resultatene fra studiene som kom seg gjen-
nom alle kvalitetsfiltrene, ser verdien av den manuelle undersøkel-
sen mindre overbevisende ut. Det er motstridende funn på verdien av
den generelle undersøkelsen for å diagnostisere ACL skade. En stu-
die rapporterer relativ dårlig diagnostisk treffsikkerhet (+SR 1,4,
-SR 0,67) mens en annen viser til ganske god treffsikkerhet (+SR
96.0, -SR 0.04). De dårligste resultatene på ACL-tester ble funnet i
en studie på akutte skader, mens de beste resultatene omfattet tester
både på akutte og kroniske pasienter. Sammenslåing av resultatene
er kanskje ikke hensiktsmessig for ulike populasjoner. Funnene an-
tyder at en generell undersøkelse er hensiktsmessig for å finne PCL-
skade (+SR 90, -SR 0,10) og meniskskade (+SR=4,6, -SR=0,3). Det
hadde vært nyttig å få disse funnene verifisert gjennom en annen
studie, fått beskrevet den generelle undersøkelsen og klarlagt hvilke
ferdigheter som kreves.

Pågående studier innen feltet er ønsket og bør få fysioterapeuters
oppmerksomhet.

Jenny Keating
La Trobe University, Melbourne

Referanser
Deeks JJ (2001): Systematic review in health care. Systematic reviews of
evaluation and screening tests. BMJ 323: 157-62.
Lijmer JG, Mol BW, heisterkamp S, Bosel GJ, Prins MH, van der Meulen JH
and Bossuyt PM (1999): Empirical evidence of design-related bias in studies
of diagnostic tests. JAMA 282: 1061-1066.
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Røyk, rus, kosthold og fysisk aktivitet. Dette er
helseministerens forslag til satsningsområder for
folkehelsearbeidet for det neste tiåret. Den nye stor-
tingsmeldingen om mål og strategier for en overordnet
folkehelsepolitikk er lovet innen utgangen av år 2002.

Folkehelsearbeid kan defineres som «samfunnets to-
tale innsats for å opprettholde, bedre og fremme folke-
helsen». Begrepet «god helse» er omdiskutert. Verdens
helseorganisasjon definerer helse som «en tilstand av
fullstendig fysisk, psykisk og sosial velvære». Definisjo-
nen kan synes mer som en visjon enn realitet for indivi-
det. Samtidig er den romslig ved at den enkelte selv skal
kunne vurdere sin egen helse ut fra egne opplevelser.

Folkehelsearbeidet omfatter både helsefremmende
og forebyggende arbeid, herunder miljørettet helsevern.

Helsefremmende arbeid defineres som arbeid «rettet
mot forutsetningene for god helse». Arbeidet skal gene-
relt bidra til å fremme helse i positiv retning før syk-
dom eller lidelser er oppstått. Forebyggende arbeid
derimot, innebærer å fjerne, hindre eller stenge for fak-
torer som kan føre til sykdom, skade eller andre proble-
mer. Her er målet ikke bare å fremme helsen, men å
forhindre at problemer oppstår.

Forebyggende arbeid deles tradisjonelt inn i primær,

Ny stortingsmelding om folkehelse

Finn fire feil. Denne
karen vil ikke få det
lett i fremtiden hvis
Dagfinn Høybråten får
det som han vil.
Helseministeren vil
arbeide mot røyk og
rus og for sunt
kosthold og aktiv
livsstil. Illustrasjon:
Aleksandar Domazet

sekundær eller tertiærforebyggende arbeid, med gli-
dende overganger og felles elementer. Primær-
forebygging er innrettet mot mulige problemer før de
oppstår og har felles trekk med helsefremmende arbeid.
En vesentlig forskjell er at det primærforebyggende ar-
beidet skal være rettet mot konkrete sykdommer eller
risikofaktorer. Sekundærforebygging er i større grad
innrettet mot grupper i faresonen, risikogrupper, og
skal hindre videreutvikling eller tilbakefall av sykdom
eller en vanskelig livssituasjon. Tertiærforebyggende
arbeid er rettet mot individer som allerede har vært i en
sykdoms- eller problemsituasjon. Det tar sikte på å ved-
likeholde et funksjonsnivå og hindre forverring av pro-
blemene. Det er nær sammenheng mellom tertiær-
forebygging og rehabilitering og begrepene brukes ofte
om hverandre.

Det er ti år siden sist en stortingsmelding om folke-
helse ble lagt fram. Vi har bedt fysioterapeutene Eilin
Ekeland og Anders Aasheim å skrive om utviklingen av
folkehelse og folkehelsearbeid det siste decenniet og
utfordringer for fysioterapeuter. I et intervju med
Dagfinn Høybråten presenterer «folkehelseministeren»
noen av satsningsområdene og strategiene i den nye
stortingsmeldingen.

Folkehelse
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Det er ti år siden St.meld. nr. 37 (1992-93)
Utfordringer i helsefremmende og forebyg-
gende arbeid (1) fastslo at psykososiale pro-
blemer, belastningslidelser og ulykker skulle
være viktige satsninger i det forebyggende
arbeidet framover. Under behandlingen i
Stortinget ble astma og allergilidelser føyd
til, og arbeidet med å redusere røyking og
rusproblemer skulle videreføres.

Stortingsmeldingen ønsket at helsevese-
net skulle ha mer fokus på forebyggende ar-
beid og dreie innsatsen fra behandling til
forebygging. Et vesentlig element var at sek-
torer utenfor helse- og sosialsektoren skulle
trekkes med i arbeidet med å fjerne eller re-
dusere risikofaktorer. Det ble med andre ord
krevd at helsesektoren skulle samarbeide
med andre, og på andre arenaer, for å
fremme helsa til det norske folk.

Fem år seinere kom NOU 1998:18 Det er
bruk for alle (2). Utredningen konstaterer at
det fortsatt gjøres for lite på det forebyggende
området. NOUen går også bort fra å snakke
om å forebygge bestemte lidelser og over til å
snakke om å fremme helse generelt. Særlig
livsstilsfaktorer som kost, røyk og mosjon,
blir trukket fram. Viktigheten av en fysisk ak-
tiv livsstil løftes mer opp. Historisk sett har
hygiene, kost og etter hvert røyk og rus, blitt
vektlagt som vesentlige faktorer for å ha en
god helse. Nå ser det ut som om dokumenta-
sjonen på den helsemessige gevinsten av fy-
sisk aktivitet (3,4,5) også fester seg hos fag-
folk og politikere. Statens ernæringsråd fikk
utvidede arbeidsoppgaver, og ble til Statens
råd for ernæring og fysisk aktivitet.

Situasjonen nå
Hvordan står det så til med helsa til det nor-
ske folk nå? Er vi blitt friskere på disse ti
årene, har vi fått andre lidelser – eller er vi
på stedet hvil? Har det forebyggende og hel-
sefremmende arbeidet blitt prioritert, og har
vi gjennomført tiltak som har virket positivt
på folkehelsa?

Dette er spørsmål som er utrolig vanske-
lig å besvare. Vi har lite tall og forskning på

Fokuset i folkehelsearbeidet er dreid fra diagnoser til livstil. Viktigheten av fysisk aktivitet har nå festet

seg hos fagfolk og politikere, skriver Eilin Ekeland i denne kronikken. Forfatteren er fysioterapeut og

arbeider i Sosial- og helsedirektoratet.

De nye utfordringene
utviklingstendenser. Det er også viktig å
huske på at om registreringer viser en positiv
eller negativ utvikling, kan vi ikke si noe om
årsakene til denne utviklingen. En positiv
utvikling kan skyldes forebyggende tiltak,
bedre behandling, samfunnsmessige endrin-
ger/trender som er uavhengige av helsevese-
nets innsats, eller helt andre faktorer.

Statens institutt for folkehelse stod i 1999
ansvarlig for en rapport som oppsummerte
det vi hadde av kunnskap og registreringer av
helsetilstanden i befolkningen (6). Den ble
skrevet på oppdrag fra Sosial- og helsedepar-
tementet, og beskriver også mulige utvik-
lingstrekk og utfordringer. Denne rapporten
dannet grunnlaget for daværende helseminis-
ter Dagfinn Høybråten sin redegjørelse for
Stortinget om folkehelsen. Det er i høst ventet
en ny stortingsmelding på området, og det er
naturlig å tenke at denne vil ta utgangspunkt i
de fakta som ble lagt på bordet da.

Rapporten påpeker at vi i Norge vil få en
økning i antall eldre med de utfordringene
det gir. Samtidig trekkes det fram at utviklin-
gen av hjerte-/karlidelser går i riktig retning,
men er fortsatt, ved siden av kreft, en av de
viktigste dødsårsakene. Ulykker og selv-
mord er også årsaker til mange tapte leveår.
Cirka 20 prosent av befolkningen har mus-
kel-/skjelettplager, og det ser ut til at rappor-
teringen av disse plagene øker. Smerter i
bevegelsesapparatet blir trukket fram som en
viktig årsak til at omkring 1/3 oppgir at de
ikke er fornøyd med egen helse. Rapporten
opererer med en forekomst av diagnostiserte
psykiske lidelser på mellom 15 og 20 pro-
sent, uten å kunne si noe om det er en
økende tendens.

Rapporten påpeker, i likhet med NOUen,
at det er viktig å satse på å fremme helse ge-
nerelt, ikke bare forebygge den enkelte li-
delse. Til det er årsaksforholdene alt for
kompliserte. Høybråten trakk igjen fram be-
hovet for å satse på livsstilsfaktorer som
røyk, rus, ernæring og fysisk aktivitet, og
han fremhevet viktigheten av helsefrem-
mende miljøer.

Utviklingen av disse livsstilsfaktorene vet
vi heller ikke så mye om. Røyking har muli-
gens stabilisert seg på noe over 30 prosent
av befolkningen. Kostholdet er rimelig bra,
men det er behov for en økning i forbruket
av frukt og grønt. Derimot fremheves det
stadig i media at nordmenn er blitt latere, fe-
tere og i dårligere fysisk form enn tidligere.
Bortsett fra en økning av overvekt, er det be-
grenset med dokumentasjon på dette ifølge
rapporten. Andre hevder at vi muligens kan
ane en negativ utvikling hos barn og unge
(7). Uansett blir det ansett som alvorlig at
30-40 prosent voksne oppgir at de trener
mindre enn en gang per uke.

Hvor er vi?
Hvor er så vi fysioterapeuter i folkehelse-
arbeidet? For mange av oss ble Stortings-
melding 37 et dokument som kunne brukes i
«enhver» anledning. Meldingen ble en viktig
ledetråd for arbeidet i kommunehelsetjenes-
ten. Både stortingsmeldingen og den etter-
følgende handlingsplanen (8) ble trukket
fram i de fleste fora fysioterapeuter var, både
i foredrag, festtaler og ved forhandlings-
bordene.

Har vi så bidratt til en bedre folkehelse i
disse 10 årene? Kanskje er vi ikke den fag-
gruppen som vet mest om røyk, rus og ernæ-
ring, ei heller om forebygging og behandling
av kreft, hjerte-/karlidelser eller astma/al-
lergi. Men vi kan masse om bevegelses-
apparatet og belastningslidelser. Dessuten
har vi mye å bidra med i forhold til mestring
av luftsveislidelser, rehabilitering etter
hjerte-/karlidelser og så videre. Og vi må vel
kunne kalle oss eksperter på fysisk aktivitet,
forutsetninger for glede av bevegelse og
mestring av fysisk utfordringer?

Belastningslidelser
Belastningslidelser har både vi selv og våre
samarbeidspartnere «alltid» betraktet som et
felt vi kan noe om. Samtidig ser vi at fysio-
terapeuter slett ikke kan være fornøyd med
innsatsen når det gjelder å forebygge og be-

Folkehelse
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handle disse plagene. «Det er ennå mye
ugjort i forhold til et problem som er plag-
somt for pasienten, vanskelig for hjelpeap-
paratet og dyrt for samfunnet» (side 87 i
rapporten fra Folkehelsa).

Har ikke de virkemidlene vi har brukt vir-
ket? Er belastningen for det enkelte mennes-
ket økende slik at problemet øker av den
grunn? Eller er vi blitt et pysete folkeslag
med lavere terskel for å rapportere smerte og
for å være borte fra jobb? Dette vet vi dess-
verre altfor lite om. Men her mener jeg vi
som faggruppe må ta aktivt del, både i å an-
vende forskning som finnes og i å bidra til
videre forskning. Vi må
evaluere egen virksomhet,
og bidra med kunnskap
som kan gi innsikt i
årsaksfaktorene. Vi kan
tydeligvis ikke bare fort-
sette med det vi alltid har
gjort på dette feltet, samti-
dig som vi må være for-
siktige med å forkaste all
tidligere praksis og hoppe
på alle mulige nye trender
eller forklaringsmodeller
som dukker opp. Vi er en
veletablert faggruppe i det
norske samfunnet, og hvis
vi kan bidra med god
forskning, og anvende den
kunnskapen man gradvis
får i vår daglige virksom-
het, kan vi kanskje bidra
enda bedre i kampen mot
en plagsom folkesykdom.
Det er mange på denne
«arenaen» som er bedre til
å markedsføre egen inn-
sats og virkemidler, enn
til å bidra med solid og
pålitelig kunnskap. Mitt ønske er at vi kunne
lære litt av disse gruppene i å formidle at vi
har noe å bidra med, samtidig som vi behol-
der vår faglige seriøsitet og stadig forbedrer
kunnskapen på feltet. Er det mulig?

Mentale lidelser
I rapporten trekkes også mentale lidelser
fram. Hvis omtrent hvert femte nordmann
strever med sin psykiske helse, med de kon-
sekvensene det gir for livskvaliteten til per-
sonen selv og kanskje også han eller hennes
nærmeste, er dette en kjempeutfordring for
helsa i det norske samfunn. Heller ikke her
har vi god kunnskap om hvordan man kan
forebygge eller behandle. Den farmasøytiske
industrien forsker mye på sine virkemidler,
men hva med våre? Har vi virkemidler som
ikke har bivirkninger, men er effektive?
Noen hevder at fysisk aktivitet er et slikt vir-
kemiddel, i alle fall for lette psykiske lidel-

ser (9) og kanskje også som forebyggende
tiltak (10). Denne målgruppen er også en del
av våre pasienter, både hos privat-
praktiserende og i institusjoner. Hvis vi tror
vi har noe vi kan hjelpe disse pasientene
med, bør vi gjøre vårt ytterste for at vi bidrar
til god dokumentasjon på effekten av tilta-
kene våre, og formidle det høyt og tydelig.

Eldre og rehabilitering
Et tredje felt vi må fortsette vår innsats på, er
overfor den voksende gruppen eldre, og i re-
habilitering generelt. «Alle» ser behovet for
at eldre og mennesker som har fått en skade

eller funksjonshemming, har eller får hjelp
til å gjenopprette optimal funksjon. I reha-
biliteringsarbeidet har vi kanskje en selvføl-
gelig rolle, men det gode tverrfaglige rehabi-
literingsarbeidet der doseringene er tilstrek-
kelig for å oppnå effekt, og aktivitetene/tre-
ningen er en integrert del av det daglige li-
vet, strever vi fortsatt med å få til. Min opp-
levelse er at vi strever med tilgangen på egne
ressurser, det vil si nok stillinger, samtidig
som vi bruker mye krefter på å få til et reelt
tverrfaglig rehabiliteringstilbud. Jeg vet at
mange kommuner, og ikke minst rehabili-
teringsinstitusjoner, lykkes, men også at man
strever mange steder. Det er både organisato-
riske og menneskelige (kanskje profesjons-
messige?) hindringer som gjør dette arbeidet
vanskelig. Veien videre må etter min mening
fortsatt preges av faglig engasjement og se-
riøsitet, og en vilje til å sette pasienten i sen-
trum. Det er mulig vi har litt mer å gå på i å

sette krav til våre samarbeidspartnere og være
tydelige og trygge på eget bidrag, uten at yr-
kesgruppene mister respekten for hverandre.

Aktiv livsstil
I det helsefremmende perspektivet ser jeg på
fremming av en aktiv livsstil som en selvføl-
gelig del av vår innsats. Det er mange andre
på denne arenaen også, ikke minst idretts-
bevegelsen og idrettspedagoger, men vil
ikke vi kunne utfylle hverandre?

Det har vært satset på fysisk aktivitet de
siste årene, gjennom for eksempel Barn i be-
vegelse-kampanjen, trim i arbeidstiden og

opprettelse av Statens råd for ernæring og
fysisk aktivitet. Men fysioterapeutene har
ikke vært blant de som har vært mest synlige
i dette landskapet. Skal vi ikke være det?
Skal vi overlate denne jobben til andre yr-
kesgrupper, og selv konsentrere oss om å be-
handle eller drive sekundærforebyggende ar-
beid? Nei, jeg tror ikke det. Å endre mennes-
kers adferd, og motvirke negative tendenser
i samfunnet, er et så komplisert felt, at der
må etter min mening alle gode krefter sam-
les! Fagpersoner som tar utgangspunkt i
idrett og frisk aktivitet, og profesjoner som
har utgangspunkt i funksjonstap, vil etter
min mening kunne tilføre det helsefrem-
mende arbeidet ulik kunnskap. Personlig
skulle jeg nok ønske at vi fysioterapeuter vå-
get oss tydeligere inn på denne arenaen. Vi
har fagkunnskap om det virkemiddelet som
har mest å si for folkehelsa, et virkemiddel
stort sett uten bivirkninger. Burde vi ikke da

Folkehelse

Aktiv livsstil. Fysioterapeuter har ikke vært blant de mest synlige når det gjelder å arbeide for en aktiv livsstil.
– Det bør vi være, skriver Eilin Ekeland. Illustrasjon: Aleksandar Domazet
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vært pådrivere for å stimulere til en aktiv
livsstil som en selvfølgelig del av vårt an-
svar som helsepersonell? Det er en tung jobb
å endre trender i befolkningen, og det er
tungt å jobbe på arenaer som skoleverket, ar-
beidslivet og i kommuneplanleggingen. Der-
for trengs det mange entusiastiske fagperso-
ner med pågangsmot og kunnskap. Det er
vel vi fysioterapeuter kjent for?

Optimale tiltak
Avslutningsvis vil jeg igjen understreke at vi
i vår iver etter å sette i gang tiltak, også må
medvirke til at det er de optimale tiltakene
som blir iverksatt. Med det mener jeg de til-
takene som man med rimelig god sikkerhet
kan si at virker etter sin hensikt, samtidig
som de er økonomisk og praktisk gjennom-
førbare, etisk forsvarlige og ønskelige i det
norske samfunnet. Vi har ikke råd til store
kampanjer uten effekt, tilfeldige prøving og
feiling eller tiltak med mulig negativ effekt.
Vi har alle et faglig og etisk ansvar for å bi-
dra til at den kunnskap som forskere gradvis
kommer fram til, blir tatt i bruk hvis den er
overførbar til vår egen arbeidssituasjon.

Samtidig vet vi at det er svært mange felt
i folkehelsearbeidet vi ikke vet særlig mye
om; det er forskning med store kvalitetsmes-
sige mangler, det er forsket på forhold som

ikke er overførbare til norske forhold, eller
det mangler forskning. Kan vi da bidra til
økt kunnskap? Personlig har jeg en opple-
velse av at vi har kommet godt i gang med
forskning på egne tiltak, teknikker og
pasientrelasjoner. Dette arbeidet må vi fort-
sette med og utvikle videre. Men kan vi
samtidig bidra med forskning på de større og
enda mer kompliserte utfordringene innen
folkehelsearbeidet?

Vil vi så om nye 10 år kunne si at vi har
bidratt til en bedre helse i den norske befolk-
ningen? Det er min visjon!

Eilin Ekeland
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Det seneste innen digital teknologi gjør 
det mulig på en enkel og smidig måte å
presentere skinnen som har erobret verden.
Her kan du se ulike pasienter, høre deres
egne kommentarer, se gåanalyse og ta del 
i tilpassing og utprøving som er en viktig
del for skinnens funksjon. Dessuten finnes
dokumentasjon, brosjyre og manual med
CD-rom’en.

Torvald, 65 år,
slagpasient:
”Nå kan jeg klare meg selv.
Tidligere var jeg avhengig av
rullestolen min. Dette betyr
frihet både for meg selv og

min kone - hun behøver ikke uroe seg når jeg
er alene hjemme.”

