
fysioterapeuten

UFF er etablert, side 6

Behandling av nakke- og ryggsmerter, side 12-18

Individuell plan for Johan Amund, side 23-25

w w w . f y s i o t e r a p e u t e n . n o    n r . 1 3   n o v e m b e r  2 0 0 2    å r g a n g  6 9



...du får det på apoteket!

Økt velvære...

Oppkvikkende badesalt

Beroligende, Avslappende og Oppkvikkende
bade- og massasjeoljer

Energi brusetabletter

Massasjebørste

Nyhet!

RB
G 

89
07

Bade- og massasjeoljer
Fotpleie og Eksotisk

Prøv også:



Fysioterapeuten nr. 13 • 2002
Redaksjonen avsluttet 8. november 2002
ISSN 0016-3384

Forside: Heidi Johnsen

Fysioterapeuten på nett:
www.fysioterapeuten.no

Trykkeri: RK Grafisk AS
Opplag: 8191

Ny oppgjørsordning for privatpraktiserende

Aktuelt

5
UFF vil gjøre NFF bedre6
Kursledere i ulendt terreng7
NFF til kamp for driftstilskuddene8
Professor roser profesjonelt forbund10

Hvorfor gir vidt forskjellige intervensjoner samme

resultat for pasienter med nakke-/ryggsmerter?12

Blikk på forskning19

Usikre kommuner tar utfordringen23

Flere stipend enn noen gang fra Fondet

Fra leserne

21
Turnuslønn med bismak22

Bokomtaler

Faste spalter

20
Arbeidsmarkedet29
Møter og kurs35

En lettere hverdag for alle

Bransjeregisteret42
Informasjon fra NFF43

5

24
12

26

6

Arbeidsplassvurdering: Det begynte bra, men ...26
For dårlig kjent27

En arbeidsgruppe med representanter fra NFF og
Rikstrygdeverket utarbeider nå en ny oppgjørs-
ordning for privatpraktiserende. Dermed slipper
fysioterapeuter å ha store summer utestående hos
Rikstrygdeverket i lang tid.  – Dette er veldig bra
jobbet av NFF, sier fysioterapeut Jan-Ola Olstad fra
Rakkestad (bildet).

Unge Fysioterapeuters Fellesskap, UFF, ble stiftet i
begynnelsen av november. Forbundsleder Anne
Lexow og UFF-leder Snorre Vikdal understreker
viktigheten av friske meningsbrytninger og godt
samarbeide mellom yngre og eldre fysioterapeuter
i forbundet.

Hvorfor gir vidt forskjellige intervensjoner samme resul-
tat for pasienter med nakke-/ryggsmerter? Tom Arild
Torstensen stiller spørsmålet i fagartikkelen. Han mener
evidensbasert kunnskap bare kan gi grove retningslinjer
for hvordan fysioterapeuter skal arbeide.

Rikstrygdeverket har foretatt en evaluering av
ordningen med arbeidsplassvurdering. Avde-
lingsdirektør Nanna Stender vil ikke kommen-
tere rapporten før Sosialdepartementet har sagt
sitt, utover at ordningen er blitt lite brukt i
forhold til intensjonene da den startet opp og at
for få fysioterapeuter har meldt sin interesse.
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Tidsskriftet skal gjennom en saklig

og fri informasjons- og opinions-

formidling bidra til at fysioterapifaget

utvikler seg i samsvar med samfunnets

og befolkningens behov.

Tidsskriftet skal belyse fysioterapifaglige,

fag- og organisasjonspolitiske,

utdanningspolitiske og helse- og sosial-

politiske forhold.

(Paragraf 16. 2 i NFFs lover)

Tidsskriftet følger pressens Vær varsom-

plakat og Redaktørplakaten.

En smule fra staten er nok
Meldingene om kutt i fysioterapitjenestene i kommunene har tikket inn jamnt og trutt i høst:

✔ Ifølge en ny økonomiplan for Drammen skal det kuttes 73 årsverk, herav to

fysioterapeutårsverk.

✔ Hamar vil inndra driftstilskuddet til den eneste fysioterapeuten i kommunen som reiser

hjem til pasienter for å gi behandling.

✔ I Kåfjord i Troms prøver kommunen å si opp en driftsavtale.

✔ På Koppang i Hedmark foreslår rådmannen å legge ned stillingen til den kommunalt an-

satte fysioterapeuten.

✔ I Nordstrand bydel i Oslo foreslår bydelsdirektøren å kutte en kommunal fysioterapeut-

stilling.

✔ I Kautokeino har en privatpraktiserende med driftsavtale fått oppsigelse per 1. januar.

✔ I Holmestrand i Vestfold har kommunen gått til oppsigelse av seks hele og to 80-prosents

driftsavtaler.

✔ I Narvik er det vedtatt å redusere tilskudd til private fysioterapeuter med 600.000 kroner.

Dette er bare noen av de nedskjæringene avisene har skrevet om. Også fysioterapitjenestene

i andre kommuner/bydeler er truet. Truslene gjelder både faststillinger og privatpraktiserende

som har avtaler med kommunene.

Ingen steder argumenteres det med at tjenesten er ineffektiv eller dårlig. På snakkeplanet

hersker det en generell enighet om at fysioterapeuter gjør en viktig jobb. Eneste grunnen til at

kommunene ønsker å kutte, er mangel på penger. At det virkelig er prekært, skjønner vi. Stat-

lige tilskuddsordninger gjør nemlig at fysioterapeutstillinger og driftsavtaler er «billigere» for

kommunene enn andre stillinger. Likevel står de nå for hugg.

Norge er et av verdens rikeste land. Men rikdommen er utrolig skjevt fordelt. En av skjev-

hetene er at kommunene er lutfattige, mens staten er steinrik. I perioden 1999-2001 hadde

kommuneforvaltningen et samlet underskudd på 22,1 milliarder kroner. I samme periode hadde

statsforvaltningen et overskudd på til sammen 560 milliarder. I tillegg har staten penger på bok.

Akkurat nå er oljefondet på cirka 666 milliarder kroner (Nasjonalbudsjettet 2003, side 182-3).

Det burde være uproblematisk å kreve stans i kutt av nødvendige helsetjenester og at Stortinget

i forbindelse med behandlinga av statsbudsjettet sørger for at kommunene får det de trenger for

å holde driften oppe på dagens nivå. Det dreier seg om snaue seks milliarder kroner, eller om

lag en prosent av de siste tre års overskudd i statsforvaltningen.
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– Dette er veldig bra jobbet av NFF, sier fysioterapeut

Jan-Ola Olstad, Rakkestad i Østfold, om den nye

oppgjørsordningen for privatpraktiserende fysiotera-

peuter. Ordningen trer i kraft fra årsskiftet.

Av Heidi Johnsen
heidi.johnsen@fysio.no

– Vi som jobber med lymfødem- og kreftbehandling, har pasienter
som vi behandler en gang i måneden eller kanskje en gang annen
hver måned. Det betyr at jeg kontinuerlig låner trygden eller pasien-
tene rundt 100.000 kroner som jeg ikke får renter for. Med det nye
systemet blir det mer rettferdig og oversiktlig, sier Olstad.

Hver måned

I dag er det slik at privatpraktiserende fysioterapeuter sender inn opp-
gjør til trygden først når pasienten er ferdigbehandlet. For mange be-
tyr det at de har behandlet pasienter i ett år før de har kunnet sende
inn sine krav. Resultatet er at de har utestående på både fem- og
sekssifrede beløp.  Men fra 1. januar 2003 kan privatpraktiserende
sende inn krav på den behandlingen de har utført hver måned.

– Den nye oppgjørsordningen krever en ny regningsblankett. I dag
er denne blanketten tredje side på rekvisisjonen. Det blir ingen end-
ring i rekvisisjonen, men regningsblanketten blir skilt fra rekvi-
sisjonens bakside. Fram til 1. juli neste år vil det være en overgangs-
ordning. Etter denne datoen må den nye blanketten brukes. De som
velger den nye oppgjørsordningen fra årsskiftet, må ta den nye blan-
ketten i bruk, sier Sonja Billington i NFFs forhandlingsseksjon.

Ny foreldelsesfrist

Oppgjørsordningen krever ikke at privatpraktiserende sender inn
oppgjør hver måned. Men vær klar over at foreldelsesfristen endres
også fra årsskiftet. I dag må kravet sendes inn senest seks måneder
etter siste behandling. Det nye er at det ikke må gå mer enn seks må-
neder fra den enkelte behandling er utført, til kravet foreligger. Ek-
sempelvis må kravet for en behandling utført i januar, sendes senest
31. juli.

NFF har tatt kontakt med dataleverandører av program til privat-
praktiserende, slik at de kan endre disse i tråd med oppgjørs-
ordningen.

Når oppgjørsordningen nå endelig foreligger, er den et resultat av et
forslag som NFF tok opp allerede i 1995 med RTV.  NFF var for tidlig
ute for RTV. I årene som har gått, har NFF stadig holdt saken varm, se-
nest i forhandlingene om driftstilskudd og takster våren 2002.

I arbeidsgruppen som RTV har oppnevnt, og som har utarbeidet
den nye oppgjørsordningen, er NFF representert.

Ny oppgjørsordning for
privatpraktiserende

Mer rettferdig. Fysioterapeut
Jan-Ola Olstad hilser den nye

oppgjørsordningen velkommen.
Foto: Privat

Innvendinger mot den nye ordningen er at det blir merarbeid for
dem som ikke har data. Roar Høydal, leder i Privat Råd, sier han ser
problemet med merarbeid for dem med manuelt regnskap, men for
standen som helhet, ser han bare fordeler med nyordningen. �
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Aktuelt UFF

– Vi er unge og ambisiøse og

uenige i en del av det NFF mener.

Men det er mye bra i forbundet,

og vi i UFF vil jobbe for at det skal

bli bedre, sa Snorre Vikdal, leder i

det nystartede Unge Fysiotera-

peuters Fellesskap, UFF.

Av Heidi Johnsen
heidi.johnsen@fysio.no

Det var en engasjert Vikdal som innledet på
stiftelsesmøtet med forbundsledelsen til
stede. Han trakk fram kritikken mot
driftstilskuddsordningen, som han mener er
urettferdig, spesielt for nyutdannede som
skal skaffe seg et levebrød som fysiotera-
peut. Det er den høye prisen enkelte fysiote-
rapeuter må betale for å få tilgang til deler
av eller hele driftstilskudd, som bekymrer.

Han trakk også fram arbeidsledigheten
blant unge fysioterapeuter. Vikdal og for-
bundsleder Anne Lexow er uenige om hvor
stor ledigheten er, men uansett mener Vikdal
NFF gjør for lite på dette området. Vikdal
mener NFF må si fra til nye studenter, helst
før de starter studiene, at de utdanner seg til
en trangt arbeidsmarked.

UFF er bra

NFF-leder Anne Lexow øn-
sket UFF velkommen og
understreket, som Vikdal,
betydningen av å samar-
beide.

– Jeg håper dere er
en del av NFF – at
det ikke er oss og
dere, slik noen grup-
per i NFF tenker.
Skal vi få til noe,
må vi samarbeide
som et helt forbund,
sa hun.

– Hvis noen opple-
ver budrunder på

UFF vil gjøre NFF bedre

driftsavtaler, må NFF få vite om det. Når
slikt skjer, gjør kommunene en slett jobb.
Kommunen skal påse at den som er faglig
best skikket får driftstilskuddet. Dette hand-
ler om etikk, og vi må komme uvesenet til
livs, understreket Lexow.

Mange spørsmål

Det var mange spørsmål til forbundslederen
fra et titall deltakere på møtet. Blant annet
ble hun bedt om tips til hvordan unge fysio-
terapeuter skal markedsføre seg i et trangt
arbeidsmarked.

– Skaff dere nettverk! Presenter dere for
leger, bedrifter og andre fysioterapeuter, sa
hun og trakk også fram tiltaket med
arbeidsplassvurdering. Hun viste videre til
det foreslåtte egenandelstak 2, som hun kalte
en anerkjennelse av faget og som på sikt vil
skape flere arbeidsplasser.

– Men vi har et problem i andre enden,
ved at stadig flere kommuner trekker inn
hjemler når de skal spare inn på budsjettene.

Medlemskap

Alle medlemmer i NFF, uansett alder, kan
være medlem av UFF.

– Hvordan skal unge fysioterapeuter få
gjennomslag for «sine» saker når medlem-
mene er i alle aldre?

– Problemstillingen har ikke vært disku-
tert. Hittil har vi hatt mest tilsig av unge fy-
sioterapeuter. I dag har vi rundt 130 med-
lemmer. Det ville kanskje være en fare hvis
for eksempel hele Privatpraktiserende
Fysioterapeuters Gruppe, PFG, meldte seg
inn. Men skulle noe slikt skje, får vi se på
vedtektene, sier Vikdal. �

Styret i UFF. Med seg i styret i UFF har
Snorre Vikdal (bakerst) med seg Jan Tore
Evensen, Cato Sundberg, Berit Brurok og
Vivian Sloss. Foto: Heidi Johnsen
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FYSIOTERAPEUTEN møtte fem av de 50 kursle-

derne som var samlet i Oslo for å få påfyll og ut-

veksle erfaringer. De mener det er gull verdt å treffe

likesinnede, diskutere og dele erfaringer og samti-

dig få nyttig ny kunnskap med på veien.

Flere trakk fram at den årlige samlingen er viktig i forhold til NFFs
arbeid med spesialistordningen.

– Det er obligatorisk å holde seg oppdatert og være samkjørt.
Det har blant annet vi i MT-gruppa etterlyst, sier Jo Østvold, og får
enige nikk fra de andre.

Deltakerne fikk nyttige råd om kursledelse i ulendt terreng av
Trond Iversen. Skal du som kursleder presentere en løsning, eller
skal du involvere gruppen til å fungere? Skal dere lære av hveran-
dre? Hvordan motivere hverandre til å ta i bruk ny kunnskap? Dette
var noen av mange spørsmål som ble stilt.

Hildur Kalman, fysioterapeut og filosof fra universitetet i
Tromsø, tok opp kunnskap i fysioterapi i sin forelesning. Samlingen
ble avsluttet med gruppearbeid. �

Kursledere i
ulendt terreng

Kursledere på samling. Karen Therese Haugstvedt, Marit Øvrelid,
Tordis Ustad, Liv Larsen og Jo Østvold. Foto: Heidi Johnsen

Følg med på
www.fysio.no/kurs.html

for oppdatert kurskalender
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Aktuelt Kommuneøkonomi

Av Heidi Johnsen
heidi.johnsen.no

Fysioterapeut Bjørn Tostrup i Kautokeino
fikk i sommer brev fra kommunen med opp-
sigelse av avtalen fra 1. januar. Kommunen,
som er stor i utstrekning, har to fysioterapeu-
ter. En viktig del av jobben er å reise ut og gi
behandling.

Tostrup reagerer mest på at kommunen
sier opp lovpålagte tjenester og at det skjer i
en tid da de sentrale myndighetene vektleg-
ger behandling av blant annet muskel- og
skjelettlidelser.

NFF  på banen

Forbundet vil ta ut stevning mot Kautokeino
kommune. Det er engasjert ekstern advokat
med kompetanse på fysioterapi og erfaring
fra retten i slike saker.

Det ser også ut til å gå mot rettssak i Hol-
mestrand kommune, som har sagt opp avta-
lene med samtlige privatpraktiserende fysio-
terapeuter. Her dreier det seg om seks hele
driftstilskudd og to på 80 prosent. Det som
er spesielt i denne saken, er at de fleste avta-
lene er inngått i forbindelse med at
kommunehelsetjenesteloven trådte i kraft i
1984. Avtalene omfattes dermed av et sær-
skilt vern, nedfelt i paragraf 7-1 i kommune-
helsetjenesteloven. Denne paragrafen sier at
allmennpraktiserende lege, fysioterapeut el-
ler jordmor, som i tiden før loven trådte i
kraft drev privat praksis som hovederverv,
har rett til avtale med kommunen fram til
fylte 70 år.

Kontaktperson for de privatpraktiserende
i Holmestrand, Anne Lise Helgesen, sier at
de ikke har godtatt oppsigelsene. De vil hel-
ler ikke forhandle med kommunen.

En tendens

I Narvik er fysioterapeutene innkalt til møte
med kommunen i forbindelse med kommu-

NFF til kamp for driftstilskuddene

nebudsjettet. I budsjettet er det vedtatt å re-
dusere tilskudd til private fysioterapeuter
med 600.000 kroner for 2003, 2004 og 2005.
NFF sentralt vil blant annet møte fysiotera-
peutene og kommunen for å kartlegge situa-
sjonen.

– Vi finner oss ikke i det som nå skjer i
flere kommuner. Vi tror ikke dette var
lovgivers intensjon da kommune-
helsetjenesteloven ble vedtatt. NFF kan ikke
sitte rolig og se på at kommunene skjærer
ned på viktige tilbud til befolkningen, sier

Mens helseministeren i statsbudsjettet foreslår et egenandelstak 2, hvor blant annet

fysioterapi kommer inn, rammes stadig flere privatpraktiserende fysioterapeuter av

kommunenes sparekniv. NFF lover kamp etter at kommunene Kautokeino og

Holmestrand har fattet vedtak om inndraging av besatte driftsavtaler.

Anne Lexow, leder i NFF.
Hun mener de som har inngått avtale om

driftstilskudd med kommunen, kan være i
avtalen så lenge de selv måtte ønske det.

– Dersom kommunene ikke aksepterer
dette, er det ikke annet å gjøre enn å la dom-
stolene avgjøre. Vi er allerede i gang med
rettssak i Oslo, hvor fire MT-hjemler er sagt
opp, sier Lexow. Hun tar også opp problem-
stillingen med sosialkomiteen i Stortinget i
forbindelse med behandlingen av statsbud-
sjettet. �

Uten driftsavtale.
Fysioterapeut Bjørn
Tostrup (bakerst) i
Kautokeino er uten
driftsavtale fra
1. januar. Arkivbilde:
Jan-Erik Østlie
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Videreutdanning i medisinsk
treningsterapi
Utdanningen starter i midten av januar neste år ved Høgskolen

i Bergen, HiB, og gir 15 studiepoeng (5 vekttall). Den skal gi

nye kunnskaper og ferdigheter i bruk av aktive øvelser som

ledd i et rehabiliteringsopplegg. Målgruppen er primært

fysioterapeuter som arbeider ved fysikalske institutter,

opptreningsinstitusjoner og helsesportsentre, sekundært

fysioterapeuter med interesse for aktiv rehabilitering av

pasienter.

Utdanningen er femdelt. De fire første delene er basert på

teoretisk lærestoff, praksisrelaterte problemstillinger og

erfaringsutvikling. Undervisningen er tilrettelagt via Internett,

kombinert med tre dagers samling i Bergen ved oppstart i

januar. Mer informasjon om utdanningen finnes på:

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

Kronisk lungesykdom og seksualitet
I 3/2001 skrev vi om «seksualitet – et viktig tema i lungerehabilitering».