Se, hør og ta del i

ToeOFF

Bestill ditt gratiseksemplar
av ToeOFF ® CD-ROM på www.campscandinavia.se/toeoff.htm,
fax til 22 37 46 00 eller via mail toeoff@campscandinavia.se

Den nye generasjonens dorsalskinne Se mer på CD-rom

R

Kerstin, 49 år,
post-polio:
Gåanalyse med animering 
av Kerstins gåmønster. 
”Etter 45 år med halting 
kan jeg nå gå normalt.”

NYHET
Dennis, 44 år,
med skivebrokk:
”Den betyr alt for meg. Uten 
skinnen kan jeg ikke gå spe-
sielt langt uten at det gjør 
vondt i fot og ben. Jeg kan helt 
enkelt ikke tenke meg å være uten skinnen min.”
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I den bebudete stortingsmeldingen om
folkehelsearbeid vil Helsedepartementet an-
tyde hva som blir satsingsområder i arbeidet
i årene framover. Foreløpig går signalene ut
på at disse temaene vil bli vektlagt:
●  Livsstil og helse: Fysisk aktivitet, kost-
hold, tobakk, rusmidler.
●  Barn og unges helse.
●  Psykisk helse som folkehelseproblem.
●  Kommunearenaen.

Med en stortingsmelding følger det opp-
merksomhet, satsing og utvikling på fagom-
rådet. Vi fysioterapeuter har nyttig og viktig
kunnskap innen alle disse temaene, og i ti-
den som kommer bør vi forberede oss på å
være med når folkehelsearbeidet nasjonalt
og i kommunene får et løft.

I denne kronikken vil jeg omtale noe av
bakgrunnen for meldingen, og spesielt drøfte
noen muligheter som finnes innen den delen
av folkehelsearbeidet som gjelder fysisk
aktivitet.

Hva vil det si å jobbe forebyggende og
helsefremmende?
Begrepene «folkehelsearbeid», «forebyg-
gende» og «helsefremmende arbeid» går inn
i hverandre. En avklaring av ordbruken fin-
nes i utredningen NOU 1998:18. Det er bruk
for alle. Der ble folkehelsearbeidet beskrevet
som bestående av to hovedkategorier:

Forebyggende arbeid. Tiltak for å fore-
bygge folkesykdommer som belastnings-
lidelser, ulykker og skader, astma, allergi og
inneklimasykdommer, hjerte- og karlidelser,
kreft, lungelidelser, infeksjonssykdommer,
psykiske lidelser.

Helsefremmende arbeid. Styrking av
folks evne til å definere egne problemer ut
fra egen situasjon. Styrking av folks evne til
å finne løsninger i fellesskap. Utvikling av
aksepterende, støttende og gode lokalsam-
funn. Arbeid med sikte på at alle skal ha en
mulighet til å føle seg verdsatt og nyttig for
seg selv og andre. Samarbeid med borgerne,

Anders Aasheim peker på at kommunehelsetjenesten er pålagt å drive folkehelsearbeid, men at det må skje

i samarbeid med fagfolk fra andre sektorer, frivillig sektor, administrative ledere og politikere. Aasheim går

gjennom hvilke roller de ulike forvaltningsnivåene har og gir nyttige tips for hvordan fysioterapeuter kan nå

igjennom med «sitt» budskap. Forfatteren er rådgiver ved Fylkeslegens kontor i Troms.

Spennende tider!

brukerne og frivillig sektor.
Det meste som gjøres av praktisk

folkehelsearbeid er en blanding av disse to
kategoriene.

I NOU 1998:18 ble det også sagt at det
største potensialet i bedring av folkehelsa i
Norge i vår tid ligger i det helsefremmende
arbeidet. Lokalsamfunnsutvikling og
empowerment var sentrale begreper knyttet
denne delen av folkehelsearbeidet.

Disse definisjonene på folkehelsearbeid
innebærer at politikerne lokalt er helt sen-
trale. De må sette folkehelse på kartet i all
kommunal planlegging og utvikling. De må
velge hvilke områder, tiltak og strategier
kommuner og lokalsamfunn skal satse på, ut
fra hva de opplever som viktigst å ta fatt på.

Slik det helsefremmende arbeidet er defi-
nert over, er lokalsamfunnsutviking og
folkehelsearbeid to sider av samme sak.

Mer konkret kan vi si det slik:
Mange småkommuner kjemper for å

holde folketallet oppe. Fraflytting betyr la-
vere statlige tilskudd og dårligere kommune-
økonomi. Samtidig er folk generelt opptatt
av livskvalitet, trygghet og trivsel. Et godt
folkehelsearbeid kan være en faktor som får
folk til å bli i lokalsamfunnet. Hvis man har
gode muligheter for fysisk aktivitet i barne-
hage, skole og fritidsordning, hvis idrettslag
og andre frivillige lag tilbyr varierte aktivite-
ter året rundt med godt og aldersblandet so-
sialt miljø, hvis kommunen har hvilebuer,
turkart, gang- og sykkelveier og muligheter
for hjelp til å anlegge ei løkke i byggefeltet
… da kan fysisk aktivitet være en viktig del
av Det Gode Liv. Det er opp til politikerne å
legge til rette for en slik utvikling lokalt. Det
poenget bør ikke vi fysioterapeuter la ligge
ubrukt.

Begynn med ordføreren. Snakk med folk. Finn fram dokumentasjon og gå ut med
den, oppfordrer forfatteren. Illustrasjon: Aleksandar Domazet

Folkehelse
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Rådmannen i en kommune i Troms sa en
gang: «Folkehelsearbeidet er ikke primært en
tjenesteproduksjon, men et utviklingsarbeid».
Godt sagt! Det betyr at en kommunal sektor
ikke kan kreve å eie forebyggingsfeltet alene.
Det må utvikles i samarbeid mellom politi-
kere, administrative ledere, fagfolk i flere
sektorer og folk fra frivilligheten.

Min erfaring er at politikere vet for lite
om tilstanden på hjemmebane innen folke-
helse. Så mitt råd til fysioterapeuter er: Finn
fram dokumentasjon og gå ut med den! Men
hvor finner vi den?

●  Noe fins i generell faglitteratur. Flere
nettsteder har gode linker til mye aktuelt stoff,
NFFs egne hjemmesider er et eksempel.

●  Tall og opplysninger fra din kommune
sammenlignet med andre kommuner. Hvor-
dan ligger dere an? Dette finnes i flere data-
baser som ligger fritt tilgjengelig på nettet.
Mye interessant informasjon om dette finnes
i databasen Norgeshelsa, på
www.folkehelsa.no/tema/nhis. Her legges
det ut nytt stoff jevnlig.

●  Kommunens egne planer. Hvilke visjo-
ner og mål for folkehelsearbeidet finnes der?
Etterleves de i praksis?

●  Og sist, men kanskje viktigst: Din egen,
opplevde kunnskap som fysioterapeut. Via
arbeidet ditt vet du hvor skoen trykker for
folk flest: Hvilke grupper i befolkningen er
spesielt utsatt for uhelse på grunn av for lite
fysisk aktivitet? Kan skolebarn gå eller sykle
trygt på skoleveiene i kommunen? Har bar-
nehagebarn og brukere av eldresenteret
faste tilbud om aktivitet? Brukes
svømmehallene? Hva sier folk om mulighe-
tene for fysisk aktivitet i fritiden? Er tilbu-
dene fra frivillig sektor samkjørte med of-
fentlige tilbud? Hvilke muligheter til nye ak-
tivitetstilbud etterlyses?

Hvordan påvirke lokale beslutnings-
prosesser?
Fysioterapeuter har nyttig kunnskap for fag-
folk fra andre sektorer, for planleggere og
for frivillig sektor. Vi må komme oss ut fra
kontoret, ut fra helsebåsen, og snakke med
folk! Derfor: Inviter deg selv til mulige
samarbeidsparter, og begynn med ordføre-
ren. Fortell ham/henne hva du kan bidra med
for at kommunen skal kunne innkassere
helsegevinsten som ligger i at befolkningen
driver moderat fysisk aktivitet. Du har enkle,
greie, billige tiltak å anbefale. Og husk å
nevne det som ble sagt i NOU 1998:18 om
folkehelsearbeid og lokalsamfunnsutvikling.
Si at du stiller opp i kommunestyret når som
helst for å gi en fyldigere orientering. Gå
deretter til kommuneplanleggeren. Før du
aner det er du med på å legge premissene for
kommunale delplaner som omfatter fysisk
aktivitet. Deretter må du oppsøke andre sek-

torer; kultur, teknisk, skole, barnehage og så
videre. Fysisk aktivitet er viktig for alle
disse. Kanskje oppdager du at folk fra helt
ulike sektorer kan utgjøre et samlet fagmiljø
med spenst og bredde?

Ikke begynn samarbeidet med å skrive
brev til hverandre over korridorene! Sett deg
ned med folk, presenter det du har å bidra
med. Legg bort de mest faginterne begre-
pene og snakk så folk forstår. Finn ut om
dere har felles målsettinger med arbeidet, og
om det er rom for samarbeid på tvers av sek-
torgrenser. Dersom det viser seg at ting lig-
ger til rette for faglig samarbeid, bør arbei-
det formaliseres, og ledernivået må inn i bil-
det. Et samarbeid av god kvalitet krever
skriftlighet og klare ansvarslinjer. Måten å
gjøre dette på vil variere med hvilken type
samarbeid det er snakk om, kommune-
størrelse og så videre.

Statens rolle
De mest vanlige verktøyene for statlig sty-
ring er lovgivning, økonomiske overførin-
ger, bevilgninger til forskning, kompetanse-
oppbygging og utviklingsarbeid, samt infor-
masjon og veiledning. La oss se litt nærmere
på noen av disse punktene.

Lovgrunnlaget for folkehelsearbeidet er
Lov om helsetjenesten i kommunene.

I formålsparagrafen til loven sies det:
«Kommunen skal ved sin helsetjeneste
fremme folkehelse og trivsel og gode sosiale
og miljømessige forhold, og søke å fore-
bygge og behandle sykdom, skade eller
lyte.» Videre sier loven blant annet: «kom-
munens helsetjeneste skal til enhver tid ha
oversikt over helsetilstanden i kommunen og
de faktorer som kan virke inn på denne. Hel-
setjenesten skal foreslå helsefremmende og
forebyggende tiltak i kommunen.»

Dermed burde det ikke være tvil om at
både forebyggende og helsefremmende ar-
beid er lovpålagt!

Med loven som grunnlag utformes ulike
styrende dokument fra Helsedepartementet.
Stortingsmeldinger er den typen dokument
som uten tvil veier tyngst. Den siste stor-
tingsmeldingen på «vårt» område er St.meld.
nr. 37 (1992-1993) Utfordringer i helsefrem-
mende og forebyggende arbeid.

Aksjonsprogrammet Barn og helse 1995-
99 ble iverksatt for å bistå kommunene i å få
i gang aktiviteter innen folkehelse.

NOU 1998:18 oppsummerer aktuelt
folkehelsearbeid fra Norge og internasjonalt,
og man drøfter mulige strategier for videre ar-
beid. Etter denne NOUen og Folkehelse-
rapporten 1999 varslet daværende helseminis-
ter Dagfinn Høybråten en ny stortingsmel-
ding om folkehelsearbeid. Dette var hans et-
terfølger Tore Tønne ikke enig i. Han la om
arbeidet i retning av en handlingsplan, som

ville være et mer begrenset dokument med la-
vere status. Men så kom Høybråten tilbake,
og nå er stortingsmeldingen snart klar.

Siden 1999 har Nasjonal kreftplan vært
den økonomiske ryggraden i statens
folkehelsearbeid. De tidligere fagorganene
Statens tobakksskaderåd og Statens råd for
ernæring og fysisk aktivitet (nå Sosial- og
helsedirektoratet) fikk flerdoblet sine bud-
sjetter for å arbeide på de prioriterte områ-
dene kosthold, røyking og fysisk aktivitet.
Som en del av satsingen fikk fylkeslegene
opprettet faste stillinger for rådgivere innen
forebygging.

Kafe-modellen
Staten har i stor grad gått bort fra å innføre
obligatoriske ordninger innen folkehelsear-
beidet. Erfaringer tilsier at kommuner og lo-
kalsamfunn prioriterer forskjellig og trenger
ulike tiltak og strategier. Staten har derfor
behov for å finne fram til folkehelsetiltak
som er utprøvd og har dokumentert effekt,
slik at de kan settes på en meny (derfor nav-
net Kafe-modellen) og anbefales til lokalt
bruk. Noen slike tiltak er allerede iverksatt.
Mange kjenner Skolefrukt-ordningen og
VÆR røykFRI-opplegget.

Hva da med tilsvarende tiltak innen fy-
sisk aktivitet? Noe har vi, noe er på gang.

FYSAK er et prosjekt med opprinnelse i
Nordland fylke. Stikkord er systematisk
bruk av fysisk aktivitet i forebyggende, hel-
sefremmende og rehabiliterende virksomhet.
Helsesektoren er forankringspunkt og en lo-
kal koordinator finnes i hver FYSAK-kom-
mune. Mange av dem er fysioterapeuter.
Fylkeskommunen gir økonomisk og faglig
støtte i to år, deretter drives FYSAK-arbei-
det fullt ut av kommunen selv. I Nordland er
rundt 30 av 45 kommuner med.

Sosial- og helsedirektoratet har vurdert
FYSAK Nordland som så vellykket at fire
andre fylker har fått midler til tilsvarende ar-
beid. Troms og Buskerud (fra 2001) og Vest-
Agder og Rogaland (fra 2002) er i sving
med arbeidet.

IL@Skolen, kjent fra Sverige som
«Bunkefloprosjektet» er satt i gang som del
av FYSAK i Buskerud. Hovedmålet med
prosjektet er å kunne tilby elever i grunnsko-
len daglig fysisk aktivitet. For å få dette til,
er det etablert samarbeid mellom skolene og
lokale idrettslag. Innholdet i aktivitetene va-
rierer. Økonomisk er det et spleiselag mel-
lom fylkeskommunen, NIF/NOK og fylkes-
legen. Evalueringen av prosjektet vil fore-
ligge i 2003. Hvis erfaringene er gode er det
sannsynlig at tiltaket lanseres over hele lan-
det. Mange, også Stortingets helsepolitikere,
har etterlyst en slik ordning som gir alle
elever en «basisdose» fysisk aktivitet.

Trim på resept har vært i sving i Modum

Folkehelse
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kommune i flere år. Det er et lavterskel-til-
bud om fysisk aktivitet som drives av Frisk-
livssentralen i kommunen. Målgruppene er
langdtidssykmeldte, klienter på medisinsk
rehabilitering og attføring eller uføre-
trygdede. Legene i Modum kan henvise til
gratis trening i grupper to ganger i uka i åtte
uker. Deretter må man selv betale en liten
sum per gang for å delta videre – og det gjør
folk i stor grad! Aktiviteten er generell
utholdenhetstrening (ute i all slags vær), noe
styrketrening samt avspenning. Det stilles
små krav til fysisk form i utgangspunktet.
Trim på resept-opplegget skal nå iverksettes
flere steder i landet og evalueres av Sosial-
og helsedirektoratet i samarbeid med Ullevål
Sykehus. Også for dette prosjektet er det
grunn til å tro at en positiv evaluering vil
føre til lansering nasjonalt.

Flere tiltak er nok under utprøving og kan
bli aktuelle i statens Kafe-modell. Vi får
vente og se hva som kommer. Jeg håper
disse eksemplene viser at fysioterapeuter vil
få mange muligheter til å arbeide med tiltak
innen fysisk aktivitet i tida som kommer.

Fylkesnivået
Det er kommunene som skal omsette statens
politikk i praksis. Fylkesnivået bistår kom-
munene faglig og økonomisk slik at de skal
lykkes. Men de ulike etatene på fylkesnivået
har også ulike roller.

Fylkeskommunen har hatt en turbulent
tid og er under sterkt politisk press. I
St.meld. nr. 19 (2001-2002) sier regjeringen
dette om fylkeskommunens rolle: «Fylkes-
kommunen som regional utviklingsaktør.
Regjeringen ønsker at fylkeskommunen skal
bli fornyet og styrket i rollen som regional
utviklingsaktør.(…) Regjeringen ønsker at
fylkeskommunens rolle skal utvikles fra
myndighetsutøver til en partner i regional
utvikling.»

Fylkeskommunen er dermed sentral i
folkehelsearbeidet på fylkesnivå, som koor-
dinerende instans og ansvarlig for regionalt
utviklingsarbeid. Folkehelse er et utmerket
tema for slikt utviklingsarbeid. Stadig flere
fylkeskommuner vektlegger folkehelse som
eget tema i sine planer. Noen har lykkes med
å inngå partnerskap med kommunene slik at
flere nivåer arbeider sammen. Østfold fyl-
keskommune er et godt eksempel. I prosjek-
tet «Sammen om det sunne Østfold» har fyl-
keskommunen alliert seg med et flertall av
kommunene i fylket, og det er generelt stor
aktivitet på folkehelsefronten i fylket. Et an-
net eksempel er Vest-Agder, hvor fylkes-
kommunen har et eget Råd for folkehelse til-
knyttet fylkesrådmannen. Gjennom dette rå-
det koordineres innsatsen i fylkeskommu-
nen, statsetater og kommuner, og arbeidet
får politisk forankring og tyngde. Miljøet i

Vest-Agder har også avhold svært gode
folkehelsekonferanser i 1999 (nordisk) og
2001 (regional).

Statsetatene Fylkesmann, Fylkeslege og
Statens utdanningskontor vil fra kom-
mende nyttår bli slått sammen, og alt vil
ligge under Fylkesmannen. Arbeidet etatene
gjør vil foreløpig fortsette som før. Statsetat-
enes rolle i folkehelsearbeidet er i hovedsak
å gi råd til kommuner og fylkeskommuner
om iverksetting og drift av folkehelsetiltak.
Målgruppene for slik rådgivning er både fag-
folk og kommunenes ledelse. Statsetatene
disponerer også en del midler som deles ut
til kommunene som støtte til forebyggende
arbeid. Disse midlene varierer fra år til år i
takt med statlige satsinger.

Det er vanlig at fylkeskommunene og
statsetatene samarbeider nært om folkehelse-
arbeidet, men erfaringene på dette området
varierer mye fra fylke til fylke. Samarbeidet
skal ikke bestå for at byråkratene på fylkes-
nivå skal besøke hverandre og legge planer
og drikke kaffe! Man må stille krav om at
samarbeidet på fylkesnivå skal føre til økt
forebyggingsaktivitet i kommuner og lokal-
samfunn, ved at de får konkret hjelp og fag-
lig og økonomisk støtte.

Andre aktuelle samarbeidspartnere på
fylkesnivå varierer landet over. På min
hjemmebane i Troms er Høgskolen (i
Tromsø), Universitetet, Troms Idrettskrets,
Landsforeningen for hjerte og lungesyke
(LHL) og Kommunenes Sentralforbund
blant de mest aktive, og det gjenspeiler nok
situasjonen i mange fylker. Disse aktørene
deltar i prosjekter og tiltak hvor de gjennom
samarbeid oppnår egne målsettinger bedre.

Kommunenivået
Kommunene har det overordnede ansvaret
for å drive folkehelsearbeidet. Aktiviteten
varierer veldig, men det generelle inntrykket
er at forebyggende og helsefremmende ar-
beid prioriteres for lavt. Men det gjøres mye
godt folkehelserelatert arbeid innen
lokalsamfunnsutvikling, som kommunene
ikke selv ser på som folkehelsearbeid. NOU
1998:18 påpekte jo nærheten mellom disse
to arbeidsfeltene. Når kommunene ser kob-
lingen mellom lokalsamfunnsutvikling og
folkehelsearbeid, gir det en tilleggsverdi til
det lokale politiske arbeidet. Jeg mener det
er mulig å utnytte denne opptattheten av
lokalsamfunnsutvikling, og koble den med
økt aktivitet innen flere konkrete kunnskaps-
baserte forebyggingstiltak.

Det er et stort forebyggingspotensiale i
kommunene hva gjelder oppslutning om
godt etablerte, kunnskapsbaserte tiltak av ty-
pen VÆR røykFRI, Skolefrukt, IL@Skolen,
FYSAK og så videre. Dette er relativt enkle,
systematiske tiltak som har en godt doku-

mentert effekt. De iverksettes overfor hele
befolkningen eller overfor alle i en gruppe.
Selv om de bare medfører små endringer i
levevaner for den enkelte, vil det bedre fol-
kehelsen i den store sammenhengen.