Temaet kan ofte være vanskelig å ta opp både for helsepersonell og pasient,

men fysioterapeut Nancy Marie Castle ved Vest-Agder sentralsykehus, har

tatt det opp på sine lungerehabiliteringskurs.

Basert på dette kurset er det nå utarbeidet en brosjyre om temaet.

Tilbakemeldingene tyder på god respons både fra pasienter og helseper-

sonell. De som ønsker mer informasjon, kan kontakte Castle på telefon

38 07 30 30 eller på e-post: nancy.castle@vas.no

Glede på Sunnaas
Forslaget om å legge Sunnaas inn under Ullevål

universitetssykehus fikk ikke støtte i Helse Øst RHF sitt

styre.

I nummer 11-2002 skrev vi at rehabiliterings-

sykehuset Sunnaas fryktet å bli «slukt» av Ullevål. NFF-

tillitsvalgt Marianne Holth uttalte blant annet at

akuttfunksjoner alltid vil ha førsteprioritet i et så stort

helseforetak som Ullevål.

Nå kan Holth og hennes kolleger på Sunnaas puste

ut. Styret i Helse Øst RHF har vedtatt at Sunnaas

sykehus HF inntil videre skal bestå som eget foretak.

Rehabiliteringstilbudet i regionen og Sunnaas sin rolle i

det landsdekkende tilbudet skal utredes. En slik

utredning skal gjøres i samarbeid med aktuelle

rehabiliteringsmiljøer.

– Vi er glade for at styret hørte på våre argumenter.

Vedtaket om å utrede rehabiliteringstilbudet i regionen betyr at vi kan gå videre på den

veien vi allerede har begynt å gå, sier Marianne Holth.

Består. Fysiotera-
peut Marianne Holth
og de andre på
Sunnaas vil samar-
beide med andre
rehabiliterings-
institusjoner, både i
regionen og i landet.

Nekter å bruke egen bil i jobb
I et brev til Skien kommune skriver fysioterapeuter og ergoterapeuter at de nekter å bruke egen

bil i tjenesten dersom de ikke får 7.000 kroner i ekstragodtgjørelse, skriver avisa Varden.

Personal- og servicedirektør Anne Riis Groven i kommunen mener kravet beror på en misforstå-

else.

– Vi ble allerede i juni i år enige med fagforeningene om at det skal gis 50 øre ekstra per

kilometer utover de faste tre kronene, sier hun.

Både lokalleder for ergoterapeutene, Tove H. Skyer, og lokalleder for NFF, May Fredriksen,

sier de avventer svar fra kommunen før de kommenterer saken.

Retningslinjer for
manuskripter

Redaksjonen tar imot ulike

former for manuskripter:

debattinnlegg, bok-

anmeldelser, kronikker og

fagartikler. Hver kategori har

ulike rammer som forfattere må forholde seg til.

Se FYSIOTERAPEUTEN nr. 12 sidene 20-22,

eller www.fysioterapeuten.no/manuskripter

Ny design
NFFs faggruppe for idretts-

fysioterapi har oppgradert

internettsidene sine med ny

design. Gruppa har også lagt til

rette for en egen seksjon som

bare er forbeholdt gruppas

medlemmer. Sjekk

www.idrettsfysioterapi.no!
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Medlemmer med meninger
I denne spalten intervjuer vi medlemmer av NFF som har et kjent navn på et eller annet område
i samfunnet. De forteller hvorfor de er medlem av NFF og hva de mener er NFFs viktigste opp-
gaver. Tidligere i denne serien: Roar Robinson (11/2002), Trond Hannestad (12/2002).

Professor Kari Bø ved Norges idrettshøgskole er raus
med karakteristikkene når hun beskriver hvordan hun
opplever NFFs innsats på vegne av norske fysiotera-
peuter. Bø burde vite hva hun snakker om. Hun har
flere verv både hjemme og ute. Blant annet er hun vise-
president i Gruppen for kvinnehelse i World
Confederation of Physiotherapy.

– Jeg har opplevd den innsatsen som gjøres på nært
hold, og jeg er imponert over NFFs engasjement og
glød på vegne av norsk fysioterapi, sier Bø.

Større kraft med én stemme

– Det er viktig for fysioterapeuter at NFF er flinke til å
løfte vår sak og vårt yrke opp på et overordnet politisk
nivå. Behovet for fysioterapi i Norge er langt større enn
vi har stillinger til, og det må være ett eneste forbund
som ivaretar vår posisjon i samfunnet. Vi er få fysiote-
rapeuter i forhold til andre yrkesgrupper, som for ek-
sempel lærere eller sykepleiere. Da blir det tullete å ha
sprik i medlemskapene. Vi får langt større kraft i våre
saker når vi taler med én stemme. Da er det helt under-
ordnet om vi er i privat eller offentlig virksomhet. Det
betyr ikke at det ikke skal være rom for ulike meninger
i vårt forbund. Stor takhøyde skaper utvikling, men når
vi fronter våre saker, må vi være ett forbund med ett
budskap, sier Bø engasjert.

Professor roser
profesjonelt forbund

Bratt yrkeskarriere

Med fysioterapiutdanning fra 1977 i bunnen og hoved-
fag fra NIH på 80-tallet, skjøt yrkeskarrieren fart med
hennes doktorgrad i 1990. Så ble hun professor i 1997
og deretter prorektor på NIH i tre år. Underveis har hun
vært forskningssjef på Kompetansesenteret for fysiote-
rapi og undervist på Den Norske Opera, Ballethøy-
skolen og selvfølgelig, Norges idrettshøgskole. Som
om ikke dette er nok, har den aktive professoren også
holdt kurs for NFF i flere sammenhenger om blant an-
net inkontinens og dysfunksjoner i bekkenbunnen.
Hennes faglige hverdag består for tiden av 50 prosent
undervisning og 50 prosent forskning, og Bø er i tillegg
engasjert i flere prosjekter som først og fremst har med
kvinnehelse å gjøre.

Fag – og enda mer forskning?

Professor Bø er altså forsker, og fag og forskning står
hennes hjerte nærmest. Hun er svært godt fornøyd med
kvalitet og kvantitet på fagkursene NFF står bak.

– Ett forbund må holde i trådene når det gjelder vår
faglige utvikling, og jeg synes NFF gjør dette på en ut-
merket måte. I tillegg håper jeg forbundet kan ta enda
mer tak i spennende forskningsresultater som fortjener
å bli en praktisk del av helsetjenesten, avslutter en tra-
vel Bø på vei til nok en kongress med interessant faglig
innhold. �

Av Bernt R. Nilsen

Medlemskampanje

– NFF har en profesjonell ledelse. Forbundet markerer seg

sterkt  i større sammenhenger, både nasjonalt og internasjo-

nalt. De representerer fysioterapeuter på et høyt nivå, både

faglig og politisk.

Kari Bø. Aktiv professor som roser NFF. Arkivfoto



Reportasje

11Fysioterapeuten nr. 13   november  2002

Medlemskampanje

Startskuddet for NFFs medlemskampanje ble

avfyrt 14. oktober. I løpet av kampanjeperioden,

som varer fram til landsmøtet 2004, skal for-

bundet ha 8.500 medlemmer.

De som verver nye medlemmer kan vinne premier. Både den
som verver medlem nummer 8.000 og det nye medlemmet får
en spesiell oppmerksomhet.

Per 1. november var medlemstallet 7.967. Det haster med
andre ord å sende inn innmeldingsblankettet dersom du har lyst
å bli medlem nummer 8.000!

Avdeling Østfold 279
Avdeling Akershus 779
Avdeling Oslo 1310
Avdeling Hedmark 286
Avdeling Oppland 288
Avdeling Buskerud 335
Avdeling Vestfold 306
Avdeling Telemark 231
Avdeling Aust-Agder 141
Avdeling Vest-Agder 203
Avdeling Sør-Rogaland 321
Avdeling Nord-Rogaland 101
Avdeling Hordaland 671
Avdeling Sogn og Fjordane 139
Avdeling Sunnmøre 155
Avdeling Nordmøre og Romsdal 151
Avdeling Sør-Trøndelag 404
Avdeling Nord-Trøndelag 185
Avdeling Nordland 305
Avdeling Troms 254
Avdeling Finnmark 91
Medlemmer i utlandet 90
Fysioutdanningen i Trondheim 99
Fysioutdanningen i Bergen 180
Mensendieckutdanningen i Oslo 52
Fysioutdanningen i Oslo 271
Fysioutdanningen i Tromsø 70
Studenter i utlandet 270

Sum total 7967

NFFs medlemmer fordelt på avdelinger/studiesteder
per 1. november 2002.

Hvem blir medlem
nummer 8.000?

Fysioterapeuter priset
Fysioterapeutene Britt Stuge (t.h.) og Kjersti Storheim er tildelt

henholdsvis Vital- og Nycomedprisen. Utdelingen skjedde  på

Idrettsmedisinks Høstkongress i Trondheim i november.

Storheim fikk prisen, et reisestipend på 15 000 kroner, for

en delstudie i prosjektet «Behandling av langtidssykmeldte

pasienter med korsryggsmerter».

Britt Stuge fikk Vital-prisen på 20.000 kroner for en klinisk

kohortstudie på effekt av bekkenrelaterte smerter etter fødsler.

Prisvinnere. Kjersti Storheim (t.v.) og Britt Stuge.
Foto: Heidi Johnsen

– Spaserturer bedre enn elektrotrim
Elektrisk stimulering av muskler har ikke noen særlig effekt.

Spasertur er bedre, sier fysioterapeut og forsker Jan M. Bjordal

til Bergens Tidende. Elektrisk stimulering kan brukes når

pasientene har lammelser. Det vil ha en positiv effekt, fordi

musklene ikke kan brukes på noen annen måte. Men friske folk

bør heller bruke musklene aktivt enn å stimulere dem med

strøm, sier Bjordal. Ved å gå en tur, eller trene på en annen

måte, brukes flere muskelgrupper mer effektivt. I tillegg har

fysisk aktivitet en positiv virkning på hele kroppen.

Selger staver så det suser
Stavgang er i ferd med å bli en populær form for trim.

Drammens Tidende skriver at bransjen regner med å selge

rundt 20.000 par «sommerstaver» i år. Ifølge avisen forbrenner

40-50 man prosent flere kalorier ved stavgang sammenlignet

med vanlig gange.
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Tom Arild Torstensen B.Sc., (Hons),
fysioterapeut, cand scient, spesialist i
manuell terapi MNFF.
tom.torstensen@holteninstitute.com

I en systematisk oversiktsartikkel av The
Cochrane Back Review Group på effekt av
trening på pasienter med kroniske kors-
ryggsmerter (1), konkluderer forfatterne:
«Det finnes god dokumentasjon på at trening
er mer effektivt enn vanlig behandling som
tilbys av allmennpraktikere, og at trening og
konvensjonell fysioterapi (som består av
varmepakninger, massasje, traksjon, mobili-
sering, kortbølge, ultralyd, tøyning,
bevegelighets- og koordineringsøvelser, og
elektroterapi) er like effektive» (1). The
Cochrane Back Review Group baserer sine
konklusjoner på tre randomiserte kontrol-
lerte studier (RCT) av høy forsknings-
metodisk kvalitet (2,3,4).

Selv om konklusjonene er kontroversi-
elle, er resultatene fra oversiktsartikkelen (1)
absolutte og gir en bedre forståelse for at en
pragmatisk tilnærming hvor man kombinerer
ulike fysioterapimetoder som brukes i kli-
nikken (5), herunder en aktiv ryggskole
(6,7), er en effektiv tilnærming for pasienter
med kroniske ryggsmerter. Tidligere er det,
både i en oversiktsartikkel (8) og i kliniske
retningslinjer fra Sverige (9,10), Danmark
(11), Norge (12,13), Canada (14), Storbritan-
nia (15) og USA (16), slått fast at metodene
som brukes i denne typen pragmatiske stu-
dier, ikke har positiv effekt verken på akutte
eller kroniske korsryggsmerter. Likevel kan

pragmatisk konvensjonell fysioterapi, ut fra
Tulder med fleres oversiktsartikkel (1), bli
akseptert som en effektiv behandlings-
tilnærming i tiden framover. Det er en til-
nærming der fysioterapeuter kombinerer me-
toder ut fra pasientenes kliniske funn, symp-
tomer, behov og ønsker (5).

Den evidensbaserte dokumentasjonen

I 1998 publiserte vi i Spine (2) resultatene
fra en randomisert studie som ble inkludert i
den systematiske oversiktsartikkelen av The
Cochrane Back Review Group (1). I studien
fant vi at trening i form av medisinsk
treningsterapi og konvensjonell fysioterapi
hadde samme effekt på pasienter med kro-
niske korsryggsmerter og isjias, men at ef-
fekten var statistisk signifikant bedre enn for
pasienter som ble overlatt til seg selv med
egentrening i form av spaserturer – en modi-
fisert Indahl-tilnærming (17,18). Dette fikk
meg til å se på publisert litteratur med nye
øyne, og sakte ble min virkelighetsopp-
fatning endret, en virkelighetsoppfatning
som ble bekreftet  gjennom Tulder med
fleres oversiktsartikkel publisert i Spine
2000 (1). Det er i dag flere randomiserte stu-
dier av høy forskningsmetodisk kvalitet som
konkluderer med at det ikke er forskjell på
konvensjonell behandling og andre behand-
lingsformer (19-23). Både fra et klinisk og
fra et vitenskapelig synspunkt er det interes-
sant at totalt ulike behandlingsformer gir
samme resultater. Likevel var det positivt å
merke seg at ulike behandlingsformer alltid
kom bedre ut enn ingen behandling eller mi-

nimal behandling av fysioterapeut eller lege.
I tillegg til de tre studiene som var inklu-

dert i The Cochrane Back Review Groups
oversiktsartikkel (2,3,4), finnes det som
nevnt andre studier som understøtter konklu-
sjonen om at konvensjonell fysioterapi har
effekt på pasienter med nakke- og kors-
ryggsmerter. I Finland fant Videman med
flere (19) at konvensjonell fysioterapi var
like effektiv som trening i form av medisinsk
treningsterapi og McKenzie-behandling for
pasienter med kroniske korsryggsmerter.

En studie av Jordan med flere (20) doku-
menterer at konvensjonell fysioterapi er like
effektiv for pasienter med kroniske nakke-
smerter, som kiropraktikk og bruk av en
nakketrener (20). Sammenlignet med andre
klinisk kontrollerte studier på effekten av
konservative behandlingsformer på denne
pasientgruppen, er denne studien metodisk
meget god.

En norsk studie publisert i Tidsskrift for
den Norske Lægeforening i 1978 (21) viste
ingen forskjell mellom konvensjonell fysio-
terapi og manuell terapi på pasienter med
cervicobrachialgi. Av 350 pasienter henvist
til Telemark Sentralsykehus med diagnosen
cervicobrachialgi, ble 50 pasienter inkludert
ut fra definerte inklusjons-/eksklusjons-
kriterier og randomisert til en av tre  inter-
vensjoner. Gruppe 1, som omfattet 13 pasi-
enter, mottok ulike former for behandling
som varme, bløtvevsbehandling som massa-
sje og tøyning, og spesifikk manipulasjon av
hypomobile segmenter i cervicalcolumna.
Hver behandling varte i 40 minutter. Pasien-

Evidensbasert  fysioterapi

Hvorfor gir vidt forskjellige intervensjoner samme
resultat for pasienter med nakke-/ryggsmerter?

Nakke-/ryggsmerter

Fjodor Dostojevsky skrev en gang at mennesker har en så stor forkjærlighet for systemer og

abstrakte slutninger, at vi har en tendens til å overse sannheten. Denne artikkelen handler om

at bruk av evidensbasert kunnskap ikke må skygge for klinisk resonnering, informasjon og

rådgivning i behandling av nakke-/ryggsmerter.



Fag

13Fysioterapeuten nr. 13   november  2002

tene mottok to behandlinger i uka i fire uker,
totalt åtte behandlinger. Gruppe 2 bestod av
21 pasienter som fikk konvensjonell fysiote-
rapi, med varme, bløtvevsbehandling i form
av massasje og tøyninger, og traksjon. De
fikk i tillegg instruksjon i hjemmeøvelser.
Hver behandling varte i 60 minutter. Pasien-
tene i denne gruppen mottok tre behandlin-
ger i uka i fire uker, totalt 12 behandlinger.
Gruppe 3, med 16 pasienter, tok en placebo-
pille tre ganger daglig i fire uker. De fikk
også informasjon om sine plager og enkle
råd om hvordan de skulle håndtere sine pro-
blemer, og ble bedt om å ta kontakt med sy-
kehuset dersom tilstanden forverret seg. Ved
femukers etterundersøkelse var det en statis-
tisk signifikant forskjell (p<0,025) mellom
de gruppene som mottok aktiv behandling,
sammenlignet med gruppen som mottok
placebobehandling, men ingen forskjell mel-
lom gruppen som fikk manuell terapi og
gruppen som fikk konvensjonell fysioterapi.
Det kan likevel argumenteres for at manuell
terapigruppen kom bedre ut, siden man
kunne oppnå samme effekt på kortere tid og
med 30 prosent færre behandlinger.

I Sverige fant Skargren med flere (22) in-
gen forskjell når konvensjonell fysioterapi
ble sammenlignet med kiropraktikk på pasi-
enter med nakke- og/eller ryggsmerter. Pasi-
entene som var inkludert i studien, hadde
akutte, subakutte og kroniske nakke- og/eller
ryggsmerter. Man konkluderte også at
kiropraktikk ikke hadde tilført det svenske
helsevesen nye nytt eller mer kostnads-
effektivt enn de vanlige tradisjonelle meto-
dene i fysioterapi.

I en nederlandsk studie undersøkte Koes
med flere (23) behandling av subakutte, ikke
spesifikke rygg- og/eller nakkesmerter med
en varighet av minimum seks uker. Gjen-
nomsnittsvarighet på smertetilstanden i
gruppen lå på om lag 52 uker (kronisk). Ut-
valget ble randomisert til fire ulike behand-
lingsgrupper:

1) manuell terapi,
2) konvensjonell fysioterapi,
3) placebobehandling som bestod av 10

minutters undersøkelse, 10 minutter
detuned ultralyd og 10 minutter
detuned kortbølge, og

4) fortsatt behandling av lege.
Heller ikke her fant man noen  forskjell

mellom gruppene som fikk manuell terapi og
konvensjonell terapi, men begge behand-
lingsgruppene var statistisk signifikant bedre
enn gruppen som fikk behandling av
primærlege. Det som er urovekkende var at
man heller ikke fant noen forskjell mellom
de to aktive fysioterapigruppene manuell te-

rapi og konvensjonell fysioterapi, versus
gruppen som fikk såkalt placebobehandling.
Legger man godviljen til, er det en tendens i
favør av de aktive behandlingsgruppene,
men den er ikke statistisk signifikant. Igjen
er det stor forskjell i antall behandlinger for
de ulike gruppene. I gjennomsnitt mottok
manuell terapigruppen 5,4 behandlinger,
konvensjonell fysioterapi 14,7, placebo-
gruppen 11,1 og for gruppen som mottok le-
gebehandling, en behandling. Her kan man
igjen argumentere at manuell terapi-gruppen
kom positivt ut fordi man med færre behand-
linger fikk like god effekt som i to av de an-
dre gruppene og signifikant bedre enn
primærlegens behandling.