Kommunene bør stimuleres til å ta i bruk
disse tiltakene, gjerne gjennom lokale poli-
tiske vedtak. Da vil det ikke være opp til ild-
sjeler i skolen om tiltakene skal iverksettes.
Det bør også være mulig for kommunene å
få økonomisk støtte til tiltakene via samar-
beid med etater på fylkesnivået.

Det forebyggende arbeidet i Nasjonal
kreftplan har ingen øremerkede midler til
kommunene, og heller ingen krav til kom-
munene om økt aktivitet eller bruk av egne
midler. Andre statlige satsinger innen helse-
sektoren (opptrappingsplanen for psykisk
helse, eldreomsorgsplanen) har hatt det. Vi
får se om den kommende stortingsmeldingen
innebærer sterkere statlig styring også innen
folkehelsearbeidet.

Som sagt: Spennende tider. Når stortings-
meldingen kommer må vi lese den nøye, og
så må vi starte diskusjonen her i spaltene om
hvordan vi fysioterapeuter skal orientere oss
i det nye folkehelsearbeidet.

Anders Aasheim

Folkehelse
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Av Heidi Johnsen
heidi.johnsen@fysio.no

Høybråten understreker overfor FYSIOTERAPEUTEN
at en del av utbetalingene er pensjoner som folk har
krav på å få.

– Men utover dette er vi nødt til å komme med tiltak
som på sikt reduserer denne pengestrømmen.

Han påpeker at det er ti år siden forrige folkehelse-
melding. I løpet av disse årene har det skjedd endringer
både i sykdomsbildet og i samfunnsutviklingen. Forsk-
ning har gitt ny kunnskap på en rekke områder.

– Jeg er svært opptatt av å ikke bare være sykehus-
minister, men også folkehelseminister. Det er viktig å
bygge allianser mellom de ulike fagmiljøene i Norge
når vi setter søkelys på helse og uhelse. Som folke-
helseminister er mitt fokus rettet mot røyk, rus, kost-
hold og fysisk aktivitet. I dag har vi så mye kunnskap
på disse områdene at vi må ta den i bruk om vi skal få
forbedret folkehelsen, sier han.

Uheldig utvikling
Folkehelseministeren synes det er uheldig at vi ikke har
fått bukt med røyking og bruk av rusmidler. Når det
gjelder kosthold og fysisk aktivitet mener han mye kan
gjøres ved å legge til rette for å utvikle gode kostvaner
og gi muligheter til fysisk aktivitet.

– Men det viktigste er at hver enkelt tar et personlig
ansvar for sin helse. Det er ikke mange unnskyldninger
for ikke å komme seg ut og i det minste ta seg en spa-
sertur. Vi må ta konsekvensene av at utviklingen har
gitt oss mer stillesittende jobber. Det er heller ingen
unnskyldning at ikke barn får være i aktivitet. Forel-
drene må leke mer med barna sine. Det er trim for alle
parter. Det er altfor lett å sette ungene foran TV-skjer-
men eller et dataspill, sier Høybråten.

Mangler lokaler
Under arbeidet med Folkehelsemeldingen har det vært
arrangert en rekke idédugnader hvor ulike organisasjo-
ner har kommet med innspill. Da ulike idretts- og
friluftsorganisasjoner presenterte seg, var det ikke man-
gel på tilbud og ståpåvilje for å få folk i bevegelse.
Men det var en ting som gikk igjen. Mangel på lokaler
til å drive aktiviteter. Mange steder venter Friskis &

Ny medisin fra folkehelseministeren:

Trening på resept
Rikstrygdeverket betaler hvert sekund 7.000 kroner til ulike trygdeytelser. De skyhøye trygdeutbetalingene

er en av de viktigste årsakene til at helseminister Dagfinn Høybråten har satt i gang arbeidet med en ny

folkehelsemelding. Meldingen kan føre til at pasienter får trening på resept i stedet for dyre piller.

Svettis, med stor oppslutning av Hvermansen, på å
komme i gang. Men mangelen på lokaler hindrer opp-
start. Fysioterapeuter og andre etterlyser lokaler for å
drive forebyggende trening.

– Hvordan påvirke kommunepolitikere og rådmenn
til å forstå betydningen av å ha treningslokaler og
grønne lunger?

– Helhetlig tenking og samarbeid er viktig i
kommuneplanleggingen. Teknisk etat er i mange tilfel-
ler den viktigste etaten i kommunen i forhold til å legge
til rette for fysisk aktivitet. Jeg forventer at omleggin-
gen av tippemidlene vil føre til økt lokal aktivitet.

Prioritert område
Skolehelsetjenesten gjør et viktig forebyggende arbeid.
Høybråten har tidligere uttalt at helsesøstre mange gan-
ger kan forutsi hvilke barn som vil få problemer.

– Er det ikke et svik mot disse barna når det offent-
lige ikke følger opp?

– En årsak til at slikt skjer, er at det er for tette skott
mellom de ulike instansene i kommunene. Samspillet
mellom helsesøster, barnehage og skole er viktig de
første årene. Dette kan fungere bedre. Vi har gode ek-
sempler på kommuner som gjør en god jobb her. De går
inn på et tidlig stadium og følger opp. Å styrke skole-
helsetjenesten er et prioritert arbeid som det bevilges
øremerkede midler til, og som vil være et prioritert om-
råde i den kommende meldingen, sier folkehelse-
ministeren.

Ingen penger nå
– Forebyggingstiltakene som du har vært inne på vil
koste penger. Betyr det påplusninger på neste års stats-
budsjett?

– Meldingen kommer i høst og skal behandles til vå-
ren. Det betyr at det ikke blir satt av penger til tiltak før
i 2004 budsjettet, når vedtatte tiltak skal settes i verk,
sier han.

Det første kommunene skjærer ned på når budsjet-
tallene skal gå i hop, er svært ofte tiltak innenfor fysisk
aktivitet, som kortere åpningstid og redusert tilbud i
svømmehaller og så videre.

– Vil folkehelseministeren sørge for at penger via
budsjettet til dette formålet blir øremerket?

– Men det viktigste er
at hver enkelt tar et
personlig ansvar for

sin helse. Det er ikke
mange unnskyldnin-

ger for ikke å komme
seg ut og i det minste

ta seg en spasertur.

Dagfinn Høybråten
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– Kommunene liker ikke at vi øre-
merker midlene. Dette må vi se nær-
mere på i arbeidet med meldingen. Det
som er viktig er å få kommunepolitikere
til å se at det de investerer i helse og
forebygging nå, vil gi utslag på sosial-
budsjettet om noen år, sier Høybråten.

Aktivitet på resept
Svenskene har en ordning der blant an-
net leger og fysioterapeuter kan henvise
til fysisk aktivitet på spesielt opprettede
«fysioteker». Lignende prosjekter fin-
nes i Modum og Oppegård.

– Har folkehelseministeren tenkt å
gjennomføre noe lignende i større skala
i Norge?

– Jeg kjenner ikke til de svenske
fysiotekene. I Norge har vi et velutvi-
klet samspill mellom ulike fritids-
organisasjoner som vi ønsker å bygge
sterkere kontakt med. Det private mar-
kedet er også en viktig samarbeidspart-
ner i dette arbeidet. Når det gjelder hen-
visning til fysisk aktivitet, er dette  noe
vi vurderer i meldingen som en lands-
omfattende ordning, hvor dette legges
inn som systematisk valg. Det er bedre
å skrive ut resept på fysisk aktivitet enn
på piller. I forhold til høyt blodtrykk og
diabetes type 2 har vi god dokumenta-
sjon på at fysisk aktivitet er et alternativ
til medikamentbruk. Blod-
trykknedsettende medisiner utgjør en
stor utgiftspost på helsebudsjettet, sier
helseministeren.

Mange faggrupper
På NFFs landsmøte hvor statsråden innledet, sa for-
bundsleder Anne Lexow at fysioterapeutenes kompe-
tanse ikke ble utnyttet innen helsefremmende og fore-
byggende arbeid. I den anledning sa Høybråten blant
annet at han ville gjøre sitt for at fysioterapeuters kom-
petanse som faggruppe, blir tatt i bruk i det framtidige
folkehelsearbeidet.

Stortingsmelding.
– Det er ofte bedre å skrive
ut resept på fysisk aktivitet

enn piller. Helseminister
Dagfinn Høybråten

vurderer trening på resept
som en landsomfattende

ordning.
Foto: Anita Arntzen/

SCANPIX

– Er statsråden enig i at fysioterapeuters kompe-
tanse ikke utnyttes?

– Mitt hovedbudskap på NFFs landsmøte var at fy-
sioterapeuter må vise seg nyttige. Ingen tvil om at
denne faggruppen har en kompetanse som er viktig å ta
i bruk i folkehelseperspektivet. I stortingsmeldingen vil
de i likhet med andre faggrupper bli vurdert i dette ar-
beidet, men noe mer konkret kan jeg ikke si nå. ■

Folkehelse
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Av Heidi Johnsen
heidi.johnsen@fysio.no

Hun understreker at det ikke er så mye som skal til ver-
ken av tid eller av mosjonsform. Det viktigste er at be-
folkningen gjør noe aktivt. Det kan være en tur i nær-
miljøet i folkestien «Romsås Rundt», som er en 3,2 ki-
lometer lang rundløype, hvor kilometer og severdighe-
ter er avmerket.

– Det er også utarbeidet og distribuert en turbok til
alle beboerne, som er et system for registrering av gå-
turer i folkestien og andre steder. Turdagboken brukes
som en del av både individuelle konkurranser og kon-
kurranser mellom borettslagene. For å delta, må delta-
kerne sende inn dagboken til MoRo-prosjektet,
forteller Hermansen.

Viktig informasjon
I informasjonsmaterialet som blir distribuert til
Romsåsbeboerne, vises det blant annet til forskning
som sier at en halv time om dagen med moderat fysisk
aktivitet – som eksempelvis rask gange – kan være nok
til å bedre helsen. Den største helsegevinsten får de
som går fra å være helt inaktive til å bli litt aktive.
Hermansen understreker at det er viktig å finne aktivi-
teter man trives med. Fysisk aktivitet skal være gøy.

– Bydelen er først ut i Norge med å tilby alle i alde-
ren 31-67 år en GÅ 2000-test (se beskrivelse senere).
Tilbudet gis vår og høst og er en enkel test for å måle
den fysiske formen. Etter gjennomført test får hver en-
kelt veiledning og råd om fysisk aktivitet av kyndige in-
struktører fra Norges idrettshøgskole, sier Hermansen.

Helseundersøkelse
Bakgrunnen for aktiviteten på Romsås skriver seg til-
bake til våren 2000, da prosjektet startet opp med en
tverrsnittsundersøkelse av befolkningen mellom 31 og
67 år i bydelene Romsås og Furuset i Oslo. Bydelene
hadde status som henholdsvis intervensjonsbydel og
kontrollbydel. Undersøkelsen ble utført av Statens Hel-
seundersøkelser, som i dag er blitt en del av Nasjonalt
Folkehelseinstitutt. Den inneholdt to spørreskjemaer,
ett om egen helse og levevaner og ett om fysisk
aktivitetsvaner og holdninger til fysisk aktivitet.

Deltakerne gikk også gjennom en helseundersø-
kelse med måling av høyde, vekt, livvidde, blodtrykk,
hvilepuls og blodprøver for analyse av totalkolesterol,
HDL- og LDL-kolesterol, triglyserider og blodsukker.
1486 personer fra Romsås og 1456 fra Furuset deltok i
undersøkelsen.

Unikt prosjekt i helse og aktivitet
– Det viktigste med MoRo-prosjektet er at det skal være morsomt og lystbetont. Tiltakene skal

inspirere beboerne til å komme seg ut og i aktivitet, sier Kristine Hermansen, fysioterapeut i

MoRo-prosjektet.

Bekreftet antakelser
Hermansen forteller at resultatet av den første helseun-
dersøkelsen viste at diabetes er et helseproblem som er
større enn man hittil hadde antatt. Dette gjaldt spesielt
aldersgruppene under 60 år. I enkelte innvandrer-
grupper er den oppsiktsvekkende stor, særlig blant inn-
vandrere fra det indiske subkontinent hvor 36 prosent
av kvinnene hadde diabetes. Blant nordmenn er fore-
komsten spesielt høy hos menn i aldersgruppen 40-59
år hvor ni prosent er rammet.

– Den største overraskelsen var at så mange som 30-
50 prosent av dem som har diabetes ikke visste om det.
Vi regner også med at prosjektets tall er representative
for Oslo Øst, sier Hermansen.

Etter fastlagte inklusjonskriterier ble 177 personer
med høy risiko for hjerte- karsykdommer og diabetes
type 2 selektert til en spesiell livsstilsintervensjon. I
Romsås bydel ble det iverksatt flere ulike tiltak for å
fremme fysisk aktivitet i befolkningen generelt og blant
høyrisikoindivider spesielt. I Furuset bydel ble det ikke
satt i gang tilsvarende tiltak. Våren 2003 vil Nasjonalt
Folkehelseinstitutt foreta en ny helseundersøkelse i
begge bydelene.

Samarbeid
– Dokumentasjon viser at fysisk aktivitet har en gunstig
forebyggende og behandlende virkning på diabetes.
Bydelsoverlege Anne Karen Jenum som har vært primus
motor og opptatt av sosial ulikhet i helse innad i Oslo,
fikk støtte i bydelsadministrasjonen til å satse forebyg-
gende. For oss har det vært viktig å komme i dialog med
politikerne og forankre prosjektet, sier Hermansen.

Nå er MoRo-prosjektet, inkludert høyrisiko-
prosjektet, integrert i Strategisk Plan for Bydel Romsås
2000-2003, og involverer og forplikter hele organisa-
sjonen. Prosjektet har tverrpolitisk støtte i bydelsut-
valget. Tidlig i planleggingsfasen ble det etablert en lo-
kal ressursgruppe rekruttert fra frivillige lag og organi-
sasjoner.

– Denne gruppen har hatt stor betydning for utviklin-
gen og implementeringen av ulike tiltak både i hoved- og
høyrisikoprosjektet. Gruppen har åpnet viktige dører for
oss, blant annet inn til møter i borettslag, hvor vi har fått
informere om fysisk aktivitet og om hva som finnes av
tilbud i bydelen. Vi har hatt stands og arrangert tema-
kvelder i ulike deler av bydelen, sier Hermansen.

Fysisk testing
I prosjektet inngår også at befolkningen på Romsås
hver vår og høst får tilbud om å teste sin fysisk form

Dette er MoRo
MoRo er en forkortelse for

Mosjon på Romsås, som

er et samarbeidsprosjekt

mellom bydel Romsås,

Norges idrettshøgskole og

Nasjonalt Folkehelse-

institutt. Ble satt i gang på

grunn av de spesielle

helseutfordringene i

bydelen, som høy

forekomst av diabetes og

hjerte- og karsykdom.

Fysisk aktivitet har vist

seg gunstig på en rekke

helsefaktorer, og målet

med prosjektet er å

inspirere befolkningen i

bydelen til å være mer

fysisk aktive.
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ved en enkel gå-test. Et mindre utvalg av høyrisiko-
befolkningen, 43 personer,  blir i tillegg testet på fy-
sisk form/VO2 maks på tredemølle ved Norges
idrettshøgskole.

Bydelsoverlegen har fulgt opp høyrisikopasientene
klinisk omtrent hver tredje måned. Prosjektsykepleier,
som er leder for prosjektet, administrerer pasient-
oppfølgingen, gir konsultasjoner i forkant av lege-
konsultasjonene, registrerer oppfølgingsdata og gir ge-
nerell livsstilsråd til deltakerne. Fysioterapeut Herman-
sen har ansvar for innhold og gjennomføringen av de
spesielt tilrettelagte tiltakene for høyrisikoindividene
når det gjelder fysisk aktivitet.

Livsstilsintervensjonen omfatter fysisk aktivitet som
hovedintervensjon, kostholdsveiledning og rådgiving
om røykekutt hos dem som røyker daglig.

Bakgrunn
Romsåsprosjektet er et resultat av de store

helseforskjellene som er avdekket i Oslo.

Dødelighet som følge av hjerte- og

karsykdommer er tre ganger høyere i

enkelte østlige bydeler enn i for eksempel

bydel Vinderen. Ulikhetene i levealder har

sammenheng med forskjeller i levekår og i

risikofaktorer for sykdom. Blant 40-

åringene er andelen med fedme tre ganger

høyere. Andelen røykende kvinner er

dobbelt så høy i østlige bydeler som i

enkelte vestlige (Rognerud & Stensvold

1997).

En upublisert trendanalyse viser at øst-

vest-forskjellene i risikofaktorer er økende.

Det er derfor stor sannsynlighet for økning

både i forekomsten av diabetes type 2 og

dødelighet i Oslo øst.

Mange tilbud
Det er utarbeidet forskjellig informasjonsmateriell.
Blant annet en informasjonsbrosjyre som er delt ut til
samtlige i bydelen som spør: Rører du på deg? En spen-
nende femdelt trykksak, som gir informasjon avhengig
om du svarer «nei», «av og til» eller «ja».

Informasjonsbrosjyrene og tilbudene som er satt i
gang for befolkningen er mange og varierte. Kort sagt
noe for alle, bare man kommer seg opp av stolen. Her
kan man trimme til musikk to kvelder i uka. Den ene
kvelden er det to tilbud. Gågruppen som vi har omtalt,
er ment som en enkel og sosial mosjonstype som passer
for alle aldersgrupper. Her er det tilbud både på dag og
kveldstid.

Hermansen innrømmer at det har tatt tid å få den
oppslutningen som er i dag, men at de er fornøyd med
deltakelsen. ■

Tid for trim. Kristine Hermansen,
fysioterapeut i MoRo-prosjektet,
påpeker at det ikke er så mye som skal
til verken av tid eller mosjonsform for å
komme seg i bedre form.
Foto: Heidi Johnsen
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Av Heidi Johnsen
heidi.johnsen@fysio.no

Kurt Gustavsen og Georg Larsen har tatt oppstilling
ved bommen. De veksler muntre ord med de som kom-
mer til, mens de venter på at turen skal starte. Begge er
med på opplegget fordi det er blitt en trivelig gjeng
som har det hyggelig. Samtidig får de rørt på seg.

I likhet med mange andre i gruppa mosjonerer de
flere dager ellers i uka.

– Men vi trenger mer mosjon, sier Georg Larsen,
peker på Gustavsen og sier at han er den sprekeste. Her
om dagen fortalte han at han hadde gått Hurumlandet
rundt, sier Larsen.

Begynte seint
Gustavsen ler og sier at han ikke begynte å røre på seg
før han var femti. Nå rører han mye på seg. Han er også
med på trimgruppa i regi av prosjektet, da får hele

kroppen en omgang.
– Det knakte skikkelig i leddene de første gan-

gene. Nå er det bare godt å få svingt med armer
og bein, sier 70-åringen.

Også Georg Larsen oppdaget sent gleden ved
fysisk aktivitet. Som 50-åring fikk han lyst til å

Nye veier
Undersøkelsen på Romsås viste at 36 prosent av kvinnene fra det indiske
subkontinentet hadde diabetes. Problemet er ofte å få innvandrerkvinnene til å
stille opp for å trene.

Erfaringer viser at informasjon som deles ut ikke virker. Mange har problemer
med å forstå hva som står der. Prosjektet tok derfor kontakt med Norskundervis-
ningen på Romsås og fikk til et samarbeid. De gikk inn i grupper hvor det bare
var kvinner og snakket om fysisk aktivitet og helse, tok kvinnene med ut på gåtu-
rer samt startet opp en tilrettelagt trimgruppe i skoletiden.

– Du må ta fatt i kvinnene der de er, og dette har vært en suksess. For mange
innvandrerkvinner er det uaktuelt å delta i grupper hvor begge kjønn er represen-
tert, sier fysioterapeut Kristine Hermansen. ■

– Virkelig MoRo
Det er første samling for gågruppen. Kristine Hermansen og prosjektsykepleier Sidsel Hernes er

spent på oppmøtet. De blir ikke skuffet. Mange av de faste deltakerne dukker opp og uttrykker

glede over å se hverandre igjen etter ferien.

ta idrettsmerket. Det ble en drivkraft, og før han var 60
fikk han pokalen.

Fine jenter
– Tror jeg er den eneste som har hatt hare på 60-
meter’n, ler Larsen.