I tillegg til de to nevnte studiene, finnes
det andre studier som ikke har konvensjonell
fysioterapi som en behandlingsform i stu-
dien, men som sammenligner andre vidt for-
skjellige aktive terapiformer. Her finner man
heller ingen forskjell mellom gruppene. En
studie av Bronford med flere (24) inkluderte
174 pasienter med kroniske korsryggsmerter
som ble randomisert til tre forskjellige
intervensjonsgrupper. I studien sammenlig-
nes; 1) trening av truncus kombinert med
manipulasjon (kiropraktikk), 2) tøynings-
øvelser kombinert med manipulasjon
(kiropraktikk), og 3) øvelser kombinert med
NSAID (500 mg naproxen to ganger om da-
gen). Forfatterne fant ingen forskjell mellom
gruppene. Deyo med flere (25) inkluderte
145 pasienter med kroniske korsryggsmerter,
randomisert til fire ulike intervensjons-
grupper. Behandlingen besto av; 1) avspen-
ning og tøyningsøvelser kombinert med
TENS, 2) avspenning og tøyningsøvelser
med narre-TENS, 3) bare TENS-behandling,
og 4) kun narre-TENS-behandling. Man fant
ingen forskjell mellom de fire forskjellige
intervensjonsgruppene. I en norsk studie på
effekt av TerapiMaster (26) fant man ingen
forskjell mellom et vanlig tradisjonelt
hjemmeøvelsesprogram (strekgubber) versus
trening med Terapimaster på pasienter med
ryggsmerter. Effektparameter var tilbake-
gang til arbeid.

Tilbakegang til arbeid

Det er trolig mange årsaker til de resultatene
som er beskrevet ovenfor, blant annet valg
av et forskningsdesign som det klinisk kon-
trollerte studiet for å evaluere effekt, valg av
inklusjons- og eksklusjonskriterier, valg av
effektmål og validiteten, reliabiliteten og
sensitiviteten av disse målene (27,28,29). Et
eksempel på de problemer som vi møter i
klinisk forskning  er bruk av tilbakegang til
arbeid («return to work») som effektmål

(27,28,29). Tilbakegang til arbeid er av
mange ansett for å være det viktigste effekt-
målet for samfunnet, men problemet er at det
er et mål som lar seg påvirke av mange fak-
torer. Da det er umulig å kontrollere for alle
disse variablene i en klinisk kontrollert stu-
die, samt at mange av disse variablene ikke
lar seg påvirke gjennom tradisjonelle medi-
sinske behandlingsmetoder, herunder fysio-
terapi, er tilbakegang til arbeid ikke et valid
effektmål (27,28,29). Forskere har identifi-
sert minst 13 ulike variabler som i vesentlig
grad kan påvirke tilbakegang til arbeid i ne-
gativ grad (27). Mange av disse faktorene er
ikke knyttet til korsryggsmerter eller helse-
vesenet spesielt (27,28,29), men til individu-
elle, sosiale, psykologiske og organisatoriske
variabler som;

  1) Lengden på sykefraværsperioden
med ryggsmerter.

  2) Alvorlighetsgraden av traumet som
forårsaket ryggproblemet.

  3) Alder.
  4) Utdannelse.
  5) Sosioøkonomisk status.
  6) Kjønn.
  7) Sivil status.
  8) Grad av smerte.
  9) Lokalisering/spredning av smerten.
10) Psykososiale faktorer.
11) Arbeid.
12) Omgivelsene.
13) Legers sykemeldingspraksis.

Deyo med flere (29) er skeptisk til bruken av
tilbakegang til arbeid som effektmål. De me-
ner at resultatet ikke bare avhenger av helse-
vesenets innsats, men også av arbeidsmiljø,
egenkontroll, mulighet for annen inntekt,
nærhet til pensjonsalder og andre økono-
miske forhold. Ut fra deres vurderinger er
dette et eksempel på behovet for å bruke
flerdimensjonale effektmål.

Når det gjelder legers sykemeldings-
praksis, har forskere i Norge og Sverige vist
at pasienten selv er et sterkere kontroll-
element enn legene. De bestemmer selv når
de vil ha sykemelding eller ikke. Pasientens
holdning til sykemelding var den faktoren
som hadde størst påvirkning på om pasienten
ble sykemeldt eller ikke. Også legens kjønn,
alder og spesialitet har betydning for hvor-
dan legen praktiserer sykemelding (30).

Holdningene til den profesjonelle part ser
dermed ut til å ha liten betydning for avgjø-
relsen om å sykemelde. Det kunne være in-
teressant å vite på hvilken måte disse vari-
ablene får betydning på effektmålet tilbake-
gang til arbeid i i klinisk kontrollerte studier.
Antageligvis er det helt andre ting som på-
virker om pasienter kommer tilbake i arbeid

Nakke-/ryggsmerter
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enn den aktuelle medisinske intervensjon
som man tester ut, noe som gjør det meget
vanskelig for oss å vurdere om en pasient
skal tilbake til arbeid eller ikke (27,28,29,
30,31,32). Kanskje er vi for naive og over-
optimistiske som tror at våre tradisjonelle
fysioterapimetoder vil få pasienten tilbake i
arbeid? Likevel er det verdt å merke seg at
vi i vår studie (2) viser at fysioterapi som
medisinsk treningsterapi og konvensjonell
fysioterapi sammenlignet med det å gå tur på
egenhånd, fikk pasienter raskere tilbake i ar-
beid og at man dermed sparte en hel del pen-
ger.

Sammenhengen mellom kliniske

funn og tilbakegang til arbeid –

pasienters funksjonevne

Kunnskap om sammenhengen mellom
pasienters funksjonsevne sett i relasjon til
pasienters smerteopplevelse og kliniske
funn, er viktig i vår forståelse av ryggsmer-
ter, men vi har vanskelig for å ta inn over oss
denne kunnskapen. I praksis kan det virke
som om vi finner det  vanskelig å  forholde
oss til funksjonsproblemer knyttet til kors-
ryggsmerter og i stedet stort sett bare foku-
serer på å behandle pasientens ryggsmerter.
Den norske takstplakaten for fysioterapeuter
er med på å forsterke denne misforståelsen,
nemlig troen på at hvis fysioterapi-
behandling kan lindre symptomer som
smerte og stivhet, øke bevegelighet og
styrke musklene i ryggen, så vil pasienten
kunne gå tilbake i arbeid. Et funksjons-
problem som sykemelding korrelerer ikke
nødvendigvis med reduksjon av pasientens
symptomer eller funksjonsendring (27,28,
29,31,32). Mange går tilbake til arbeid til
tross for at de fremdeles har ryggsmerter og
isjias, mens andre er langtidssykemeldt med
det som kan krakteriseres i medisinen som
mindre, ikke betydningsfulle symptomer.

Årsaken til manglende samsvar mellom
symptomer og funksjonsnedsettelse, ligger i
at en persons evne til å fungere i samfunnet
avhenger av mange ulike faktorer, som indi-
viduelle, psykologiske og sosiale.

Bildene i figur 1 er eksempler på pato-
logi, på funksjon på impairment (organ),-
disability (individ),- og handicap (samfunns-
nivå).  Bilde (A og B) er CT-bilder som viser
et midtstilt prolaps av L5 mellomvirvelskive
(patologi). Bilde (C) viser undersøkelse på
impairmentnivå (organnivå) hvor fysiotera-
peuten vurderer bevegelsen i ryggen. Bilde
(D) er undersøkelse på impairmentnivå
(organnivå) hvor det gjennomføres nevrolo-
gisk testing av en pasient. Bilde (E) viser
funksjon på disabilitynivå (individnivå),

hvor en kvinne bærer en mengde esker.
Bilde (F) viser funksjon på handicapnivå
(samfunnsnivå), hvor man på en arbeidsplass
har en hvilepause. Det som mange i dag har
vanskelig for å akseptere, er at det ofte er li-
ten eller ingen sammenheng mellom pato-
logi, funksjon på organnivå, og funksjon på
individ- og  samfunnsnivå. I praksis betyr
dette at mange har prolaps og ingen sympto-

mer og fungerer normalt, andre har prolaps
med minimale symptomer og fungerer  bra
på individnivå, men har vært sykemeldt i
over et år. Andre igjen har prolaps og har
klare funn på impairmentnivå, men fungerer
allikevel bra på individnivå og er i full jobb
(funksjon på samfunnsnivå).

Det som beskrives i figur 1 er også be-
kreftet vitenskapelig. I figur 2 nedenfor viser

Figur 2: Figuren viser at det er liten eller ingen sammenheng mellom smerte, funksjon på organ nivå
(muskel, nerve og leddfunksjon) og funksjon på individ nivå (dagligdagse aktiviteter). (31)

Nakke-/ryggsmerter

Smerte

Funksjon på 
individnivå. 
Dagligdagse 
aktiviteter

Funksjon på 
organnivå 
(muskel-, 
nerve- og 
leddfunksjon)

Smerte

r = 0,31

r = 0,27

Funksjon på individnivå. 
Dagligdagse aktiviteter

Funksjon på organnivå 
(muskel-, nerve- og 
leddfunksjon)

r = 0,51

Figur 1: Bildene viser patologi (prolaps), funksjon på organnivå, på individnivå og samfunnsnivå. Det er ofte
liten eller ingen sammenheng mellom patologi og funksjon på de tre ulike funksjonsnivåene.

A B

C

D E F
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Gordon Waddell (31) at det er liten eller in-
gen sammenheng mellom smerter og kli-
niske funn på organnivå (muskel- og ledd-
funksjon). Korrelasjonen er faktisk så lav
som 0.27. Korrelasjonen (sammenhengen)
mellom smerte og funksjon på individnivå er
0.37, og mellom muskel- og leddfunksjon
(organnivå) og funksjon på individnivå 0.51.
God korrelasjon er 0.67 og høyere, hvor 1.0
er 100 prosent korrelasjon. Man skal være
klar over at dette er forskning på gruppenivå.
Fysioterapeuter arbeider på individnivå og
for selekterte pasienter kan det være en god
korrelasjon mellom patologi og funksjon på
organ-, individ- og samfunnsnivå.

Profesjoners sykdomsoppfatning

Er det fasettleddene som trenger manipule-
ring, eller er det en skive som må bli «dyttet
tilbake på plass», eller er det en svak muskel
som må styrkes, eller er det dårlig motorisk
kontroll av transversus abdominis som må
forbedres, eller er det pasientens negative
tanker og kognitive forståelse av sine rygg-
smerter som gir redsel for å bevege seg som
gir varige funksjonsproblemer og lange
sykemeldingsperioder? Forslagene er mang-
foldige og kan være like forvirrende for pa-
sienter som for helsepersonell eller for en
tredje, betalende part.

Opp gjennom årene kan begrepsforvirrin-
gen ha blitt skapt av helseprofesjonene selv.

Selv om det er lite forskning på området, vi-
ser en dansk studie av Lønnberg med flere
(33) at ulike helseprofesjoner oppfatter rygg-
problemer svært forskjellig. Slike holdninger
deles også med pasientene, media og politi-
kere, og kan på sikt være med å sykeliggjøre
folk som opplever ryggsmerter (tabell 1).

Kanskje det er slik at forskjellen mellom
yrkesgruppene avspeiler det faktum at vi
ikke helt vet hva vondt i ryggen er, og derfor
oppstår det ulike modeller og retninger om
hva som er årsaken til ryggsmerter og hva vi
skal gjøre for å hjelpe dem som får vondt i
ryggen. Dette avspeiles og forsterkes gjen-
nom forskjellige yrkesutdanninger. Og når
man har fått en helserettet yrkesutdanning,
forsterkes dette videre gjennom ulike kurs
og videreutdanninger.

Hva er vondt i ryggen

Når vi gjennomfører klinisk kontrollerte stu-
dier på effekt av fysioterapi, er det et vesent-
lig problem at vi ikke nøyaktig vet hva det er
vi behandler. Et grunnleggende spørsmål er:
Hva er ryggsmerter? Er ryggsmerter en syk-
dom som trenger umiddelbar medisinsk be-
handling, eller er det et vanlig symptom som
de fleste av oss vil oppleve en eller flere
ganger i løpet av vårt voksne liv? Det er det
siste, og ryggsmerter er for de aller fleste av
oss omtrent som en forkjølelse. I de fleste
tilfeller kan vi ikke nøyaktig peke på årsaken

til ryggsmertene, og heldigvis for de fleste
av oss, så går det over av seg selv.

Gordon Waddell: Dette syn støttes av
Gordon Waddell, en ledende forsker på
ryggsmerter fra Glasgow i Skotland. Han
har påpekt at forekomsten av ryggsmerter,
som sykdom, ikke har økt i løpet av de siste
30 til 50-årene, men nedsatt funksjonsevne,
sykemelding, førtidspensjonering og uføre-
trygd grunnet ryggsmerter har økt drama-
tisk (34). Vi trenger derfor å forstå forskjel-
len på behandling av ryggsmerter versus
nedsatt funksjonsevne som tilbakegang til
arbeid. Gordon Waddell har pekt på føl-
gende punkter:

1) Det er ingen dokumentasjon, verken
empirisk eller vitenskapelig, for at
det har skjedd en endring vedrørende
patologiske tilstander i ryggen.

2) Forekomsten av ryggsmerter har ikke
økt.

3) Det er en eksponensiell økning av
kroniske funksjonsproblemer, syke-
fravær, førtidspensjonering og uføre-
trygd.

4) Nylige endringer i sykepenge ordnin-
gene kan skape endringer i disse tren-
dene.

5) Fordeler tilknyttet ikke-spesifikke
ryggsmerter.

Dorte Gannik: Kanskje må vi, som den
danske sosiologen Dorte Gannik (35) se på
ryggplager  fra et nytt perspektiv. Gannik
forkaster skillet mellom sykdom og ikke-
sykdom, såvel som det tradisjonelle skillet
mellom sykdom og pasientens egen-
opplevde sykdom. I hennes studier forhol-
der hun seg til personer som delvis eller
noen ganger er pasienter, men som i hoved-
sak ikke er det. Hun bruker ordet person i
stedet for pasient for å understreke at
symptombærere er hverdagsmennesker,
uansett om de får behandling eller ikke.

Hun knytter sykdomsbegrepet opp til
personens egenopplevelser og ser fenome-
net som en del av personens totale liv. På
den måten ønsker hun å løsrive sykdoms-
fenomenet fra helsevesenets og medisinensFigur 3: Ganniks hypotese om oppmerksomhet om symptomer og om når man søker behandling.

Tid

Nivå for å søke
medisinsk hjelp

Oppmerksomhet om
symptomer

Manifesterte
symptomer

Latente
symptomer

Tabell 1: Tabellen viser legers, fysioterapeuters, kiropraktorers og pasienters oppfattelse av egen sykdom. De forskjellige gruppene
ble spurt om å forestille seg at de fikk akutte ryggsmerter. I den sammenheng fikk de spørsmål om hvordan de oppfattet seg selv
og om de ville oppsøke behandling, eller om de ville sykemelde seg selv.

Lege Fysioterapeut Kiropraktor Legespesialist Pasient

Jeg oppfatter meg selv som syk 23,7 % 30,5 % 53,5 % 22,2 % 33,4 %

Jeg vil gå til lege eller til annen behandler 27,0 % 22,2 % 87,7 % 33,3 % 43,3 %

Jeg vil være borte fra jobb/sykemelde meg   1,5 %   9,7 %   8,1 %   5,6 % 29,4 %

Nakke-/ryggsmerter
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ansvar. Hun beskriver sykdom i et relasjon-
elt perspektiv, der sykdom oppstår og formes
i samspill mellom personen og den situasjo-
nen personen er i (35).

Med kvantitative og kvalitative data har
Gannik gjort banebrytende empirisk forsk-
ning på hvordan en gjennomsnittsbefolkning
i en mindre by i Danmark opplever og for-
holder seg til sine ryggsmerter. Et viktig
funn er at personer har ulik grad av opp-
merksomhet/bevissthet i forhold til egne
symptomer (figur 3) og at personer endrer
sine situasjoner og dermed også sine livs-
historier basert på hvilke opplevelser de har i
forhold til sine symptomer. Dette skjer ikke
bare ved at de gjør bruk av tradisjonelle
egenaktiviteter for å håndtere symptomer.
Men man endrer dagligdagse rutiner og om-
organiserer sin livssituasjon aktivt.

Med denne forståelsen for ryggsmerter
blir spørsmålet om bruk av evidensbasert fy-
sioterapi veldig abstrakt og det er forståelig
at vi diskuterer funksjonsproblemer ved
korsryggsmerter som et samfunnsproblem
og ikke som et medisinsk problem (34,35).

På mange måter er det også forståelig at
sykefravær og uføretrygd bare øker fordi
våre tradisjonelle medisinske tilnærmings-
måter har slått feil når det gjelder blant annet
behandling av korsryggsproblemer. Det må
antakelig annen lut til for å hjelpe mange til-
bake i arbeid enn å fokusere på symptom-
minskning og funksjonsbedringer på individ-
nivå. På den andre siden må også næringsli-
vet og arbeidsplassen til den enkelte syke-
meldte se sitt ansvar, likesom trygdekonto-
rene som er overarbeidet med lang behand-
lingstid av langtidssykemeldte. Tiden i seg
selv som man er sykemeldt, er en prediktor
for å komme tilbake til arbeid; jo lenger man
er sykemeldt, jo vanskeligere er det å
komme tilbake i et yrkesaktivt liv. Hvorfor
man i enkelte studier til tross for en signifi-
kant minskning av smerte og bedring av
funksjon på individnivå, ikke ser økt tilbake-
gang til arbeid, er vår store utfordring.

En annen utfordring er å forstå hvorfor
mange metodisk godt gjennomførte klinisk
kontrollerte studier ikke viser noen forskjell
mellom vidt forskjellige intervensjoner med
vidt forskjellig teorigrunnlag. Kanskje en
forklaring er at man i alle disse studiene be-
handler et symptom (smerte), et symptom
som sikkert vil påvirkes ganske likt grunnet
både placebo- og Hawthorne-effektene. En
annen forklaring kan være at ryggsmerter er
et vanlig fenomen i befolkningen og at vi
ikke helt vet hva ryggsmerter er, og at bak-
grunnen for smertene kan ha mange årsaks-
forklaringer. I den langtidssykemeldte vonde

ryggen finnes kanskje både misbruk (alko-
hol/medikamenter/narkotiske stoffer), mis-
trivsel på jobben, og depresjon. Derfor blir
pasienter med ryggsmerter som inkluderes i
klinisk kontrollerte studier, en meget hetero-
gen gruppe.