Etter en hofteoperasjon ble hofta noe kranglete i
forhold til de store anstrengelsene, men han klarer fint
å gå.

– Få med at dette er virkelig MoRo i ordets rette
forstand. Dessuten er det mange fine jenter her, sier
begge leende og nikker opp mot de spreke damene som
akkurat nå er opptatt av den voksende magen til fysio-
terapeuten, som skal ut i svangerskapspermisjon.

Marit Skovly og Randi Eng er to venninner som er
klar for høstens turer.

Skovly er 71 år og for gammel for å delta i prosjek-
tet, men har likevel stilt opp og blitt med i gågruppa.

– Fint tiltak. Jeg går ofte, både alene og sammen
med Randi. Her får jeg i tillegg til en fin tur, trivelig
selskap med andre, sier hun.

Randi Eng som er med i prosjektet, er en ivrig tur-
gjenger. Hun berømmer også det fine fellesskapet. Da
hun startet, hadde hun for høyt blodsukker. Nå er det
normalt. ■

Folkehelse
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Ny bok om folkehelsevitenskap
«En introduktion till Folkhälsovetenskap» kommer ut i disse

dager. Boka setter folkehelse i globalt og lokalt perspektiv,

og belyser hvordan folkehelse er blitt folkehelsepolitikk.

Boka omfatter blant annet

faktorer av betydning for

folkehelsen, strategier for

folkehelsearbeidet på ulike

samfunnsnivåer, og forskning

og etikk i folkehelsearbeidet.

Forfatteren Leif Svanström er

professor i sosialmedisin.

Boka er på svensk og er utgitt

av forlaget Studentlitteratur.

Folkehelse som videreutdanning
Universitetet i Tromsø tilbyr videreutdanning i

folkehelsevitenskap som det eneste i Norge.

Senter for forskning om helsefremmende

arbeid, miljø og livsstil ved Universitetet i

Bergen tilbyr studiet Master of Philosophy in

Health Promotion. Studiet foregår på engelsk

og omfatter vesentlig europeisk og internasjonalt

helsefremmende arbeid. Liknende for norske forhold finnes ved

helsefag hovedfag, studieretning helsefremmende arbeid/

arbeidslivspsykologi, også i Bergen. I tillegg tilbyr en rekke

høgskoler videreutdanninger innen helsefremmende, forebyg-

gende og folkehelsearbeid. Sjekk hjemmesiden til din lokale

høgskole.

Turglede. Det er blitt en fin gjeng som går på tur i de flotte omgivelsene på Romsås. Foto: Heidi Johnsen

Folkehelse
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Av Grete Hansen

Bilistene som blir stoppet denne morgenen i utkanten
av Skien, blir høflig bedt om å senke farten for 6-årin-
gene som holder til i skolen like ved. Så får de stukket
en informasjonsbrosjyre om Utdanningsgruppenes Ho-
vedorganisasjon, UHO, i hånden.

Gjerpen barneskole i Skien ligger like inntil riksvei
32 som snor seg gjennom indre Vestfold og inn i Tele-
mark. Tungtrafikken fra nord og sør dundrer forbi sko-
len. Bilister fra nabokommunene som har arbeidet sitt i
Skien likeså. Denne veien skal unger fra 5 år og oppover
krysse to ganger om dagen. Hvis de og foreldrene tør.

Drops og brosjyrer
– Jeg er sannelig ikke sikker på om jeg hadde tort å
slippe min unge ut i denne trafikken. NFF sitt budskap
er at ungene bør ta skoleveien tilbake, at de skal gå til
skolen. Men i denne trafikken bør de ha følge av
voksne den første tiden, mener Kjetil Loen, leder for
NFF avdeling Telemark.

Han bøyer seg ned til føreren av en mørkeblå Por-
sche og forklarer at han aksjonerer på vegne av UHO,
og at bilistene må holde lav fart i strøk hvor det ferdes
6-åringer. Et par infobrosjyrer og noen UHO-drops blir
overlevert, og porschen suser videre nordover.

– En trafikkaksjon er ikke den mest opplagte
aksjonsformen for helsepersonell. Hvorfor valgte dere

UHO slår et slag for 6-åringene i S

Det er første mandag i det nye skoleåret. Bilister som har tenkt

seg på jobb så fort som mulig, blir tvunget til å ta en liten

pause. Politiet vinker dem inn til siden. I veikanten tar sykeplei-

ere, ergoterapeuter, lærere, politi og fysioterapeuter i mot.

denne markeringsmåten?
– Vårt hovedanliggende er å profilere og gjøre

UHO kjent. Det er mange her i fylket som ikke vet
hvem vi er. Lokallaget i Telemark ble stiftet like før de
sentrale forhandlingene startet i vår. Nå begynner de
lokale forhandlingene snart, og vi ønsker at folk skal
vite hva vi er og hva vi stå for når de leser om oss i
avisene. At vi valgte å sette søkelyset på 6-åringene
var ganske naturlig. Lærere, politi og helsepersonell
har alle en forebyggende jobb å gjøre for barn,
sier Loen.

Bra samarbeid
UHO i Telemark har mellom 6.000 og 7.000 medlem-
mer. Bare 223 av dem er fysioterapeuter.

– Vi og ergoterapeutene er små i forhold til de tre
andre organisasjonene. Vi har ikke tillitsvalgte som er
frikjøpt på heltid, slik de har. Det har vært en berikelse
for oss å jobbe sammen med tillitsvalgte med så mye
erfaring og kunnskap. Samarbeidet har fungert svært
bra, sier Loen.

Klokka nærmer seg halv ni. 6-åringene ved Gjerpen
barneskole er kommet seg trygt fram til skolegården i
dag også. Vi har ikke sett mange foreldre og barn hånd
i hånd langs veien, men massevis av bilister som har
sluppet av sine håpefulle like ved skoleporten.

– Jeg skulle gjerne hatt mer tid til å snakke med for-
eldrene. For eksempel om å innarbeide gode vaner som

UHO-aksjon
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å gå til skolen, sier Loen – og pakker sammen aksjons-
materialet sitt.

Aksjonen avsluttes. Det samme skjer i Porsgrunn,
Bamble og Kragerø. Der har liknende aksjoner foregått
samtidig.

Lederne kastet glans
Senere på dagen er tiden inne for intern konsolidering.
UHO i Telemark har leid en populær restaurant nede på
brygga i Skien. Der får tillitsvalgte servert mat, drikke,
appeller og underholdning fra lokale artister.

Anne Lexow og Anders Folkestad kaster glans over
arrangementet i kraft av sine lederverv i henholdsvis
NFF og UHO.

Lexow, som også sitter i UHO-styret, benytter an-
ledningen til å holde en faglig appell. Hun tar opp trå-
den fra formiddagens aksjon og slår fast at foreldre
foretrekker å kjøre barna sine til skolen, av sikkerhets-
grunner eller kanskje på grunn av et stramt tidsskjema.
Men å være biltjeneste kan lett bli en bjørnetjeneste,
mener Lexow. Hun refererer til en undersøkelse i Bæ-
rum kommune som viser at barna heller vil gå til sko-
len sammen med mor, far eller venner, enn å bli satt av
utenfor skoleporten.

– La barna gjenerobre skoleveien. Det er et sam-
funnsansvar å sørge for at barn på sykkel og til fots
kommer trygt fram og hjem igjen, sier hun.

Nest størst
Anders Folkestad er svært fornøyd med UHO
Telemarks lokale initiativ og han takker for innsatsen.
Han slår fast at UHO er landets nest største hovedorga-
nisasjon og at medlemmene er viktige i mange sam-
menhenger:

– I dag har dere satt fokus på deres faglige verdi.
Det er viktig å sette søkelys på framtida slik dere har
gjort. Store samtidsoppgaver står nemlig langt framme
i politisk retorikk, men i hverdagen taper de likevel.
Medlemmene av UHO er en kjemperessurs når slike
tendenser skal snus. Vi jobber innenfor helse og skole
og vi bekjemper kriminalitet. Vi er representert på alle
nivåer fra barnehager til høgskoler og universitet. Det
vi står for er verdifullt og viktig og jeg forventer at
samfunnet skal legge forholdene til rette for våre med-
lemmer. Blant annet fordi vi er viktige for barn og
unge.

Folkestad lar ikke muligheten til å snakke om årets
lønnsoppgjør gå fra seg. Han er, ikke så overraskende,
helt uenig med sentralbanksjefen i at det har vært for
dyrt.

– Det har det ikke. Noen av våre medlemmer har tatt
et stort skritt framover i dette oppgjøret, andre har tatt
atskillig mindre skritt. Dette oppgjøret var et lite, men
viktig løft. Men det er langt igjen, sier Anders
Folkestad. ■

Ga ros. Anne Lexow
og Anders Folkestad
roste UHO Telemark
for et bra arrange-
ment.

Bønn til bilister. «Senk
farten» oppfordrer 6-
åringene ved Gjerpen
skole.

Aksjon. I en hel
time stoppet
aksjonistene fra
UHO bilister på
Riksvei 32 forbi
Gjerpen skole i
Skien. Her er
Kjetil Loen
(NFF) og en
medaksjonist.

UHO Telemark
Det var UHO i Telemark som

sto bak 6-åringsaksjonen i

Skien. Disse er fylkesledere:

Vibeke Hegge (Norsk

Sykepleierforbund), Jone

Blikra (Politiets Felles-

forbund), Kjetil Loen (NFF),

Anne Sofie Huset (Norsk

Ergoterapeutforbund) og

Johan Søfteland

(Utdanningsforbundet).

UHO-aksjon

Skien
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debattdebatt
Retningslinjer for
akutt rygg
Svar til Trond Wieseners kronikk «Gammeldags
tenkemåte på stivt papir» i nummer 8/2002.

Vi satt i arbeidsgruppa som utarbeidet de nylig
utkomne tverrfaglige, kliniske retningslinjene for
akutte korsryggsmerter og har derfor lyst til å svare
på noen av Trond Wieseners refleksjoner. Det er
ikke lett å svare på alle spørsmålene Wiesener
reiser, da han tar opp mange ting. Det første vi vil
poengtere er at Wiesener åpenbart ikke har lest
annet enn «den stive plakaten». Dette er en
kortversjon av et stort dokument på over 50 sider.
Leses dokumentet i sin helhet, vil kanskje noen av
spørsmålene falle bort. Dokumentet kan lastes ned
fra www.ryggnett.no/index.html.

En debatt om retningslinjene hilses velkommen.
Reaksjoner er også kommet i Lægetidsskriftet. Det
viser at retningslinjene blir lest, og at det tenkes
rundt dem. Det var også en av intensjonene.

Wiesener hadde i forkant fått inntrykk av at
retningslinjene skulle være «noe nytt og fremtids-
rettet». Det nye i arbeidet med disse retningslinjene
var at de skulle utvikles av en tverrfaglig gruppe
(bestående av leger med ulike spesialiteter,
kiropraktorer og fysioterapeuter) og at de skulle
være nasjonale, det vil si spres til de som jobber
med pasienter med ryggplager i hele Norge. Dette
var i tråd med anbefalinger fra utlandet. Wieseners
forventning om «nyhet» i betydning faglig
nyskapende for fysioterapeuter, var aldri hensikten.
Ønsket var å få til en enighet mellom ulike
faggrupper om vesentlig punkter ut fra dagens
kunnskap, slik at pasienter ikke skal få motstri-
dende informasjon avhengig av hvem de snakker
med. En slik intensjon er ikke forenlig med et ønske
om å skape ny kunnskap. Det må skje på andre
måter og i andre fora.

Mye av Wieseners kritikk går på det som er
skrevet under diagnostikk. Diagnostikk i retnings-
linjene er brukt i betydningen å skille mellom de
tilstandene som går over av seg selv, og de som
kan være starten på en sykdom som trenger
behandling. Dette er viktige kunnskapsbidrag for
leger og andre med primærhelsekontaktfunksjon.
Wiesener påpeker at dette er for overfladisk «for
fysioterapeuter som skal komme fram til en
funksjonsdiagnose». Siktemålet for
fysioterapeuters funksjonsundersøkelse er å få
informasjon for å forstå funksjonsproblemet og
dermed være grunnlag for fysioterapeutens
handlinger. Retningslinjer for funksjonsdiagnositikk
hører etter vår mening inn under yrkesspesifikke
retningslinjer og ikke inn under tverrfaglige
retningslinjer.

Det er selvfølgelig riktig at dersom det ikke er
undersøkt effekt av et tiltak, betyr det ikke at tiltaket
ikke kan ha effekt. Det betyr imidlertid at vi ikke vet
om det har effekt, og dermed vet vi heller ikke om
vi kan anbefale tiltaket eller ikke. Derfor er det blitt
fremstilt på den måten det er gjort i retningslinjene,
en måte vi forøvrig har gjort «etter samme lest»
som de engelske tverrfaglige retningslinjene.
Wiesener påpeker at når det anbefales aktivitet,
øvelser og trening, er det problematisk at innholdet
ikke er konkretisert. Han understreker at det finnes
mange ulike former og syn på hva trening er. Vi
innehar ikke i dag en kunnskap om hvilken
forståelse eller form for trening som er den «rette».
Hva som er det «rette», er situasjonsavhengig,
blant annet avhengig av fysioterapeutens
funksjonsundersøkelse. Det vil sannsynligvis være
lite formålstjenlig å komme med en overordnet
konkret anbefaling ut fra dagens viten.

Når det gjelder stabiliserende trening, er våre
anbefalinger gjort på grunnlag av – ikke en studie,
men flere studier fra samme forskergruppe. De har
blant annet påvist at det er sammenheng mellom
reduksjon av ryggplager og redusert muskelatrofi,
og de har også funnet at det er sammenheng
mellom redusert muskelatrofi og residiv av
ryggplager. Dessverre er det ikke publisert studier
om samme tema fra andre forskergrupper. Vi
vurderte det slik at vi ville ha det med, da
resultatene har skapt internasjonal interesse, og det
forskes på temaet av flere norske fysioterapeuter.
Vi kan heller ikke se at det kan være skadelig å
innlemme øvelser for å trene stabiliserende
muskulatur rundt korsryggen.

Wiesener påpeker at psykososiale faktorer har
betydning også ved akutte ryggplager. Det er nok
ingen uenig i. At psykososiale forhold anses å ha
betydning, vil Wiesener se når han leser om «den
gode ryggsamtalen» og kapitlet om psykososiale
faktorer i det store dokumentet. Wiesener påpeker

at manipulasjon er et «vidt begrep med mange
fasetter». I litteraturen beskrives at det er utført
grep, men ikke hvilken type grep, på hvilket
teoretisk grunnlag, hvilket segment, hvor mange
ganger og lignende. Manglende beskrivelse av tiltak
er generelt en svakhet i mye av litteraturen om
effekt av ikke-medikamentell behandling. De som
har kvalitetsvurdert studiene, har funnet at studiene
har akseptabel forskningsmetodisk kvalitet, og
derfor har vi anbefalt manipulasjon. Hvor mange
ganger grep skal utføres, hvilket segment som skal
manipuleres og så videre, er det ikke mulig å si noe
om. Liksom ved trening vil det rimeligvis være
avhengig av funksjonsundersøkelsen og den
enkeltes situasjon.

Det viktigste budskapet i retningslinjene er etter
vår mening at tilpasset fysisk aktivitet i de fleste
tilfeller av ryggplager ikke skader ryggen. De
sjeldne unntakene håper en med rimelig sikkerhet
lukes bort ved å se etter de «røde flaggene». Det er
ønskelig at bevegelse og fysisk aktivitet for de
fleste skal oppfattes som hjelp for kroppen til å
gjøre seg selv frisk. Dette er ikke en selvfølge for
alle leger, kiropraktorer, fysioterapeuter og de som
har ryggplager. Vi mener at et slikt syn kan bidra til
å avmedikalisere ryggomsorgen.

Arbeidet med de foreliggende retningslinjene
har vært interessant og lærerikt. At ikke retningslin-
jene synliggjør «vår» kompetanse som fysiotera-
peuter i arbeidsgruppa, er vi ikke enige i. Våre
synspunkter ligger der på lik linje med de andres.
Retningslinjene er produktet av en prosess som en
tverrfaglig gruppe har deltatt i og med sine faglige
innspill bidradd til. Som det sies innledningsvis om
bruk av retningslinjene, er de kun ment som en
beslutningsstøtte, det vil si å være et av flere
hjelpemidler for å kunne gjøre gode kliniske
beslutninger.

Gitle Kirkesola og Anne Marit Mengshoel

Ros til Anne Lexow og sentralstyret
Før de lokale forhandlingene i høst har turnuskandidatene og mange nyutdannede fysioterapeuter
fått et lønnsløft som er historisk. Minstelønn for fysioterapeuter i offentlig sektor er blitt 250.000
kroner, og turnuslønnen er blitt cirka 215.000 kroner. All ros til de som har forhandlet fram
resultatet med NFF-leder Anne Lexow og sentralstyret som katalysatorer. Dette lover godt for NFFs
framtid.

Likevel er det mange saker som NFF må jobbe videre med, som blant annet den økende
arbeidsledigheten og konkurransevilkårene i privat sektor. Her kommer UFF (Unge
Fysioterapeuters Fellesskap) inn i bildet. Vi vil være en pådriver for å belyse disse sakene, og
sørge for en åpen debatt og konstruktive løsninger i disse og mange andre saker i tiden framover.

For UFFs arbeidsgruppe, Snorre Vikdal
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debatt
debatt

Fysioterapeut (A) har inngående kunnskap om sin
pasient gjennom mange år. Pasienten anbefales
skulderbehandling hos en annen fysioterapeut (B) i
en periode. Pasienten har hatt plager som følge av
traumatiske påkjenninger i barndommen. Disse
symptomene kommer tydelig fram under og etter
behandling hos B. Symptomene blir formidlet av
pasienten til A («Hun fortalte meg dette»). A
oppfordrer pasienten til å si fra til B. Fysioterapeut
B presser sannsynligvis pasienten til samarbeid
hun ikke er i stand til å yte. Pasienten blir faktisk
sykere av å gå i behandling hos B og trenger en del
tid hos A for å bearbeide reaksjonene og behand-
lingen.

A  har spesialkompetanse (psykomotorisk) i
forhold til B. A ser og hører at pasienten blir dårlig
av behandlingen hos B («Hun har hatt mye angst
og depresjon etter alle behandlingene»).

Hvordan skal vi forholde oss til slike situasjo-
ner som Einar Hafsahl beskriver i sin kronikk?

Det er tre spørsmål jeg stiller etter å ha lest
artikkelen:

● Hvorfor ringte ikke A til B og fortalte om
sine bekymringer og observasjoner? Pasienten må
selvfølgelig bli spurt om det er greit å ta en telefon
og kan gjerne være tilstede under samtalen.

● Hvorfor ringte ikke A legen og fortalte om
sine faglige observasjoner? (Legen hadde vel
epikriser fra tidligere behandlinger hos A?).

● Hvorfor tilbød ikke A å samarbeide med B,
eventuelt overta behandlingen etter (skulder)vei-
ledning og drøftinger med B?

Man kommer langt med vanlig sunn fornuft,
normal høflighet og faglig innsikt, men NFFs
yrkesetiske retningslinjer er også anvendelige.
Der står det blant annet:

3.6. Hensynet til den enkelte pasient er
overordnet hensynet til kolleger og andre
samarbeidspartnere.

4.1 Fysioterapeuten skal fremme godt
samarbeid med kolleger og andre samarbeids-
partnere.

Jeg har arbeidet i tre år som HMS-konsulent
(helse, miljø og sikkerhet)/fysioterapeut i Hedmark
fylkeskommune. HMS-enheten betjener rundt 5000
arbeidstakere. Det har skjedd en gang – en eneste
gang – at jeg er blitt kontaktet av en fysioterapeut
som hadde en av fylkeskommunens ansatte til
behandling. Jeg ble spurt om jeg kunne ta en tur
på arbeidsplassen for å se på om det var spesielle
forhold som kunne være av betydning. Aktuelle
forhold var ikke vanskelig å se for meg som
fysioterapeut, men det var faktisk ingen andre som

Margret Eylands spør blant annet om hvorfor jeg
ikke tok kontakt med den andre fysioterapeuten
både når det gjaldt reaksjoner som jeg fikk høre
om, og hvorfor jeg ikke tilbød samarbeid.

Etter min vurdering gav pasienten tilstrekkelig
tilbakemelding på hva hun oppfattet som vanskelig
ved behandling. Hvis fysioterapeuten hadde fulgt
dette, ville en rekke problemer ikke oppstått. Etter
min vurdering er problemet her ikke manglende
samarbeid, men manglende forståelse og
følsomhet for pasientens reaksjoner.

Pasienten fortalte at hun hadde gått til
psykomotorisk fysioterapi og av den grunn kunne
fysioterapeuten tatt kontakt med meg, etter samråd
med pasienten, hvis ønskelig. Problemet er at
fysioterapeuten ikke fulgte opp anmodningene fra
pasienten. Måten hun ble behandlet på represente-
rer en tilnærming der en skade er en skade uansett
individ, og at det i for liten grad reflekteres over
hvordan terapeutens tilnærming virker på
pasienten. Pasienten ønsket selv å prøve å ordne
opp i dette på egen hånd og hun visste at hun
kunne snakke med meg om mulige problemer
underveis, og hadde ikke noe ønske om at jeg ble
koblet inn.

Mitt overordnede mål var hensynet til pasienten
og valget ble derfor slik.

Hvorfor gav jeg ikke noen tilbakemelding til
legen? Jeg har hatt møte med legen, som også har
fått jevnlig skriftlig informasjon. Legen burde være

Hvorfor ringte du ikke?
Kommentar til «Traumatisk møte» av Einar Hafsahl, FYSIOTERAPEUTEN 8/2002

hadde sett den tydelige sammenhengen. Bare for
sikkerhets skyld vil jeg nevne at jeg veldig mange
ganger har delt ut visittkortet mitt til «mine
ansatte» som går til fysikalsk behandling og bedt
dem å hilse til sin fysioterapeut å si at de kan ta
kontakt. Det kan hende at det er hensiktsmessig å
begynne å tilrettelegge mens vedkommende går til
behandling, eventuelt sykemeldt, og ikke etter.

Sukk og stønn og huff fra meg: Skal vi bruke
nettverk eller forheng?

Margret Eylands, fysioterapeut

Ulik registrering
Det virker som om den biopsykososiale modellen
som Schrader og medarbeidere presenterte i
FYSIOTERAPEUTEN 6/2002 er veldig farget av
sosiale innflytelser. Den sosiale påvirkningen
vedrørende ulike syn på smerter startet allerede i
begynnelsen av forrige århundre da det for første
gang ble mulig å få finansiell kompensasjon for tort
og svie. Med økt jernbanetrafikk i begynnelsen av
forrige århundre og påfølgende bråstopp og
bråstart med dengangs jernbanetog, kom klager fra
passasjerer om nakke og ryggondt. Dette ble den
gangen kalt for «railway spine» og likeledes som
whiplashpasienter nå, hadde disse pasientene
vanskelig for å få sine plager godkjente på et fysisk
grunnlag. Da arbeiderbevegelsen etter hvert ble
sterkere i forrige århundre, fikk arbeiderne økte
rettigheter som blant annet gikk ut på betalt
sykefravær og finansiell kompensasjon for ulykker
på arbeidsstedet (1). Leger som jobber for de som
betaler erstatning (om det er trygdekontoret,
forsikringsselskapene eller andre erstatnings-
instanser) er derfor satt i den rollen å gjøre lite ut
av plager som er erstatningspliktige. Dette gjelder
spesielt plager som ikke kan verifiseres med
objektive medisinske funn. Disse legene hevder at
de må være kritiske, men er det da ikke noe

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!

Manglende forstå-
else er problemet
Svar til «Hvorfor ringte du ikke?»
av Margret Eylands

godt orientert om pasientens problemer og min
tilnærming. Pasienten hadde også kontakt med
legen mens hun gikk til den andre fysioterapeuten.
Noe informasjon ut over dette fant jeg ikke
nødvendig.

Einar Hafsahl
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underlig at de uten noen formell kompetanse i psykologi og
sosiologi kan påstå at plagene er kulturelt betinget? Hvilke kjente
psykososiale mekanismer støtter slike påstander?  I denne
sammenheng er det interessant å poengtere at psykiater Radanov
er talsmann for fysiske årsaker som grunnlag for plager hos
whiplashpasienter (2), mens reumatolog Ferrari hevder at plagene
er kulturelt relaterte (3).

Det er full enighet om at psykososiale forhold påvirker de fleste
pasienter i større eller mindre grad. Men det finnes ingen
dokumentasjon på at psykososiale forhold påvirker
whiplashpasienter annerledes enn andre pasienter med muskel-
skjelett eller nevrologiske plager (se for eksempel ref. 4). Den mest
fornuftige forklaringen på forskjellig insidens av plager etter
trafikkulykker i Europeiske land er forskjellig registering av de som
blir rammet. Et godt eksempel på dette er de nordiske landene som
alle oppgir forskjellig insidens av whiplashpasienter på årsbasis
tross felles kulturell bakgrunn og samme levestandard. Den mest
ekstreme forskjellen er mellom Norge og Island. Norge oppgir at 42
personer per 100.000 blir rammet av whiplash hvert år. I Reykjavik
er det offisielle tallet 833 per 100.000 – det vil si 20 ganger så mye.
Snakk om kulturelle forskjeller! Forklaringen er at de offisielle
tallene i Norge kommer  fra «Traffic Accident Statistics» (TRAST)
database (5) som registerer cirka 90 prosent av alle personskader
hvor folk får pengeerstatning (det vil si ikke alle som får plager
etter trafikkulykker). Tallene i Reykjavik er basert på de som
besøker legevakten på Nasjonalsykehuset etter å ha vært utsatt for
bilpåkjørsler (6). Mange av disse utvikler ingen plager, men
besøker legevakten kun for å utelukke skader. De blir derfor
feilaktig registert som whiplashpasienter. Den beste forskningen
hittil på prevalensen av plager etter påkjørsel bakfra ble foretatt av
Brison med flere, som jeg anbefaler alle fysioterapeuter å lese, slik
at de får et mer nyansert bilde av det naturlige forløpet etter
bilpåkjørsler (7).

Referanser
1. Merskey H, Teasell RW: The disparagement of pain: Social
influences on medical thinking. Pain Res Manage 2000, 5, 259-
270.
2. Radanov B: Common whiplash – research findings revisited. J
Rheumatology 1997, 24, 623-625.
3. Ferrari R, Russell AS: The whiplash syndrome – common sense
revisited. J Rheumatology 1997, 24, 618-622.
4. Mayou R, Bryant B: Psychiatry of whiplash neck injury. Br J
Psychiatry 2002, 180, 441-448.
5. Rø M, Borchgrevink G, Dæhli B, Finset A, Lilleås F, Laake K
et al: Whiplash injury-diagnosis and evaluation. Health Techno-
logy Assessment and a systematic review. The Norwegian Centre
for Health Technology Assessment (SMM), SINTEFF Unimed.
STF 78 A 00 405; ISBN 82 – 14 – 02169 –3
6. Unpublished data: From Information and Statistics Department,
The National University Hospital, Reykjavík, Iceland 2002.
7. Brison RJ, Hartling L, Pickett W: A prospective study of
acceleration-extension injuries following rear-end motor vehicle
collisions. J Musculoskeletal Pain 2000, 8, 97- 113.

Eythor Kristjansson,
fysioterapeut, MNFF

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

Rehband a division of Otto Bock Scandinavia AB, Sweden, 
+46 11 28 06 00. www.rehband.se

Make your move.

Back up
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Ny unik bok
om idrettsskader
• Illustrert guide til diagnostikk, behandling og forebygging

av idrettsskader

• Skrevet og tilrettelagt av Norges ledende eksperter 

– redaktører Roald Bahr og Sverre Mæhlum

• Over 300 unike anatomiske fargetegninger

• Over 160 tegninger av øvelser for rehabilitering

• Over 130 røntgen-, MR- og CT-bilder og fotografier 

med forklaring

• 416 sider med kunnskap og fakta

Idrettsskader utgis av
Gazette Bok i samarbeid
med Norsk idrettsmedi-
sinsk forening.

Primærmålgruppen for
boka er leger og fysio-
terapeuter, men det
unike illustrasjons-
materialet gjør den
uunnværlig også for
annet helse-
personell, trenere
og utøvere.

Send inn kupongen
eller bestill på web: 
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gazette.no
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Krise og fornuft
– Vi må samle oss om eit kriseforlik, seier NHO-Bergesen.

– Industrien  må vere lønnsleiande, seier Kjell Bjørn-
dalen i Fellesforbundet. Bakgrunnen er problema i
konkurranseutsett industri.

– Offentleg sektor må bli meir effektiv og budsjetta må
strammast til, legg NHO til. Årets tariffoppgjer var eit unn-
tak, supplerer Bjørndalen. Dei er einige om det meste, dei
gamle allierte, i alle fall at dei framleis vil ha hegemoniet
over inntektspolitikken.

– Vi ser gryande fornuft, slår Dagbladet fast på
leiarplass. Og VG håper på kriseforståing og meiner
solidaritetsalternativet var ein suksess. Og så fartar dei i
flokk og følgje frå Akersgata til hageselskap hos LO-leiaren.

Kanskje fører hageselskapet til at ein hugsar endå færre
av dei negative verknadene av solidaritetsalternativet.
Manns minne blir kortare og kortare, og er vel no nede i om
lag ei vekes tid, i alle fall når det gjeld kompliserte og store
saker. Men sidan det framleis er aktuelt, må ein kunne
minne om nokre av «solidaritetseffektane»:

Offentleg sektor i skvis, og den dårlege lønnsutviklinga
for utdanningsgruppene har skapt ei omfattande
rekrutterings- og kompetansekrise for viktige velferdsyrke.
I privat sektor bar arbeidarane moderasjonen, medan
funksjonærar og leiarar slapp unna. Og kompetansekrisa i
det offentlege er slett ikkje over. Og problema er ikkje
løyste. Det er berre vekesgamle nyheiter at det vil koste
40 milliardar å ruste opp skulane til vanleg offentleg bygg-
standard, at det manglar tre milliardar på å drive sjukehusa
resten av året, og at vektarar overtar normalt politiarbeid
fordi etaten manglar ressursar! For folk flest er det
uforståeleg at det må vere slik i eit av verdas rikaste land.

Men sjølvsagt er det fornuftig å sikre industrien og
arbeidsplassane. Det er ille at utflagging og nedlegging tap-
par både by og land. Det trengst både «jern og hjerne», mest
det siste. Det er ufornuftig å gjenta gamle feil. Industrien og
resten av næringslivet er avhengig av ein kompetent
offentleg sektor. Difor må det byggast bru mellom offentleg
og privat sektor. Det må vere både eit mål for og eit verke-
middel i eit komande inntektspolitisk samarbeid.

innspill  fra Folkestad

Anders Folkestad
leiar av UHO
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bokomtaler

Arbeid i andres hjem
Hanna Vesterager:

Ditt hjem – vår arbeidsplass. En arbeidsmiljø-
håndbok

Kommuneforlaget. 2002

127 sider

Pris: 259 kroner

ISBN 82-446-0857-9

Denne boken er
skrevet av en
bedrifts-
fysioterapeut. Den
bygger på resulta-
tene og erfaringene
fra det statlige
modellforsøket
«Kvalitetssikring av
tjenesteproduksjon
og internkontroll av
helse, miljø og
sikkerhet i primærhelsetjenesten – kommunens
ansatte som utfører arbeid i andres hjem» (1998-
2000). Utgangspunktet for arbeidet var et ønske
om å bedre arbeidsmiljøet for de helsearbeiderne
som har sin arbeidsplass i andres hjem. I hånd-
boken presenteres noen tiltak som kan settes i
verk. Det fokuseres også på at kommunen kan stå
ovenfor kryssende interesser, fordi kommunen
både er en instans som skal ivareta brukerne og yte
tjenester til disse, samtidig som den er en
arbeidsgiver som skal sørge for at arbeidstakerne
har et bra arbeidsmiljø.

Sier så denne boken noe nytt om disse
spørsmålene? Forfatteren mener at ett av de
viktigste resultatene av dette prosjektet er et
kartleggingsskjema som har fått navnet «Arbeids-
plass-forbedring i brukerens hjem». Dette skjemaet
omtales i et eget kapitel.

I boken blir det pekt på at ulike lover som
sosialtjenesteloven, kommunehelsetjenesteloven,
arbeidsmiljøloven og alminnelige rettsprinsipper
om den private rettsfære, kan gjøre det vanskelig å
skape et forsvarlig arbeidsmiljø i kommunenes
hjemmetjenester. Gjennomføringen av de ulike
arbeidsmiljøtiltakene må stort sett skje gjennom en
dialog med brukeren, der det legges stor vekt på å
informere og motivere pasienten til å gjøre
nødvendige forandringer i hjemmet. Forfatteren
mener at kartleggingsskjemaet kan bidra til å lette
forhandlingene, fordi argumentene for å foreta
endringer blir godt underbygget.

I siste del av boken fokuserer forfatteren på
hvordan man kan komme i gang med arbeidsmiljø-
tiltak, og hvilke instanser man kan støtte seg på.

Tid til de eldre
Preben Wagner, Mogens Baardsgaard og Birthe Steinson:

Litt mer tid. En praktisk psykologibok om positivt samvær med eldre

Oversatt av Ingunn Hiorth.

Eibapress. 2001

204 sider

Pris: 200 kroner

ISBN: 82-91358-00-1

«Litt mer tid» henvender seg først og fremst til personale som
har den daglige kontakten med eldre, det være seg i deres eget
hjem, på sykehjem, på dagsenter eller eldresenter. Boka bør
derfor kunne være interessant for alle som arbeider med eldre,
fysioterapeuter også.

Boka bringer kanskje ikke noe revolusjonerende nytt. Den
peker imidlertid på aktuelle situasjoner og problemer som kan oppstå i samværet mellom
pleiepersonell og pasienter, og også mellom kollegaer. Boka inneholder konkrete ideer til hvordan
man kan bedre dette samværet og håndtere de problemene som oppstår, noe som kan være
nyttig.

I innledningen sier forfatterne noe om det stadig økende kravet til pleie- og omsorgs-
personell, og om hvordan dette fører til større behov for litt mer tid. Boka handler imidlertid ikke
om hvordan bli mer effektiv, men hvordan få samværet med pasienter og kollegaer mest mulig
hyggelig.

Boka tar et teoretisk og praktisk utgangspunkt i adferdspsykologi. Sentrale nøkkelord er
Stimulus – Atferd – Konsekvens + selvsnakk. Forfatterne redegjør kort for hva de legger i de ulike
nøkkelordene og hvilke regler som gjelder for samspillet, eksemplifisert ved Pavlov. Videre i boka
følger mange praktiske eksempler rundt S-A-K. Vi hører blant annet om forsterkning – konse-
kvens av en adferd som fører til at atferden styrkes i liknende situasjoner i framtida, om
«bestemors lov», som betyr at desserten skal komme til slutt, om lært hjelpeløshet, kommunika-
sjon, og ikke minst om nødvendigheten av samarbeid. Boka gir et skjema som kan brukes når
problematferd skal kartlegges, og som kan være nyttig å ha som verktøy når vi skal «måle»
endring.

Boka er lettlest. Det er mange uthevinger og mange utropstegn. Forfatterne har et uformelt
språk, som «dette er noe fryktelig sludder», og de forsøker å fremlegge budskapet på en
humoristisk måte. Denne stilen kan nok virke underholdende for noen, mens den virker
provoserende på andre. Vi som leste boka reagerte forskjellig. Noen av eksemplene som brukes
kan virke litt søkte og svarene litt forenklet.

Boka har imidlertid poenger det er verd å tenke over. Den kan være grunnlag for diskusjoner
og kanskje en egen «temadag», og den kan stimulere til små endringer i en rutinefylt og hektisk
hverdag – som igjen kan gi litt mer tid til hygge.

Sonja Brugman og Birgitte Ahlsen, Kosak-senteret

Brukernes perspektiv er ikke hovedtema og er
lite ivaretatt i denne boken. Forfatteren avslutter
likevel med at arbeidet med å bedre arbeidsmiljøet
i hjemmebaserte tjenester med fordel kan
samordnes med det arbeidet som gjøres for å
iverksette en forskrift om kvalitet i pleie- og
omsorgstjenestene. Denne forskriften fokuserer på

brukerne – ivaretakelse av deres grunnleggende
behov basert på respekt for deres egenverd og
livsførsel. Denne konklusjonen synes fornuftig, og
kan sikkert bli tema for en ny bok.

Grete Stokkenes



 

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.

 5 Nord-Norge

 0 Midt-Norge

 0 Vest-Norge

 6 Øst-Norge

 4 Oslo og Akershus

 1 Sør-Norge

 1 Utlandet

Møter og kurs, side 36-41

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

Kjøp/salg/leie

Gaia Skin Roller
(vaccummassasje, bindevevsmassasje og kopping). Lite brukt.
Ring/fax: Jeanette 71 66 39 84 (hjem). 71 65 82 23 (arb).

Fysikalsk institutt med utstyr
 i Årnes sentrum leies ut f.o.m. oktober 2002. Ring tlf. 48 27 32 48.



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.

Farsund kommune
Sørlandet

Driftstilskudd 50% fysioterapeut
i Farsund kommune

Farsund kommune med ca. 9.500 innbyggere ligger i Vest-Agder. Næringsgrunnlag
i kommunen er en blanding av industri – service – jordbruk – turisme. Kommunen
har rike muligheter for friluftsliv – lange sandstrender - flott skjærgård. Det er
godt utbygde videregående skoler i kommunen.

I Farsund kommune er det ledig driftstilskudd 50%. Driftstilskuddet er
knyttet til Vanse Fysikalske Institutt AS som totalt har en hjemmel på
100%. Ny tilsatt fysioterapeut kan overta 50% av aksjene i instituttet.

Informasjon vedr. stillingen kan fås ved henvendelse Helseetaten
tlf. 38 38 20 80 eller fysioterapeut Hans Olof Olson tlf. 38 39 40 45.
Søknad sendes Farsund kommune, Helseetaten, Boks 100,
4552 Farsund. Søknadsfrist 11.10.02.

Veileder for studenter 
fra Fysioterapiutdanningen
Lønn etter avtale.
Hel stilling, fast.

Fysioterapiavdelingen er en medisinsk serviceavdeling som ledes av sjef-
fysioterapeut som har det faglige og administrative ansvaret. Avdelingen
har totalt ca. 65 stillinger hvorav 3 veiledere for studenter. Vi ønsker å ha
et aktivt miljø med rom for utvikling og søker medarbeidere som kan
bidra til videreutvikling innen pasientbehandling, undervisning og forsk-
ning. Rikshospitalet og Høgskolen i Oslo samarbeider nært om utdanning
av studenter. 

Arbeidsoppgaver: Stillingen er direkte underlagt sjeffysioterapeut, men
forutsetter også nært samarbeid med Fysioterapiutdanningen. Rikshospi-
talet er i en omstillingsprosess og alle sykehusets fagområder er aktuelle
for studentpraksis. Stillingen er p.t. tilknyttet nevrologisk/nevrokirurgisk
avdeling. 

Kvalifikasjonskrav: Offentlig godkjent fysioterapeut. Pedagogisk utdan-
ning og/eller praksis. Oppdatert klinisk kompetanse. Aktuell arbeidserfa-
ring. Evne til å arbeide selvstendig. Fleksibilitet og gode samarbeidsevner.

Tiltredelse ønskes snarest.

Vi kan tilby lovfestet pensjonsordning og kan være behjelpelig med bolig
og barnehageplass (oppgi i søknaden hvis ønskelig). 

Nærmere opplysninger ved sjeffysioterapeut Torhild Birkeland, 
tlf. 23 07 17 24, e-mail torhild.birkeland@rikshospitalet.no eller studie-
leder Nina Rigault, tlf. 22 45 25 01, e-mail ninaBugge.Rigault@hf.hio.no

Søknad merkes 9287 og sendes innen 4. oktober til Fysioterapiavdelingen, 

Rikshospitalet 0027 Oslo

Rikshospitalet er et høyspesialisert sykehus med vel 4000 ansatte. Sykehusets
hovedoppgaver er pasientbehandling, forskning, undervisning og rådgiving. 
Rikshospitalet er et helseforetak under Helse Sør RHF, og holder til i moderne 
lokaler på Gaustad i Oslo.