Hvor kommer ryggsmerten fra

Det er relativ stor enighet i dag om at man
bare hos cirka 10 til 20 prosent av dem med
korsryggsmerter, kan stille en nøyaktig diag-
nose på hvilket vev som er affisert (36). For
de resterende 80 til 90 prosentene er det ikke
noe mer enn en kvalifisert gjetting i forhold
til hvor smerten kommer fra. Sammenlignet
med andre sykdommer, som diabetes og
ulike hjertelidelser, har vi ennå ikke klart å
komme fram til den underliggende pato-
fysiologien ved ryggsmerter. Et unntak er
når pasienten har et prolaps med utstrålende
smerte i kjent og relevant dermatom i for-
hold til hvor prolapset ligger ved funn på CT
og/eller MRI. Det er ikke så mange pasienter
som har slike klare kliniske funn og derfor er
vi ikke i stand til å peke på hvilken vevs-
struktur som er affisert og forårsaker rygg-
eller nakkesmertene hos den store mengden
av pasienter med slike plager.

Vert Mooney holdt i 1986 i Dallas USA
(37) en forelesning for the International So-
ciety for the Study of the Lumbar Spine
(ISSLS) der han spurte: Hvor kommer rygg-
smerten fra? Mooney mente da at smertene
kom fra mellomvirvelskiven, og i enkelte til-
feller er nok dette tilfelle. Det er også bevis
for dette gjennom sentraliseringsfenomenet
som viser en sammenheng mellom sympto-
mer og funn på magnetrøntgen (38,39,40).
Hittil har det ikke vært mulig å overføre
denne kunnskapen til effektstudier (klinisk
kontrollerte studier), hvor det i dag er god
vitenskapelig dokumentasjon for at
McKenzie-metoden ikke er bedre enn de
metoder den er  blitt sammenlignet med
(41,42,43,44). En årsak til dette kan være at
andre har funnet at det ikke nødvendigvis er
en sammenheng mellom patologi/funn på
magnetrøntgen/struktur, smerte, funksjon på
organnivå og funksjon på individ-/samfunns-
nivå (31,45,46).

Det vi først og fremst behandler er et
symptom og et bevegelsesproblem, men som
tiden går, vil ofte den kognitive og emosjon-
elle dimensjonen av smerten ha større betyd-
ning for utfallet av behandlingen enn den
sensoriske dimensjonen. Kronisk smerte be-
står av komplekse og sammensatte smerte-
mekanismer, og jo mer kronisk tilstanden er,
jo mer nytteløst kan det være å behandle vev
spesifikt. Med bakgrunn i dette har atferds-

fag som psykologi med bruk av kognitive
atferdsterapi-modeller fått større aktualitet i
behandling av korsryggsmerter og
funksjonsproblemer. Her er det viktig å en-
dre pasienters tro og negative holdninger
rundt egne plager hvor håndtering av «fear
avoidance beliefs» og kontroll av egne
symptomer står sentralt i relasjon til fysisk
aktivitet og tilbakegang til arbeid. Fysiotera-
peuter bør for framtiden inkludere kognitive
atferdsterapiformer i sitt behandlingsarsenal
av ryggsmerter (47,48).

Risikofaktorer for å få ryggsmerter

Det er også uklart hvilke faktorer som forår-
saker ryggsmerter. Forskere har lett etter
ulike risikofaktorer, fra biomekaniske til
psykososiale faktorer. Kim Burton (49) hev-
der at ulike risikofaktorer er relatert til rygg-
smertene på ulike måter, og at disse risiko-
faktorene har liten betydning sammenlignet
med den risiko vi utsetter oss for ved det å
være i live. Han har liten tro på at man ved å
redusere faktorer som gir uheldige fysiske
belastninger på arbeidsplassen, vil påvirke
forekomsten av ryggsmerter i vesentlig grad.
Dette fordi de fleste i yrkesaktiv alder, en el-
ler annen gang vil angi denne typen plager.

Konklusjon

Med kunnskapen om at vi for de fleste pasi-
enter ikke kan lokalisere et organisk substrat
som gir opphavet for smerte og dysfunksjon,
og det faktum at ryggsmerter er et normalt,
hverdagslig fenomen, og at det vi stort sett
behandler er et symptom, er det kanskje ikke
så merkelig at ulike tilnærminger gir relativt
like resultat.

De mange årsakene til et funksjons-
problem i muskel-/skjelettsystemet krever
trolig et mangfold av behandlingstilnær-
minger, noe som fordrer klinikere med god
evne til klinisk resonnering (50,51) og bruk
av informasjon og rådgiving som grunnleg-
gende elementer i behandlingen (52). En til-
nærming, med mål om å få pasienten tilbake
i arbeid, bør ha nær tilknytning til arbeids-
plassen og være spesielt tilrettelagt med
tanke på pasientens arbeidssituasjon (53).
Dette skjer ikke i behandling av ryggplager i
det tradisjonelle medisinske systemet vi i
dag har, og man stiller derfor spørsmål om
hvorvidt det er behov for endring av fokus
på forskningen innen området ryggsmerter
(54).

Selv om den klinisk kontrollerte studien
fremdeles er ansett for å være gullstandarden
for evaluering av effekt av en intervensjon,
er det nye in-begrepet i fysioterapi «klinisk
resonnering» (50,51). Klinisk resonnering er

Nakke-/ryggsmerter
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den kontinuerlige refleksjonen som skjer i
behandlingsprosessen av hver enkelt pasient,
og man er opptatt av klinikerens evne til
«pattern thinking», «lateral thinking» og
«meta cognition». Grunnen til denne drei-
ningen bort fra den klinisk kontrollerte stu-
dien som gullstandard for å evaluere effekt
av en intervensjon, er at denne type forsk-
ning bare gir oss informasjon om effekt på
gruppenivå. Derfor må resultater fra klinisk
kontrollerte studier og oversiktsartikler tol-
kes med forsiktighet, fordi de ikke sier noe
om effekten av en behandling på individ-
nivå. De gir oss bare grove retningslinjer på
gruppenivå for hva som er ansett for å være
effektiv behandling. I klinikken arbeider vi
på individnivå, hvor det er behov for prøving
og feiling og for å selektere riktig interven-
sjon i forhold til pasientens ønsker, sympto-
mer og funksjonsevne.

Konklusjonen ut fra den dokumentasjo-
nen vi har i dag, er at flere studier av ulike
konservative behandlingsformer med god
forskningsmetodikk ender opp med samme
resultat. Det er ikke forskjell mellom grup-
pene og intervensjonene. Dette til tross for at
behandlingsmetodene varierer dramatisk
både i teori og  praktisk utføring. Variasjo-
nen omfatter alt fra ulike former for aktive
treningsformer, ulike manuelle behandlings-
former, til mer pragmatiske tilnærminger
som konvensjonell fysioterapi. Derfor er det
viktig å ha en fyldig verktøykasse samtidig
som man bør være en pragmatisk kliniker
som fra verktøykassen velger riktig metode
til riktig pasient til riktig tid.

Jeg håper at leseren av denne artikkelen
ikke får en fornemmelse av nihilisme, altså
at det spiller ingen rolle hva vi gjør. Det jeg
synliggjør er heller det motsatte, at det spil-
ler en enorm rolle hva vi gjør, men at man
må ta utgangspunkt i den enkelte pasient og
møte pasienten der pasienten er. Selv om jeg
synliggjør at resultater fra klinisk kontrol-
lerte studier ikke gir oss informasjon om hva
vi skal gjøre med den enkelte pasient, så er
denne type forskning viktig og gir oss grove
retningslinjer for hvordan vi skal arbeide.
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En forskergruppe ledet av Institutt for biologisk og medisinsk psykologi, Universitetet i

Bergen, plukket ut drøyt 1.500 tilfeldig valgte ansatte ved postkontorer og postterminaler i

Oslo og Bergen.  De ansatte fikk tilbud om å delta i et aerobt gymnastikkprogram, et

treningsopplegg for stressmestring, et kombinert informasjons- og treningsprogram eller et

tiltak rettet mot organisatoriske forhold. Tiltakene gikk over tre måneder.

– Ingen av tiltakene påvirket sykefraværet. Resultatene tyder heller ikke på at forekomsten

av helseplager blant de ansatte endret seg, eller at de ansatte opplevde jobbsituasjonen som

mindre stresset, sier professor Holger Ursin til forskning.no.

– For kort tid

Nestleder Elin Engeseth i Norsk Fysioterapeutforbund sier i en kommentar at det ikke går an å

konkludere med at trim ikke stopper sykefravær ut fra denne undersøkelsen.

– Studien fra Universitetet i Bergen har et tidsaspekt på tre måneder. Spørsmålet er om

dette er tilstrekkelig lenge. Doktorgradsarbeidet til lege Sissel Steihaug fra oktober i år viser at

kvinner med kroniske muskel- og skjelettplager må trene i minst ett år for å oppnå bedring.

Engeseth viser også til erfaringer fra andre steder.

– I Skien kommune fikk 107 personer med stort fravær tilbud om mosjon i arbeidstiden.

Sykefraværet gikk ned med mer enn 22 prosent. Friskusprosjektet i Skien ble startet i fjor

under ledelse av fysioterapeut Guri Svenni og bør få enhver til å tenke nærmere på hvordan

fysioterapeuter over det brede land kan få en mer sentral rolle i «inkluderende arbeidsliv» og

andre helsefremmende og forebyggende sammenhenger. Friskusprosjektet angriper

sykefraværet der muligheten for gevinst er størst, sier Engeseth. �

Tre månders trim stoppet ikke sykefravær
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«Blikk på forskning» utarbeides i samarbeid med Australian Journal of Physiotherapy (AJP) og Sosial- og
helsedirektoratet. AJP trykker forskningspresentasjonene under betegnelsen

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

blikkpå forskning

Sammendrag

Whelton S, Chin A, Xin X og He J (2002): Effekten av aerob trening
på blodtrykk: En metaanalyse av randomiserte kontrollerte forsøk.
Annals of Internal Medicine 136: 493-503. (Sammendraget er skre-
vet av Chris Mahler, redaksjonsstyremedlem Australian Journal of
Physiotherapy, AJP).