HARSTAD KOMMUNE
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Helse- og miljøtjenesten

SJEFFYSIOTERAPEUT
100% stilling ledig fra 1. oktober 2002.
Fullstendig annonse finner du på vår internettadresse:
www.harstad.kommune.no samt på: www.jobbnord.no
Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til
sjeffysioterapeut Else-Mari Fjeld på tlf. 77 02 71 20
og kommuneoverlege Frode Risdal på tlf. 77 02 70 02.
Skriftlig søknad med CV, bekreftede kopier av vitnemål/attester
og oppgitte referanser sendes innen 27. september 2002 til
Harstad kommune, Postmottak, 9479 Harstad.

HAMMERFEST KOMMUNE
Boks 1224/K, 9616 Hammerfest. Tlf. 78 42 25 00/Faks 78 42 25 20.

Kommunens stillinger ligger også på: www.jobbnord.no

C
IC

E
R

O
 tt

AVDELINGSLEDER
for Ergo- og fysioterapitjenesten

Avdelingen har 3 kommunefysioterapistillinger, 1 turnus og 1 ergoterapeut
samt merkantil stilling. I tillegg har kommunen 4,5 avtalehjemler.

Fast 100% stilling ledig fra 01.12.02. Stillingen ønskes besatt av en
fysioterapeut, og er dels administrativ, dels utøvende. Avdelingsleder
rapporterer direkte til Helse- og sosialsjef. I forbindelse med at
Hammerfest kommune er under omorganisering kan stillingens
innhold og ansvarsområde bli noe endret.
Vi kan tilby:
• Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
• Et aktivt og engasjert fagmiljø
• Godt arbeidsmiljø
• Lønn etter avtale
Arbeidsoppgaver:
• Ansvar for den daglige drift av avdelingen
• Personal- og budsjettansvar
• Kontaktinstans for Hjelpemiddelsentralen
• Pasientbehandling
Kvalifikasjoner:
• Offentlig godkjent fysioterapeut
• Ledererfaring er en fordel
• Ønskelig med relevant og variert praksis
• Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, og evne til å motivere
• Personlig egnethet vil bli vektlagt
Tilsetting skjer i henhold til gjeldende lover og regler.
Vi minner om virkemiddelordning, nedskriving av studielån
samt særskilte skatteregler for Finnmark.
Ved internt opprykk vil det bli ledig 100% fast stilling som fysioterapeut.
Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til
Grethe Nissen, Helse- og sosialsjef på tlf. 78 42 88 12 eller
Kirsti Vanvik, fysioterapeut på tlf. 78 42 83 41.
Søknad med attester sendes til Hammerfest kommune,

      Helse- og sosialadministrasjonen, postboks 1224/K,
      9616 Hammerfest. Søknadsfrist: 11.10.2002.
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GRATANGEN FYSIKALSKE INSTITUTT
søker snarest

FYSIOTERAPEUT
vikariat, på grunn av svangerskapspermisjon.

100% driftstilskudd i perioden oktober 2002 - september 2003.
Godt etablert fysikalsk institutt med turnuskandidat som
medarbeider.
Søker må være offentlig godkjent fysioterapeut.
Nærmere opplysninger fås ved henv. til Eva Ottesen, tlf. 77 02 17 30.
Søknad sendes:
Gratangen Fysikalske Institutt, postboks 3, 9470 Gratangen. C
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Kommunens stillinger ligger også på www.jobbnord.no

Sykehuset Buskerud HF
Sykehuset

Buskerud HF

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

Medisinsk serviceklinikk  
Består av avdeling for klinisk kjemi, immunologi og transfusjons-medisin, nukleærmedisin, mikrobiologi, patologi,
radiologi, fysioterapi, ergoterapi, klinisk ernærings- fysiolog, bibliotek, sosionom og prestetjeneste.

Spesialfysioterapeut - fysioterapiavdelingen
50% fast stilling tilknyttet barneavdelingen.
Arbeidsoppgavene vil bestå hovedsakelig av vurderinger og behandling av barn med ulike diagnoser og problem-
stillinger. Hovedvekten av pasientene vil være inneliggende, men poliklinisk virksomhet er også aktuelt.
Vi søker en fysioterapeut med flere års erfaring fra arbeid med barn, erfaring fra tester og utviklingsvurderinger er
et krav for stillingen. Det er ønskelig at søker har relevant etter- og videreutdanning. Interesse for fagutvikling og
kvalitetsarbeid er nødvendig og søker må kunne bidra i avdelingens arbeid med dette. Personlig egnethet og evne
til tverrfaglig samarbeid vektlegges.
Nærmere opplysninger ved sjeffysioterapeut Mai Bente Myrvold eller ledende fysioterapeut Ragnhild Møller, 
tlf. 32 80 31 98.
Søknad merkes ID.NR. 02/1801  Søknadsfrist: 07.10.02

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

Søknadsskjema finnes på www.sykehuset-buskerud.no eller fås ved henvendelse til personal- og
organisasjonsavdelingen, tlf. 32 80 30 12.

LØRENSKOG KOMMUNE
Lørenskog kommune er nabokommune til Oslo i nord-øst
og sentralt beliggende mellom Oslo og Gardermoen 
Vi har nær 30.000 innbyggere. Kommunens beliggenhet
gir fine muligheter for rekreasjons- og fritidsaktiviteter.
Det er ca. 15 km til Oslo sentrum, med gode buss- og
togforbindelser. Vi er ca. 1.500 ansatte.

HELSETJENESTEN

Ledige driftsavtaler for fysioterapeuter
Fra d.d. har Rasta Fysioterapi ledig 28 timer pr. uke.
Fra 01.02.03 har Lørenskog Fysioterapi ledig 18. timer pr. uke.

Krav til søker:
Vi søker fysioterapeuter i faglig utvikling og med engasjement og gode
samarbeidsevner. Det legges stor vekt på personlig egnethet.

For nærmere opplysninger om instituttene, også om leie eller ev.
medeierskap, ta kontakt med Rasta Fysioterapi tlf. 67 90 07 19 og
Lørenskog Fysioterapi tlf. 67 90 21 30.

Søknad med CV, kopier av vitnemål og attester sendes Lørenskog
kommune, helsetjenesten, Løkenåsvn. 45, 1473 Lørenskog.
Søknadsfrist 11.10.02.

Hospice Stabekk:
I februar neste år åpner Bærum Kommune sitt første Hospice
for alvorlig syke og døende pasienter. Behandlingen vil rette
seg mot lindrende behandling. Det vil bli etablert 5 døgn og
6 dagplasser, dessuten 6 korttids sykehjemsplasser i et
nybygg ved siden av Stabekk bo og behandlingssenter. 
I 2. etasje vil det bli 14 omsorgsleiligheter.

Vil du være med å bygge opp vårt nye omsorgssenter på
Stabekk?
Vi søker

Fysioterapeut 
75% stilling

Krav til søkere er: 
• Off.godkjent fysioterapeut.
• Spesiell egnethet i forhold til å arbeide med alvorlig syke

pasienter og deres pårørende.
• Ønskelig med videreutdannelse i lymfødembehandling.
• Faglig dyktighet,- både kunnskapsmessig og i forhold til

utøvelse av faget. 
• Du må være fleksibel og kunne samarbeide. 
• Du må delta aktivt i det miljøskapende arbeidet.
Det er ønskelig at du kan arbeide hver 4. helg, men dette er
ikke et krav.
Erfaring med å arbeide med denne pasientgruppen vil bli
foretrukket. 
Vi kan tilby: 
• Lønn etter gjeldende avtaler som fysioterapeut på 

institusjon. 
• Vi vil tilrettelegge for hospiteringsordninger og prioritere

faglig oppdatering.
• Et aktivt og engasjerende miljø.
• Et godt arbeidsmiljø med muligheter for påvirkning.
Spørsmål om stillingen rettes til prosjektleder Sonja W.
Welde telefon 67 59 11 90 eller mobil: 971 82 590 e-post:
sww@baerum.kommune.no eller kommunefysioterapeut
Cathrine Huuse Marley telefon 67 50 73 35 e-post:
cmarl@baerum.kommune.no

Søknad med CV, bekreftede kopier av attester og vitnemål
(som ikke returneres) sendes til: Hospice Stabekk 

v/prosjektleder Stabekk bo og behandlingssenter, 
Peter Loranges vei 1-3, 1369 Stabekk 

innen 4.oktober 2002.

BÆRUM KOMMUNE
STABEKK BO- OG BEHANDLINGSSENTER
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Faglig utvikling på Island

Vi søker 2 fysioterapeuter  med minst 2 års erfaring til heltidsarbeid ved
vårt institutt. Undervisning over en 2 års periode om rygg-nakkelidelser

samt veiledning med pasienter  – start 6.2 2003

Søknadsfrist: 1.11. 2002.
Fast lønn – ingen avgift for undervisning/veildening.

Undervisningen tar opp de kliniske problemer som vi møter til hverdags
og dekker fagområdet Manuell Terapi. Vi bruker/utvikler også nye

apparative vurderings-behandlingsmetoder for rygg – og nakkepasienter.

Kontakt: Eythor Kristjansson/eythork@simnet.is
For nærmere info: www.hreyfigreining.is

Hreyfigreining ehf, Skúlagata 26, 101 Reykjavik, Island
Telf: +354 511 1575

HREYFI GREINING

TELEMARK FYLKESKOMMUNE
Nordagutu opptreningssenter

Nordagutu opptreningssenter eies og drives av Telemark Fylkeskommune.  Vi har god
kompetanse i medisinsk rehabilitering og er godkjent av
Helse- og sosialdept. i gruppe 1.  Nordagutu opptrenings-
senter har et nært samarbeid med Helseforetaka i region
Sør.  Institusjonen har nye moderne lokaler og nytt
treningsbasseng.  Vi har 33 plasser
og behandler ulike diagnoser, fortrinnsvis ortopedisk ope-
rerte pasienter.

Vi søker

Avdelingsleder fysioterapeut (off.godkjent)
100% stilling 36 t/uke
Ved internt opprykk vil det kunne bli ledig 80 – 100% stilling som fysiote-
rapeut. Stillingen er ledig fra 01.01.03
Fysioterapiavdelingen har 3,5 stilling fysioterapeut og 1/2 stilling aktivitør.

Vi søker en fysioterapeut som har interesse for:
● å videreutvikle avdelingen
●  er engasjert og fleksibel
● har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
Det er ønskelig med erfaring fra rehabilitering av ortopediske pasienter

Vi kan tilby:
● et faglig aktivt miljø
● engasjerte medarbeidere
Lønn etter kvalifikasjoner. Ved tilsetting kreves BCG vaksinasjon av ny dato.
Søknadsfrist 7. oktober 2002.
Søknaden sendes:  Nordagutu opptreningssenter, 3820  Nordagutu.
Merk. med «Søknad fys.».
Nærmere opplysninger ved avd. leder Wenche Skotner og pers. kons.
Torborg Ripegutu, tlf. 35 95 65 20.  Spesielt søknadsskjema fås ved hen-
vendelse til institusjonen.

er et spesialsykehus i medisinsk rehabilitering. Sykehuset har funksjoner som
universitetssykehus med regionsansvar for spesialisert rehabilitering for Helse
Øst RHF. I tillegg har sykehuset ansvar for enkelte diagnosegrupper fra Helse
Sør og visse landsfunksjoner. Sykehuset behandler pasienter med ryggmargs-
skader, skader innen multitraume/ nevrologi og ortopedi, traumatiske hode-
skader og hjerneslag. Rehabiliteringen bygger på tverrfaglig samarbeid.
Sykehuset har også egen forskningsavdeling. 

Sykehuset ligger idyllisk til på Nesodden, 20 min med båt og 45 min med bil
fra Oslo sentrum. Vi har to barnehager og personalboliger. Sykehuset har
390 faste stillinger. 

Sunnaas sykehus HF søker 

Fysioterapeut I
100% fast stilling fom 011002 

Avdeling for hjerneskader (HS) har 42 senger, fordelt på 3 tverr-
faglige rehabiliteringsteam. Målgruppen er hovedsakelig
Hjernestammelesjoner, vasculære og traumatiske hjerneskader med
varierende grad av nevrologiske og kognitive utfall.

Ved HS er det ledig fast 100 % stilling for en offentlig godkjent
fysioterapeut I med erfaring fra eller interesse for rehabilitering.
Lønn: I henhold til lønnsoppgjøret 2002.

Fysioterapeut I skal ha en seniorfunksjon i faggruppen og repre-
senterer en faglig identitet, kompetanse og stabilitet.

Vi søker en målbevisst, fleksibel medarbeider med engasjement og
vilje til nytenking, og som vil utøve klinisk behandlingsvirksomhet
på et faglig høyt nivå i tråd med faglige etiske retningslinjer og
avdelingens behandlingsprogram. Du vil delta i opplæring og 
veiledning av nyansatte innen ditt fagfelt og være rådgiver og vei-
leder for yngre uerfarne terapeuter samt i faglig utvikling i forhold
til faggruppens utviklingsbehov og i tråd med avdelingens mål.
Du vil ha ansvar for et definert felt av behandlingsutstyr/fagbiblio-
tek/tidsskrifter etter nærmere avtale med avdelingsleder og fagsjef.
Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr utfordrende oppgaver og et aktivt og utviklingsorientert
faglig og tverrfaglig miljø, tilrettelagt for å gi den enkelte gode
utviklingsmuligheter, opplæring og veiledning. 

Noe helgearbeid må påregnes.

I tilfelle intern ansettelse kan vikariater av ulik lengde bli ledig.

Kontaktperson: Avdelingsleder/Avdelingsoverlege Arne Mosberg,
tlfnr 66 96 95 39 eller assisterende avdelingsleder Reidun Kunz,
tlfnr 66 96 92 53 

Søknad merkes med utlysningsnr 2119 samt ut-
lysningssted, og sendes sammen med CV og attester 
til Sunnaas sykehus HF, personalenheten, 
1450 Nesoddtangen, innen 27.09.02.

Sunnaas Sykehus HF
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KOMMUNE-
FYSIOTERAPEUT

Ved helseavdelingen er det ledig 100% stilling vikariat frem til 01.11.03
med tiltredelse 01.11.02.
Kommunefysioterapeut er leder for ergoterapi- og fysioterapi enheten.
Det søkes fortrinnsvis etter fysioterapeut som har ledererfaring og
erfaring fra kommunalt fysioterapiarbeid.
Kommunen har i tillegg en kommunal fysioterapeut og ergoterapeut
i 100% stilling, samt en privat praktiserende fysioterapeut med halvt
driftstilskudd.
Arbeidsopgaver:
• Administrative oppgaver som hører til tjenesten
• Delta i kommunale planprosesser som angår ergo-

og fysioterapitjenesten.
• Delta i tverrfaglig samarbeid i forhold til rehabilitering- og habiliterings-

arbeid, samt direkte arbeid med disse pasientgruppene.
• Veilednings- og opplysningsarbeid i barnehage, skole og pleie-

og omsorgsavdelingen
• Stillingen tillegges også kurativ virksomhet
Lønn etter avtale.
Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til
sjeffysioterapeut Anne Heggland på tlf. 78 46 85 19 eller kontorleder
Randi J. Paltto på tlf. 78 46 85 20.
Kunnskaper i samisk språk vil bli tillagt avgjørende vekt for søkere
som ellers er kvalifisert. Også personer uten samisk språk oppfordres
til å søke.
Arbeidstakere ansette i kommunen på de vilkår som til enhver tid fremgår
av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.
Staten tilbyr nedskriving av studielån inntil 10% pr år.
Fra brutto lønn trekkes 2% til pensjonsinnskudd.
Søknad vedlagt CV og bekreftede kopier av attester og vitnemål
sendes Kárášjoga gielda/Karasjok kommune, Ansettelsesutvalget,
9730 Kárášjohka/Karasjok innen 4. oktober 2002.

Kárásjoga  gielda
Karasjok  kommune
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ÅS KOMMUNE
Seksjon for medisinsk rehabilitering

Ås kommune ligger 3 mil sør for Oslo (30 min. med tog eller bil fra Oslo). Bor du i
Oslo, kan du kjøre mot trafikken til og fra jobb. I Ås bor det  ca 14 000 innbyggere.
Ås er i sentrum av Folloregionen.

Kommunefysioterapeut – 50% fast stilling

Arbeidsfelt: voksne og eldre brukere.
Seksjonen omfatter kommunens samlede ergo- og fysioterapitjeneste, be-
stående av 3 stillingshjemler for ergoterapeuter og 5,5 stillingshjemler for
fysioterapeuter. Erfaring fra kommunehelsetjenesten er en fordel. Søkere
må ha førerkort og bør disponere bil. Kjøregodtgjørelse etter gjeldende re-
gulativ. Stillingen lønnes tilsvarende årslønn på kr 256.000 - 271.000.
Nærmere opplysninger fås ved seksjonsleder Anne Gunn Skrøppa,
tlf 64 96 22 61 (tirsdag-torsdag).

For mer utfyllende utlysningstekst, se vår hjemmeside:
www.as.kommune.no eller www.aetat.no
Søknad med kopi av vitnemål og attester sendes Ås kommune, helse- og
sosialsjefen, postboks 195, 1431 Ås innen 08.10.02.

Stor-Elvdal kommune

Fysioterapeut
50% stilling - 20% avtalehjemmel.
Se utlysning på www.jobbnett.no

www.fysioterapeuten.no/arbeidsmarked

Oslo kommune
Bydel Stovner

Ledig driftstilskudd for
fysioterapeuter
I Bydel Stovner er det fra 1. november 2002 ledig et drifts-
tilskudd på 60 %. Praksisen er lokalisert til Haugenstua
Fysikalske institutt, Ole Brumms vei 7, 0915 OSLO. 
Personlig egnethet vektlegges. For ytterligere opplysninger
kontakt Jorunn Røstad, tlf 22 10 58 85.

Fra 1. desember 2002 vil det bli ledig et to- årig vikariat med
40 % driftstilskudd ved Stovner Fysioterapi AS, Stovner senter
5, 0985 OSLO. Personlig egnethet vektlegges. For ytterligere
opplysninger kontakt Tom Legland eller Per Vibekk, 
tlf 22 78 79 10.

Søknader sendes til Bydel Stovner ved bydelsoverlegen, 
Karl Fossumsvei 30, 0985 OSLO innen 10. Oktober 2002. 

Bydel Stovner
Karl Fossums vei 30, 0985 Oslo

Rehabiliteringsavdelingen

Søknad med CV, attester og referanser sendes til seksjons-
leder Inger Vetlesen, Husebyveien 18, 2020 Skedsmokorset.
Søknadsfrist 1.november, 2002. 

SKEDSMO KOMMUNE

Skedsmo kommune ligger mellom Oslo og Gardermoen og
har 40.000 innbyggere. Korteste reisetid til Oslo er 10 min.
med tog. Kommunen er i en utvikling, hvor forskning,

utdanning og næringsutvikling er sentralt. Skedsmo vil i løpet av 2002
etablere seg som Norges messe- og kongresskommune.

Fysioterapeut 
- 2 års vikariat

VOLDGATA FYSIKALSKE INSTITUTT AS

Vi har ledig vikariat med driftstilskudd i 2 år, 15.12.2002-14.12.2004.
Tilskuddet er godkjent delt i to, hver med 18 timer. Instituttet er sentralt
beliggende i Lillestrøm by nær Lillestrøm stasjon og Norges Varemesse.
Vi har vært etablert 25 år på samme sted med stor og variert pasienttil-
gang. Vi er idag 8 fysioterapeuter, en massør og lege med spesialitet i
fysikalsk medisin, tilknyttet instituttet en dag pr.uke. 

Vi søker fysioterapeut som kan arbeide selvstendig og hvor engasjement
og personlig egnethet vil bli vektlagt.

Nærmere opplysninger fås ved hendvendelse til Terje Braathen eller
Arne Skorge på telefon 63 81 31 45.

Interesse for rehabilitering? Er du selvstendig, engasjert og liker tverrfaglig samarbeid i et
humørfylt miljø? Kunne du tenke deg å bruke dine evner til å være med å utvikle en god
rehabiliteringstjeneste? - Da er du hjertelig velkommen til Kirkenes!
Rehabiliteringstjenesten i Finnmark består av avdeling for Fysikalsk medisin og Rehabilitering og
Ambulant Rehabiliterings Team. Avd. har 6 senger, og er en del av spesialisthelsetjenesten på
2. linjenivå. Avdelingen jobber med rehabilitering av pasienter med hjerneslag og sequele etter
rygg- og hodeskader. Vi tar imot pasienter fra hele fylket. Tilbudet bygger på en tverrfaglig
tilnærming. Vi har tilgang til varmtvannsbasseng på sykehuset.

Fysioterapeut
Fysikalsk medisin og rehabilitering

Det er nå ledig 100% stilling for fysioterapeut. St.kode 7066, ltr. 33.
Ledig fra snarest og ca. 1 år fremover. 25% av stillingen vil være knyttet
til lungerehabiliteringsprosjektet.

Vi kan tilby deg:
• Utfordrende oppgaver.
• Frihet/mulighet til å påvirke og utforme egen arbeidssituasjon.
• Veiledning i rehabiliteringsarbeidet.
• Opplæring i EDB.
• Et godt tverrfaglig miljø og positive medarbeidere.
• F.t. dagarbeid, kan flekses.
• Kontorfellesskap med andre fysioterapeuter.
• 10% nedskriving pr. år av opprinnelig studielån i Statens lånekasse,

inntil kr 16.500,-.
• Særskilte skattefradrag og forhøyet barnetrygd.
• Hjelp til å finne bolig.
• Bedriftsbarnehage.
• Dekking av tilflyttingsutgifter etter gjeldende regler.

Kvalifikasjoner:
Du må ha offentlig godkjenning. Interesse for rehabilitering er en forut-
setning, og kjennskap til fagfeltet en fordel. Personlig egnethet vektlegges.
Det er ønskelig og et fortrinn med kunnskaper i samisk språk og kultur.

Finnmark fylkeskommune har ei befolkning på ca. 75.000 innb. som bor i et
geografisk område på 48.637,3 km2. Det er to somatiske sykehus i Helse-
foretak Finnmark, et i Hammerfest og et i Kirkenes. Det er 19 kommuner i
fylket. I Sør-Varanger kommune bor det ca. 10.000 innb., og kommunen har
et rikt tilbud av ulike kultur- og fritidsaktiviteter.

Interessert, men fremdeles litt usikker?
Ring fysioterapeut Ola Andersen-Gott, tlf. 78 97 31 90/78 97 31 71,
eller Inger Wosnitza, tlf. 78 97 31 58. De kan fortelle mer.

Søknad med bekreftede kopier av vitnemål og attester samt 2 referanser sendes
Kirkenes sykehus, personalkontoret, 9900 Kirkenes. Søknadsfrist: 11. oktober 2002.

Helse Finnmarks stillinger ligger også på www.jobbnord.no

Helse Finnmark, Kirkenes sykehus
har ledig følgende stilling:
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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 deltakeropp-
slutning 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

NFF tar forbehold om at kursene kan være fulltegnet når
FYSIOTERAPEUTEN kommer ut.
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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: Fortsatt ledige plasser.
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:
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: Fortsatt ledige plasser.
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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Kursnr. 50412002M

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

Onkologisk fysioterapi

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.
• 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: 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.

Manuell terapi

www.fysioterapeuten.no/arbeidsmarked

Kursnr. 60112002M

Revmatologiske inflammatoriske sykdommer I
Pasienter med muskel-skjelett problemer er en helseprioritert pasientgruppe.
Kunnskap om rehabilitering av revmatikere er under kontinuerlig utvikling.
Kurset legger til rette for at deltakerne kan oppdatere kunnskap om pasienter
med revmatiske inflammatoriske sykdommer.

Målgruppe:Fysioterapeuter med interesse for pasienter med revmatiske,
inflammatoriske sykdommer.
Opptakskrav: Grunnutdanning.
Etter gjennomført kurs skal kursdeltakerne ha:
• økt kunnskap om revmatiske, inflammatoriske  sykdommer
• økt kunnskap om generell/spesifikk undersøkelse, diagnostiske prosedyrer

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

til dette.

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.
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Psykiatrisk/psykosomatisk fysioterapi

Kursnr.  91012003M

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

Målgruppe: Utdanningen som helhet retter seg yrkesspesifikt mot ferdig ut-
dannede fysioterapeuter.
Opptaksvilkår:Fysioterapeuter som har gjennomgått BKI, BK II og BK III.
Etter gjennomført kurs skal deltakerne:

Ha tilegnet seg kunnskaper, ferdigheter og holdninger slik at de:
• har utviklet fordypet personlig erfaring i Basal Kroppskjennskap
• har utvidet kjennskap til teorier rettet mot pedagogikk og grupper innen BK
• kan gjennomføre Basal Kroppskjennskap i større grupper i klinisk/fore-

byggende fysioterapi

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF v/Fagseksjonen
Kursleder: Liv Helvik Skjærven
Tid: 27. – 31. januar 2003 (uke 5)
Sted: Gavelstad Hotell, Svarstad (Vestfold)
Deltakerantall: max. 14
Kursavgift: kr 3.270 for medlemmer, kr 5.670 for ikke medlemmer. Fullpen-
sjon: enkelt rom kr. 590, dobbelt rom kr. 490 per person.
Påmeldingsfrist: 22. november 2002
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo eller
via NFFs hjemmesider www.fysio.no.

Sted: Norges Idrettshøgskole, Auditorium A – med plass til 350 personer!
Tid:Lørdag 19. oktober 2002
Pris: kr 350,- inkludert lunsj

PROGRAM (med forbehold om små praktiske forskyvninger)
0830-0900 Registrering/Kaffe
0900-0905 Velkommen
0905-1100 Bevegelsesdysfunksjon og Sentralnervesystemet

Hva kan påvirke motorisk cortex? Betydningen av pedago-
gisk tilnærming for motorisk preprogrammering og økt
motorisk respons. Synapsens rolle som kommunikasjons-
senter og synapsens plastisitet i forhold til bevegelses-
dysfunksjon. Klinisk betydning i forhold til korrigering/
behandling av bevegelsesdysfunksjon.
Ved Chris Drummond, fysioterapeut,
Mensendieck Klinikken

1100-1145 Lunsj
1145-1345 Bevegelighet - i forhold til biomekanikk,

Bevegelighet/stabilitet,
Metoder for å utvikle/øke bevegelighet.
Ved Håvard Engell, fagansv. for koordinasjon og bevegelig-
het, Toppidrettssenteret

1345-1400 Pause m/frukt
1400-1530 Hva er yoga? – Praksis og presentasjon i Idrettshall 3

- husk ledig tøy!
Ved Parvati Kari Farestveit, fysioterapeut og yogalærer,
Yogaskolen i Oslo.

1530-1600 Oppsummering og avslutning

Påmelding innen 01. oktober ved innbetaling av seminaravgift 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!

HØSTSEMINAR   -   NFF avd. Akershus

Tema: BEVEGELIGHET

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

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

fra samme dato.

TEMADAG:
Arbeidsplassvurdering på oppdrag for trygden
Foredragsholder: Magnar Jørpeland

Arr.: Kursutvalget i NFFs faggruppe for ergonomi
Tid: Fredag 8. nov. 2002, kl. 09.00-17.00
Sted: Haraldsheim Oslo Vandrerhjem, Haraldsheimvn. 4, 0587 Oslo
Kursavgift: kr. 850,- (inkl. lunsj)

Det søkes om godkjent timetall til fysioterapispesifikk etterutdanning til
spesialitet, og til fornyet godkjenning innen spesialitet Helse og Miljøar-
beid.

Skriftlig bindende påmelding innen 11. okt. 2002 sendes til Kristin M.
Andersen, Eiker BHT, Pb 230, 3301 Hokksund. Oppgi navn, adresse,
arbeidssted og telefon. For ytterligere opplysninger ring 32 75 45 00.

Innbetaling av kursavgift kr. 850,- innen 11. oktober, pr. giro til
kontonr 6034.05.36137 merket kursutvalget i ergonomigruppa v/ Kristin
M. Andersen, Eiker BHT, Pb. 230, 3301 Hokksund.
Oppgi tydelig navn på betaler.

NFF avdeling Buskerud inviterer til

Høstseminar 11.oktober 2002

Tema:  Knær til besvær for alle og enhver
Sted: Danvik Kurs og Kompetansesenter, Fagerlibakken 1, Drammen

08.30 Registrering. Kaffe/te. Besøke utstillere
09.00 Åpning
09.15 Korsbånd, menisk, artroser og  andre smertetilstander i kne

Skademekanismer og operasjonsteknikker Arne Kristian Aune.
10.00 Pause m/ frukt og besøk utstillere
10.15 Samme tema fortsetter. Arne Kristian Aune.
11.00 Pause m/besøk utstillere
11.15 Samme tema fortsetter. Arne Kristian Aune.
12.00 Lunsj
13.00 Behandlingsforløpet i teori og praksis.

Idrettsfysioterapeut Thomas T. Ødegaard.
14.00 Pause m/besøk utstillere.
14.15 Behandlingsforløpet i teori og praksis forts
15.00 Avslutning

Påmelding ved betaling til bankkonto nr. 2335.08.02630
innen 5.oktober til NFF avd. Buskerud c/o Roar Høidal,
Julius Middelthuns vei 8, 3610 Kongsberg.
Merk giroen «Høstseminar»
Pris: 500 kroner for medlemmer/1000 kroner ikke medlemmer.

www.fysio.no/kurs.html

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF avd. Hordaland
Kursledere: Bente Slungaard og Ragnhild Walle-Hansen
Tid: 18. – 22. november
Sted: Bergen
Deltakerantall: Maksimalt 24
Kursavgift: kr 3.270 for medlemmer, kr 5.520 for ikke medlemmer.
Påmeldingsfrist: 19. 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.
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Andre kurs og møter

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).

Trygg på vond rygg
Back Pain Conference

Bergen Kongress Senter
30. – 31. oktober 2002

Konferansen henvender seg til den tverrfaglige gruppe.
Foreleserne er både foregangspersoner innen sine felt og
internasjonalt anerkjente ryggforskere. Arrangør er Nasjo-
nalt Ryggnettverk – formidlingsenheten og UiB, Seksjon
for fysioterapivitenskap.

Konferansen er godkjent som meritterende videre- og
etterutdanningskurs i Den norske Lægeforening, Norges
Ergoterapeutforbund, Norsk Fysioterapeutforbund og
Norsk Sykepleierforbund

Møteledere: Holger Ursin, Anne Elisabeth Ljunggren, Jan Sture
Skouen, Hege Eriksen

Innledere: Even Lærum, Nikolai Bogduk, Gordon Waddell, Søren
Brage, Camilla M. Ihlebæk, Gitle Kirkesola, Øystein Ogre, Erik L. Wer-
ner, Lars Kolsrud, Ansgar Espeland, Liv Inger Strand, Alice Kvåle, El-
len Marie Håland Haldorsen, Erik Lindh, Arnstein Finset, Jakob Lothe,
Aage Indahl, Jan Sture Skouen, Øystein P. Nygaard, Ivar Rossvoll, Lars
Grøvle, Jan Harald Lønn, Britt Stuge, Erik L. Werner, Øystein Nygaard,
Odd Jarle Kvamme

For informasjon eller påmelding,
kontakt Possibility AS,

55 21 80 80, www.possibility.no

Videreutdanning i fysioterapi for barn
30 studiepoeng

Avd. for helsefag, Høgskolen i Oslo(HiO) tilbyr videreutdanning
i fysioterapi for barn.
Opptakskrav: 3-årig fysioterapeututdanning og minimum ett års
yrkeserfaring som fysioterapeut.
Organisering:  Studiet er et deltidsstudium over ett år.
Studiet er delvis nettbasert, men med hovedvekt på 6 fellessamlinger
à èn ukes varighet.
Studieavgift: Kr. 5.350,-
Søknadsskjema, studieplan og annen informasjon:
http://www.hio.no/HF/sevu/vut_fysiobarn.htm
Faglig nettside: http://www.hf.hio.no/barnefys/

Studiestart: januar 2003. Søknadsfrist: 15.oktober.
Søknaden sendes til:
Høgskolen i Oslo, Avdeling for helsefag, EVU-enheten,
Pilestredet 52, 0167 Oslo. Faglig ansvarlig: Ingvil Øien,
Epost: Ingvil.Oien@hf.hio.no
Administrative spørsmål: EVU-konsulent Nina Bjerketveit,
Epost: Nina.Bjerketveit@hf.hio.no eller tlf. 22 45 25 47.fysioterapeuten@fysio.no

Toppidrettsenteret arrangerer:

Kurs i treningslære for fysioterapeuter

Tidsrom: 11.-15.november 2002
Sted: Toppidrettsenteret
Deltagerantall: 40
Målgruppe: Fysioterapeuter
Antall timer: 50
Kursansvarlig: Mathias Lilleheim

Kursinnhold: Teoretisk og praktisk gjennomgang av fagområdene
styrke, utholdenhet, koordinasjon og bevegelighet.
Gjennomføring:  Teori gjennomføres i plenum.
Praktisk undervisning gjennomføres i mindre grupper.
Laboratorie: For fagområdene styrke og utholdenhet gjennomføres
deler av undervisningen (knyttet til testing) i laboratorie.
Rehabilitering:Våre fysioterapeuter vil være til stede under deler av
kurset og i tillegg  demonstrere rehabilitering basert på fysiologiske
treningsprinsipper.
Erfarne forelesere:Våre forelesere har mange års utdannelse
(bl.a. fra Norges Idrettshøgskole) og lang erfaring både fra toppidrett og
gjennomføring av ulike typer kurs. Følgende forelesere vil ha ansvaret
for sine respektive fagområder:
Per Egil (Pella) Refsnes: styrke,
Håvard Engell: koordinasjon/bevegelighet,
Sigmund Aasen: utholdenhet

NB!Vi tar forbehold om avlysning ved liten deltagelse.

Litteratur: Litteratur vil bli tilsendt kursdeltagerne i god tid før kurset
starter (inkludert i kursavgiften).
Kursavgift: Kr 4.900.- pr. person
Påmeldingsfrist: 25.oktober 2002
Overnatting/bespisning kan bestilles på Toppidrettsenteret
Påmelding til: Mathias Lilleheim, Toppidrettsenteret, Postboks 4004,
Ullevål Stadion,, 0806  OSLO.
Tlf.: 22 02 57 70 - Fax: 22 02 57 50,
E-mail: mathias.lilleheim@olympiatoppen.no

HØGSKOLEN I OSLO
Avdeling for helsefag
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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

Foreleser:

Seminaret belyser følgende punkter:
• Smerteanalyse ved langvarig ryggsmerte
• Klinisk relevanse av radiologiske funn
• Operativ behandling?
• Kognitiv terapi
• Korsettbehandling
• Diskusjon

Tel 22 37 79 00  Fax 22 37 46 00
www.campscandinavia.se

Seminaravgift kr 200,- betales inn
med påmelding til 9760.05.07412
senest 11. november 2002.

Et seminar for alle som i sitt arbeide behandler pasienter med langvarig
ryggsmerte. Leger, fysioterapeuter og ortopediingeniører som på en eller
annen måte behandler målgruppen.

Dr. Karin Frennered,
Ortopediska kliniken, Sahlgrenska Sjukhuset, Göteborg
Med dr. spec. ortopedi, overlege ved ortopediklinikken på Sahlgrenska Sjukhuset
i Göteborg. Hun har skrevet avhandling om isthmisk spondylolistes og tidligere
arbeidet med ryggrehabilitering på Rygghälsan. Grunnkurs i kognitiv terapi.
Universitetskurs i algologi (smertebehandling) og inngår i klinikkens ryggteam.

Fysioterapeut Ulrika Kruse-Molander,
Rygghälsan, Göteborg
Ferdigutdannet fysioterapeut i Göteborg 1983. Arbeidet ca. 7 år på Sahlgrenska
Universitetssjukehus, i begynnelsen innen nevrologi. Har arbeidet ved Rygghälsan
siden den startet i 1991, med pasienter med rygg- og nakkeproblemer utifra 
et adferdsprogram med en kognitiv tilnærmingsmåte.

Velkommen 20. nov. i Boråseller 21. nov.
i Malmö

Ikke operativ behandling
av langvarig ryggsmerte

Foreleser:

Flaccid Foot Gait Seminar
• 28. november,Trondheim
• 29. november, Bergen

Seminaravgift kr 200,- betales inn 
med påmelding til 9760.05.07412
senest 14. november 2002.

Funksjonell biomekanikk, ortoser og fysioterapi. Program for å optimere
gangmønster og gåkapasitet for personer med droppfot.

Fysioterapeut Jessica Parnevik-Muth,
Offentlig godkjent fysioterapeut i Sverige og USA. Certified Strength and
Conditioning Specialist i USA. Jessica er tilbake i Sverige etter seksten 
videutdanningskurs og flere års erfaring med å arbeide med profesjonelle
idrettsutøvere i USA.

Geir Finnerud,
Utdannet Ortopeditekniker med proteser som spesialfelt. Geir har arbeidet
ved Rikshospitalets senter for ortopedi, Sophies Minde. Nå arbeider Geir 
som produktspesialist hos Camp Scandinavia as i Oslo.

Flaccid Foot Gait Seminar

Vi inviterer til heldagsseminar i Trondheim og Bergen som behandler emnet:
"Flaccid Foot Gait". Seminaret henvender seg til fysioterapeuter, ortopedi-
ingeniører og leger som arbeider med pasienter med droppfot.

Seminaret om droppfot er et intensivt heldagskurs med både praktisk og 
teoretisk vinkling. Det belyser biomekanikken både nevrologisk, muskulært 
og i skjelettet.

Tel 22 37 79 00  Fax 22 37 46 00
www.campscandinavia.se
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Andre kurs og møter

KURS I FASCIAL TERAPI
Fascial Terapi fokuserer på kroppens fasciale/bindevevssystem. Terapi-
formen søker å produsere en bevegelig, symetrisk og smertefri kropp,
gjennom en forsiktig helhetlig tilnærming.
Kurs I FT: 14.-16. november 2002 og 6.-8. mars 2003
Kurs II FT: 3.-5. april 2003

Kursleder: Fysioterapeut Sissel Wiken Nielsen.
Antall deltakere: Maks 10. Kursavgift: Kr. 3000,-.
Påmelding snarest grunnet begrenset antall plasser.
For informasjon og påmelding kontakt Sissel Wiken Nielsen. Lapstorvet
Psykoterapisenter, Drammensvn. 20C, 0255 Oslo. Telefon 22 12 38 92,
Mobil 91 74 48 38 eller e-mail: tyswik@asker.online.no

FORSKNINGSFORUM
ULLEVÅL UNIVERSITETSSYKEHUS

11. Ullevål symposium, 21. og 22. november 2002

”Moderne frakturbehandling og leddbevarende
kirurgi - fra forskning til praktisk medisin”

Hovedemner:
● Bakgrunn moderne frakturbehandling.
● Lavenergibrudd/ høyenergibrudd
● Bruskskader
● Behandling og rehabilitering av bruskskader
● Behandling og rehabilitering av andre leddskader
● Framtiden er den her?

Kursledelse: Professor Lars Nordsletten, professor Lars Engebretsen,
seksjonsoverlege Jan Erik Madsen, professor Kaare Gautvik og dr.med.
Olav Røise.
Målgruppe: Sykehusleger og allmennpraktikere i Norge. Fysioterapeuter.

Fullstendig program med påmeldingsskjema fåes ved henvendelse til:
Ullevål universitetssykehus, Forskningsforum, 1K bygning, Kirkeveien
166, 0407 Oslo. Tlf.: 22 11 79 64/23 01 50 31. Telefaks: 22 11 84 79.
E-post: elimargrethe.walseth@ulleval.no el. evisveva.faleide@ulleval.no

Deltakeravgift: Kr. 1000,-. Påmeldingsfrist: 1. november 2002.
Symposiet er godkjent av Den norske lægeforening for videre- og etter-
utdanning innenfor følgende spesialiteter: fysikalsk medisin og rehabili-
tering 15 timer, revmatologi 7 timer, ortopedisk kirurgi 15 timer. I til-
legg er det søkt om godkjenning i spesialiteten geriatri.

Norsk Fysioterapeutforbund har godkjent symposiet med 16 timer for
følgende spesialiteter innenfor fysiospesifikk etterutdanning og som del
av etter- og videreutdanning til fornyet godkjenning: allmennfysioterapi,
barnefysioterapi, helse- og miljøarbeid, idrettsfysioterapi, onkologisk
fysioterapi samt rehabilitering m/fordypning innenfor alle områder.

Manuell terapi og psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi er godkjent
med 16 timer som del av etter- og videreutdanning til fornyet godkjen-
ning.

KURS, 18. – 19. november 2002
Tema: Ervervet hjerneskade, rehabilitering i senfasen
med vekt på gruppebehandling
Sted: Sunnaas sykehus, 1450 Nesoddtangen

FAGSEMINAR, 20. – 22. november 2002
Tema: Arbeid og annet meningsfylt innhold i hverdagen
etter ervervet hjerneskade
Sted: Ingeniørenes hus, Oslo

Deltakeravgift: Hele rehabiliteringsuka 18. - 22. november: kr.3000,-
Kun del 1: Senfase kurset 18.-19. november: kr. 1.400,-
Kun del 2: Fagseminaret 20.-22. november: kr. 1.900,-

Arrangør: KReSS og Sunnaas sykehus
Påmelding til: Meeting Management AS, Niels Juels gt 39, 0257 OSLO.

Mer informasjon på http://kress.sunnaas.no

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

Kursskjema høstterminen 2002

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

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

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

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

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

Manumedic er en av Skandinavias ledende kursarrangører innen
manuell medisin. Samtlige av Manumedics kurs er tatt frem av
leger og naprapater og er godkjent av International Register of
Massage Therapists (IRMT).
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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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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 L.T. Ringvold (leder Fag- og spes.råd)

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

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

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

stig-sal@frisurf.no
Beate Ytreberg

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

Siri E. Hellandsjø
Haugane 26 B, 3408 Tranby

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fagseksjonen
Seksjonsleder: Malene Haneborg, 22 93 30 72

Kollegaveiledning: Vippen Fleischer, 22 93 30 76
Fagkonsulent - kurs: Jorunn Lunde, 22 93 30 75

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

Pensjon til å leve av?

Det legges opp til betydelige endringer i pensjonssystemet i Norge. Pensjons-
kommisjonen, ledet av fylkesmann Sigbjørn Johnsen, er krystallklar i den foreløpige
rapporten som er lagt frem til debatt: Det skal lønne seg å jobbe – lenge. I praksis betyr
det at de som i dag er mellom 20 og 40 år må arbeide mellom ett og tre år lenger for å få
samme pensjon som dagens 60-åringer. Årsaken til forslaget om omlegging av dagens
pensjonssystem er blant annet at vi er friskere og lever lenger.

Det blir lavere pensjoner til dem som tjener mellom 150.000 og 300.000 kroner og
høyere pensjon til dem med høyere inntekter. Dette blir resultatet hvis Stortinget velger å
gjennomføre pensjonskommisjonens forslag. Arbeidet til kommisjonen er inspirert av
Sverige som har innført et tilsvarende system.

Dagens AFP-ordning (avtalefestet pensjon fra 62 år) forsvinner dersom kommisjo-
nens forslag blir vedtatt. Det blir ifølge forslaget valgfri pensjonsalder fra 62 til 70 år,
der man får høyere pensjon jo lenger man arbeider. Alle får en type grunnsikring tilsva-
rende dagens minstepensjon (97.000 kroner). Videre foreslås at alle år i arbeid teller likt
med hensyn til opptjent pensjon. Dette betyr at de med lang yrkeskarriere og høye inn-
tekter tjener på systemomleggingen.

Forslaget til kommisjonen har opplagte slagsider. Det tas ikke hensyn til kvinner som
går inn og ut av arbeidslivet på grunn av omsorg for barn. Dette gjelder mange fysiotera-
peuter. Opptjening i et livsløpsperspektiv er en klar føring i forslaget. Dagens system tar
i større grad vare på kvinnene i og med den såkalte «beste-årsregelen» der man belønner
årene med høyest inntekt. Forslaget innebærer også en svekkelse av nåværende stats- og
kommuneansattes bruttopensjonsgarantier, der man ikke lenger er garantert en tjeneste-
pensjon som tilsvarer 66 prosent av inntekten.

Det er imidlertid mulig å se at ideen om fleksibel pensjonsalder er god for flere.
Fysioterapeuter er i så måte antakelig intet unntak. Det er et faktum at vi er forskjellige,
at vi har ulike ønsker og behov samt at vi blir eldre i ulikt tempo. For mange vil det der-
for kunne være positivt at pensjonen øker dersom en ønsker å bli pensjonist senere i
livsløpet.

Utfordringen blir å finne systemet som ivaretar dem med lave inntekter og samtidig
belønner dem som står lenge i arbeid. Det er enda tid til å finne løsninger, debatten har
bare så vidt startet.
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Ta gjerne kontakt med NFFs sekreta-
riat dersom du har stoff til nyttsidene.
Telefon: 22 93 30 50.

Nye spesialister
Sentralstyret har godkjent 20 spesialister i fysiote-
rapi MNFF etter innstilling fra faggruppene, gjeldende
fra 01.07.2002:

● Barne- og ungdomsfysioterapi
Kirkvold, Siri Anna
Anfinsen, Erika
Jægtvik, Åse Kristine

● Idrettsfysioterapi
Tøndel, Monica U.

● Helse- og Miljø
Teigen, Ragnhild

● Manuell terapi
Trosdahl, Kristin
Bjerkås, Kristin Merethe
Juvet, Elisabeth
Telje, Trym

● Onkologi
Paltiel, Hanne
Moseby, Dagmar
Nesvold, Inger-Lise

● Psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi
Ottesen, Alette
Lassen, Eli Dyum
Wit, Tom de
Ahlsen, Birgitte
Røe, Grete Daphne
Brauten, Lise

● Rehab Nevrologi
Eriksen, Rannveig Kvello

● Rehab Revmatologi
Slungaard, Bente

Ledermøtet
14. oktober 2002
Tema på høstens ledermøte blir blant annet tariff
2003. Her skal man drøfte hvilke krav NFF skal stille
for privatpraktiserende fysioterapeuter og for ansatte
fysioterapeuter. Avdelingsledere, faggruppeledere,
leder av PFG og Sentralstyret skal drøfte hvilken stra-
tegi man skal velge for neste års oppgjør blant annet
med bakgrunn i de resultat som ble oppnådd i 2002.
Alle medlemmer som har innspill er velkomne til å
bidra med innlegg på NFFs debattsider på nettet både
før og etter ledermøtet.

Ny informasjonsleder
Harald Nyquist (38) har tiltrådt som ny informasjonsleder i Norsk
Fysioterapeutforbund. Han er utdannet medieviter fra Universitetet i Oslo
og har lang erfaring fra informasjonsfaglig virksomhet.

I Norsk Fysioterapeutforbund vil Harald Nyquist ha ansvar for presse-
kontakt og profilering av forbundets virksomhet mot nye og gamle med-
lemmer samt mot myndigheter og andre organisasjoner. Nyquist har tid-
ligere arbeidet fire og et halvt år som informasjonsrådgiver i Arbeids- og
administrasjonsdepartementet. Han var journalist i Newswire i to år og
informasjonsrådgiver i Storm Kommunikasjon AS i to år.

Harald Nyquist kommer fra et tremåneders engasjement i Arbeids- og
administrasjonsdepartementet som informasjonsrådgiver for prosjektet
«Et mer inkluderende arbeidsliv».

– Jeg ser frem til å jobbe med informasjon i fysioterapeutenes organisasjon. Jeg er interessert i
fagområdet samtidig som informasjonsfunksjonen er spesielt viktig i et fagforbund, sier Harald Nyquist.

Etter at myndighetene innførte Intensjonsavtalen om
et mer inkluderende arbeidsliv (IA), er det mulig for
bedriftshelsetjenestene, BHT, å få refusjonstakst i
folketrygden (490 kroner per time for inntil seks ti-
mers arbeid ute på bedriften). Betingelsen er at ar-
beidet dreier seg om å tilbakeføre langtidssykemeldte/
uførepensjonister i arbeid eller å unngå sykefravær
hos en arbeidstaker som står i fare for å bli syke-
meldt. Refusjonstaksten trådde i kraft fra 1.  juli 2002,
og BHT må utføre oppdraget i samarbeid med de nye
Arbeidslivssentrene. Fysioterapeuten eller andre i BHT
må besøke arbeidsplassen for å vurdere forholdene
og finne fram til forslag på løsninger som vil gjøre
det mulig for arbeidstaker å være i arbeid i stedet for
sykemeldt eller uføretrygdet. Her er det mulig å ut-
føre meget nyttig arbeid, som kommer arbeidstakere
til gode som enten har falt ut av arbeidslivet eller står
i fare for det. Det er meget viktig at vi går løs på disse
arbeidsoppgavene nå, ellers står hele Intensjons-
avtalen i fare for å bli skrinlagt. Det må oppnås resul-
tater i løpet av ett år. Hvis evalueringen ikke tilfreds-
stiller målsettingen, kan det være fare for at avtalen
avsluttes nesten før den er ordentlig i gang. Min opp-
fordring er å ta kontakt med Arbeidslivssentrene, som
er administrativt underlagt trygdekontorene, og få
svar på hvordan dere skal gå fram.

De av dere som fant veien til ergonomigruppas
fagseminar på Oppdal i slutten av april, fikk gleden
av å oppleve et både faglig og sosialt vellykket arran-
gement. Selv om arrangementet ble til i tolvte time,
var tilbakemeldingene fra deltagerne uforbeholdent
positive. Vi skal ikke hvile på laurbærene, men er i
stedet ufortrødent i gang med forberedelsene til fag-
seminaret i 2003. Til neste år kan dere belage dere
på en tur til Norges eldste by, Tønsberg. På Quality
Hotel Tønsberg, som også er byens nye kulturhus,

er det booket plass til oss 19.-21. mars 03. Vær så
snill å sette av datoene med en gang, for denne gang
ønsker vi at riktig mange kan komme. Det er god plass
på hotellet og det er lett ankomst med både fly, tog,
buss og bil. Så fort programmet er klart blir det lagt
ut på hjemmesiden, og kommer i så vel Fysiotera-
peuten, Om ergonomi som i din private postkasse.

For de som har satt som mål å bli spesialist i
«Helse og miljøarbeid», jobbes det med å finne kurs
(varighet minimum 18 timer) som vil være tellende
til den fysioterapispesifikke delen av kravene. Etter
at halvårsenheter ble vanskelige å ta, da de forsvant
som alternativer, er det mulig å samle tilsvarende
antall timer gjennom en kursrekke. Styret i samar-
beid med kursutvalget har forsøkt å finne fram til kurs
som vi mener bør tilfredsstille kravene til aktualitet
for vår faggruppe, og vil bli foreslått for NFF snarlig.
Dette håper vi skal gjøre det enklere når man kontak-
ter NFF og etterspør hva man bør ta av kurs.

Det har stoppet opp litt når det gjelder antall nye
fysioterapeuter som får spesialiteten. Det kan være
mange årsaker til det, men noe går på vansker med å
finne egnede videreutdanninger og/eller kurs som
kunne gi tellende timer. Vi forsøker å rette opp noe av
dette, og håper at flere vil gå den systematiske veien i
retning av å tilfredsstille kravene som er nedfelt for å
bli spesialist. NFF jobber samtidig med å forsøke å
oppnå offentlig godkjenningsstatus for alle spesialite-
tene vi har i faget vårt. Husk at høy kompetanse kan
være avgjørende for at fysioterapeuter skal opprett-
holde innflytelse og beholde sin plass i BHT-teamene.

Vær nysgjerrig, søk nye utfordringer og tenk at
gammel viten kan ha godt ut på dato.

Hein Dag Torgersen,
leder i NFFs faggruppe for ergonomi

Videreutdanning i intensivfysioterapi starter opp!
Videreutdanning i intensivfysioterapi har kommet i stand etter sterkt ønske fra sykehus-

fysioterapeuter. En fagspesifikk videreutdanning i fysioterapi for intensivpasienter har  vært savnet.
Studiet er utviklet av en arbeidsgruppe nedsatt av Sentralstyret i NFF

i samarbeid med Høgskolen i Bergen.
Studiet starter opp 30.september 2002 og er et deltidsstudium over ett år.

Informasjons-
leder. Harald
Nyquist

Trygderefusjon for BHT-arbeid!
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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): .....................................................................................................................................................

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

Hvor er fagkompetansen?
Alle går vel med et ønske om å forbedre den praksis
vi utøver. Det være seg individuelt, som team eller
avdeling. I jakten på de «beste» løsningene og hva
som er «vitenskapelig sannhet» er det mange fall-
gruver som skal unngåes.

Det er flott at vi er engasjerte og ønsker å bedre
den praksis vi utøver. Faget er i stadig utvikling og
det å holde seg à jour er tidkrevende. At det finnes
mange dyktige fysioterapeuter rundt om kring er det
heller ingen tvil om. Men hvor befinner fag-
kompetansen seg?

Grunnen til at Faggruppen NOR stiller dette spørs-
målet, er en trend vi ser hos de større sykehusene
rundt om i landet: I jaget etter å være mest mulig
kostnadseffektive og få «unna» et stadig økende an-
tall pasienter, helst med færre ressurser enn tidligere,
gjøres en del krumspring. Eksempelvis er de tradi-
sjonelle behandlingsoppholdene når det gjelder

revmatikerne i ferd med å forsvinne, og det blir sta-
dig flere dagkirurgiske enheter i henhold til ortopedi.
Sykehusene ivaretar sitt område som utrednings-
instans, men den delen av oppholdet som har vært
brukt til oppfølging og behandling blir stadig min-
dre. Hva dette betyr for pasientene, kan kun den en-
kelte pasient svare på. Det vi stiller oss spørrende til
er om fagkompetansen følger pasienten. Nå som
store deler av den veiledningen og behandlingen som
har vært utøvd på spesialavdelinger flyttes over på
førstelinjetjenesten, bør det være føringer for dette.

Den nye helseloven med individuelle planer er i
teorien et godt og velment element i denne proses-
sen. Om det fungerer i praksis gjenstår å se. Kom-
munehelsetjenesten i form av fysikalske institutter
er for mange det første møte med fysioterapi, spesi-
elt innen revmatologi hvor det gjerne går  mange år
før det fastsettes en diagnose. Hvis en ser dette i
sammenheng med det reduserte behandlingstilbu-

det i spesialisthelsetjenesten, bør deler av fag-
kompetansen få innpass på fysikalske institutter. Det
er i faggruppens øyne et behov for å begynne å øre-
merke driftsavtaler for fysioterapeuter/spesialister
innen fordypningsområdene i NOR. Det er tross alt
innen disse fagfordypningsområdene de fleste
honorarpasientene befinner seg.

Faggruppen NOR håper at dette innlegget kan
være med på å fremme en debatt om den utfordrin-
gen som hviler på oss alle – enten en jobber i første-
eller andrelinjetjenesten – på hvordan vi best kan iva-
reta det behandlingstilbudet som tilbys de som tren-
ger fysioterapi innen fordypningsområdene i NOR.
Hvordan fungerer det i ditt nærmiljø og hvilke tiltak
kan initieres for å bedre tilbudet?

Grete Mellingen Homstøl,
leder Faggruppen NOR
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ÅRSABONNEMENT - LØSSALG
Norge: 950 kroner. Utland: 990 kroner.
Offentlige institusjoner: 800 kroner.
For medlemmer av NFF inngår
årsabonnement i medlemskontingenten.
Årsabonnementet løper til det blir
skriftlig oppsagt.
Enkeltnumre: 80 kroner + porto.

ANNONSEPRISER
Stillingsannonser:
Per sp. mm. Kr. 32.
Medlemmer NFF: Kr. 21.
Spaltebredde: 90 og 185 mm. 10 % ra-
batt ved 2. gangs innrykk av samme an-
nonse i påfølgende nummer ved samlet
bestilling. Byråprovisjon: 3,5 prosent.

Møter og kurs:
Møter og kurs hvor NFFs
interessegrupper, avdelinger, faggrupper
(ikke enkeltmedlemmer) står som
arrangør: gratis.
Møter og kurs hvor andre utenom NFF
står som arrangør: per sp. mm. Kr. 19.
Spaltebredde: 90 og 185 mm.

Tillegg (gjelder stilling og møter/kurs):
Kr. 1,20 pr. mm for annonser som må
settes. Kr. 100 for annonser som må
skannes.

Alle priser er ekskl. moms.

FRISTER
Nr. Frist kursann./ Annonsefrist Utgiv.

debattinnlegg stilling ledig dato
11 16/9 20/9 11/10
12   7/10 11/10   1/11

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.

Oktober
3. Oslo. Årskonferanse. Et tryggere og bedre liv i
eldre år. Arr.: Skadeforebyggende forum. Info/
påmelding: elisabeth.bohren@lds.no

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

11. Drammen. Høstseminar. Tema: Knær til
besvær for alle og enhver. Arr.: NFF avdeling
Buskerud: Info: Beathe Lind Halland,
tlf. 32 24 57 25 a, 32 78 82 84 p,
nff-buskerud@Drammen.online.no

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

27.-29. Oslo. Behandling av overvekt og fedme.
Arr.: Norsk forening for fedmeforskning, avd. for
preventiv kardiologi. Ullevål universitetssykehus.
Info: Serena Tonstad, tlf. 22 11 79 39.
serena.tonstad@ulleval.no

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

23.-26. Geilo. PFGs vinterseminar. Tema: Rygg
og bekkenrelaterte plager. Info:
hannman@online.no eller www.pfg.no

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

14.-16. Ryggpasienten i fokus. Tverrfaglig semi-
nar. Arr: Faggruppen for manuell terapi. Prekurs
1: Dianne Lee, Canada. Prekurs 2: Manipulasjon-
steknikker, J. Ellingsen og Ø. Segtnan. Info: E-
post: mt2003@tsforum.no Fax: 61 28 73 30

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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Prøv gratis i 14 dager!

På Salli Sadelstol sitter du
avslappet og balansert

Cenger Norge AS

▼ Rygg og skuldersmertene
lindres.

▼ Ryggmusklene blir sterkere
og holdningen forbedres.

▼ Blodsirkulasjonen i beina
blir bedre.

▼ Man beveger seg med
letthet.

▼ Salli hjelper deg med
å være aktiv.

▼ Prestasjonen øker.

Tlf. 33 04 63 55. Fax 33 04 63 36

www.fysioterapeuten.no/arbeidsmarked

DOKUMENTERT EFFEKT FRA ASKER - OG BÆRUM UNDER-
SØKELSEN: LÅRHALSBRUDD KAN FOREBYGGES VED BRUK

AV SAFEHIP. 

Sosialdepartementet har vedtatt nytt pkt. 11 i § 3 forskrift § 5-14 om 
stønad til dekning av utgifter til SAFEHIP® hoftebeskytter som følger:

“Hoftebeskytter til personer med osteoporose med tidligere lav-
energibrudd og til personer med vesentlig svekket benstruktur som 
på grunn av medikamentbruk og helseplager har økt risiko for å falle.
Hoftebeskytteren må være rekvirert av lege. Det kan tilstås fire
beskyttere pr. år på en blå resept.”

SAFEHIP hoftebeskytter er tilgjengelig gjennom alle
landets apotek og bandagister. SAFEHIP® finnes i fire størrelser 
og i to utgaver: med fastsydde- og utskiftbare hoftebeskyttere.

HOFTEBESKYTTER

Trygghet i hverdagen

NYHET! 
SAFEHIP® HOFTEBESKYTTER NÅ PÅ BLÅ RESEPT.
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Ref:
(1) Sandvig S, Forsén L. Forebygging av lårhalsbrudd 

ved bruk av hoftebeskytter - et
helsetjenestetiltak. Oslo 2000 
(Asker- og Bærum undersøkelsen).

(2) Lauritzen JB. Hip fractures. Epidemiology, risk 
factors, falls, energy absorption, hip- 
protectors and prevention.
Køpenhavn: Lægeforeningens forlag,
1996; 1-22.
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Ibux Gel
er et nytt, reseptfritt smertestillende middel på
tube.

Ibux Gel
Brukes på muskelsmerter ved forstuinger og 
forstrekninger. 

Ibux Gel
Smøres direkte på huden.  
All effekt der smerten er.

Ibux Gel
Ingen begrensning i behandlingstidens lengde.
Ingen rapporter om fototoksitet. Pasienten 
tåler sol.

All effekt 
der smerten er

Best for dine pasienter.....

10 cm
der det gjør
vondt

Brukes ved milde til moderate smerter ved forstuing eller forstrekning. Brukes ikke på slimhinner, i øynene eller på skadet hud. Ved langvarig smerte bør lege kontaktes. Skal ikke brukes av personer som ikke tåler 
acetylsalicylsyre, ibuprofen eller andre betennelsesdempende legemidler. Skal ikke brukes av gravide de 3 siste måneder før fødselen. Les nøye pakningsvedlegget på innsiden av esken.
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