Problemstilling: Reduserer aerob trening blodtrykk? Hvis så er til-
felle; for hvem, hvor stor er effekten og hvilken type aerob trening er
effektiv? Søkestrategi: Studiene ble funnet ved å søke i Medline og
SPORTDiscus (1966 - september 2001) og ved manuell gjennom-
gang av relevante artiklers referanselister. Inklusjonskriterier:

Randomiserte kontrollerte studier (RCT), oppfølging på mer enn to
uker, gruppene var like med unntak av typen aerob trening og artik-
kelen var publisert på engelsk. Datainnsamling: Tre reviewere iden-
tifiserte, uavhengig av hverandre, karakteristika hos deltagerne,
studiedesign, intervensjonsmetode og endepunkt. Uenighet ble løst
ved konsensus. Statistisk analyse: En «random effect model» ble
brukt for å beregne den totale effektstørrelsen (meta-analyse) for
systolisk og diastolisk blodtrykk. Følgende subgrupper ble analysert:
høyt blodtrykk, etnisk opprinnelse, studiets varighet, utvalgsstørrelse,
studiedesign, baseline body mass index (BMI), vekttap i løpet av stu-
dien, treningstype, treningsfrekvens og intensitet. Hovedresultat: 54
RCTer tilfredsstilte inklusjonskriteriene; 53 hadde tilfredsstillende
systolisk blodtrykksdata og 50 diastoliske. Systolisk blodtrykk sank i
44 av 53 forsøk (20 var statistisk signifikante) og diastolisk blod-
trykk sank i 42 av 50 forsøk (16 var statistisk signifikante.) Den to-
tale samlede nettoeffekten av aerob trening på systolisk og diastolisk
blodtrykk var –3.84 mmHg (95% CI –4,97-2,72 mmHg)  og –2,58
mmHg (95% CI –3,35 – 1,81 mmHg) Redusert blodtrykk ble obser-
vert i alle undergruppene. Konklusjon: Aerob trening reduserer
blodtrykket hos personer både med og uten høyt blodtrykk, og hos
overvektige eller personer som har normal vekt. Type, frekvens og
intensitet av den aerobe treningen synes ikke å påvirke resultatet.

Kommentar

Rundt tre millioner voksne australiere har høyt blodtrykk. Det er den
vanligste diagnosen hos privatpraktiserende leger (AIHW 2002) i

kommunehelsetjenesten, og en stor risikofaktor for hjerte- og kar-
sykdom som er den vanligste dødsårsaken hos australiere. Selv om
medikamenter effektivt reduserer blodtrykket hos dem med høyt
blodtrykk, kan det være skadelige bivirkninger. På denne bakgrunn er
det av interesse å se på effekten av livsstilsendring, for eksempel økt
fysisk aktivitet.

Denne metaanalysen slår fast at aerob trening signifikant reduse-
rer systolisk og diastolisk blodtrykk hos personer med og uten høyt
blodtrykk. Denne positive effekten var uavhengig av ulikheter i
kroppsvekt. Subgruppe-analysene viser at det var positiv effekt i alle
de tre etniske gruppene.

Blodtrykksreduksjonen var på 3,84 og 2,58 for henholdsvis
systolisk og diastolisk blodtrykk. Endringer i denne størrelsesorden
har viktige folkehelseimplikasjoner, fordi det er et potensial for å re-
dusere forekomsten av hjerte- og karsykdommer i samfunnet (AIHW
2002). Det er likevel viktig å huske at effekten for enkeltpersoner kan
være beskjeden. Det er viktig med gode målemetoder for å registrere
endringer hos enkeltindivider.

Det er interessant at ulike treningsformer og dosering viste effekt,
og at effekten var enda større i studier med kort varighet og hvor det
var ledet trening. Dette antyder at oppfølging er en vesentlig faktor
for å se positive effekter. Det er også verdt å legge merke til at delta-
gerne i 51 av 54 studier var inaktive i utgangspunktet. Det blir viktig
for fysioterapeuter å bidra til å utvikle treningsopplegg som er gode
og som får fysisk inaktive til å følge treningsopplegget over tid
(compliance). Dette er en viktig strategi for at trening som forbyg-
ging og behandling av høyt blodtrykk, skal virke.

Fysioterapeuter som arbeider i første- og annenlinjetjenesten kan
og bør være pådrivere for å fremme aerob trening som tiltak, slik at
konsekvensene av høyt blodtrykk og andre kroniske lidelser kan re-
duseres.

Kathy Briffa og Tom Briffa
Curtin, University of technology

Referanser:

Australian Institute of Health and Welfare (AIHW) (2002): Chronic diseases
and associated risk factors in Australia, 2001. Canberra: AIHW.

Aerob trening reduserer blodtrykket hos personer
både med og uten høyt blodtrykk
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bokomtaler
Poliomyelitt er ikke utryddet!
Bjørn Lobben:

Polioens historie i Norge. Sykdommen, samfun-
net og pasienten

Unipub forlag. 2001

426 sider

Pris: 398 kroner

ISBN: 82-7477-081-1

Forfatteren skriver i
forordet at «hensikten med
boken ikke er å tilføye ny
viten om sykdommen
poliomyelitt, eller til
polioens historie i Norge.
Den er snarere et forsøk på
å sammenfatte i store trekk
hva som har skjedd fram til
i dag». Etter å ha lest boken

vil jeg påstå at boken gir enhver av oss, uansett
erfaring og ståsted, ny viten om sykdommen og
dens historie i Norge. Boken er både historisk og
medisinsk viktig. Den er kompakt, til tider litt tung å
lese. Men den er smekkfull av kunnskap, både
fakta- og erfaringskunnskap. Den er faktisk noe så
sjeldent som en syntese av disse to kunnskaps-
formene.

Boken er tredelt. Den første delen handler om
polio rent medisinsk. Som kilde til økt kunnskap er
denne delen for overfladisk for medisinsk
personell. Men som historisk kilde er den
spennende og med grundige kildehenvisninger.
Svært interessant for oss som helsepersonell er
presentasjonen av den medisinske behandlingen
som ble tilbudt personer som var smittet med
poliomyelitt. Forfatteren loser oss gjennom tiltak
som stryknin, kvikksølvpreparater, isposer på
hodet, avføringsmidler og sugekopper i nakken.

Den andre delen av boken viser hvordan lover
og forskrifter styrte hjelpetiltakene på de ulike
tidspunkt i polioens historie i Norge. Det var ikke
det offentlige Norge som sto i første rekke som
pådriver for å bedre «de vanføres» situasjon i
alminnelighet, men ulike veldedige organisasjoner
og enkeltpersoner. Etter hvert ble Norges
Vanførelag opprettet og utviklingen gikk fra
veldedighet til rettighet. I 1947 ble Landsforeningen
for Poliomyelitt stiftet. Foreningens primære
oppgave var å framskaffe behandlingsplasser og
bidra med økonomisk hjelp til etter- og videreut-
danning av helsepersonell. Man kan undres hvor
det offentlige Norge var?

Den siste delen av boken omhandler den
menneskelige siden av det å leve med polio. Her
kommer pasienten selv til orde. Denne delen gjorde
sterkt inntrykk på meg til tross for at jeg har
snakket med og behandlet mange polioskadde.

Disse livshistoriene synliggjør sider ved sykdom-
men som ikke kommer fram ved å lese vanlig
medisinsk litteratur. Denne delen er et viktig
supplement til den mer objektive og historisk
korrekte framstillingen i første del av boken.

Boken viser at de problemene som senskadene
representerer, ofte er sammensatte og krever bred,
tverrfaglig tilnærming. En stor del av de polio-
skadde har likevel gitt klart uttrykk for at de ikke er
fornøyde med helsevesenets tilbud, verken i
primærhelsetjenesten eller institusjons-
helsetjenesten. Det bør derfor lyse en rød lampe

Helt alminnelig og veldig spesiell
Jan Tøssebro og Hege Lundeby:

Å vokse opp med funksjonshemming – de første årene

Gyldendal Akademisk Forlag. 2002

273 sider

Pris: 280 kroner

ISBN 82-05-28095-9

Formålet med boka er å beskrive og analysere sentrale sider ved
livssituasjonen til funksjonshemmete barn under skolealder i et
kritisk sosialpolitisk og samfunnsvitenskapelig perspektiv. Sentrale
arenaer er familien, barnehagen og møtet med hjelpeapparatet.

Forfatterne peker på mange skjevheter i tjenesteyternes kunnskapsgrunnlag – overopptatthet av
sykdom, diagnoser, sårbarhet og tjenesteyting, manglende fokus på barrierer og marginalisering,
og en ignorering av at barn har mange identiteter, blant annet kjønn, klasse og etnisitet. Det
funksjonshemmete barnet som subjekt blir borte, det samme blir det alminnelige og hverdagslige.
Boken gir en kort oversikt over forskningsfeltet på dette området.

Kritikken benyttes til å avdekke alvorlig systemsvikt i hjelpetjenestene. Nesten halvparten av
foreldrene opplever at det er vanskelig å få tilgang til hjelpetiltak. Dette grunnes dels i tjenestens
tilbakehold av informasjon, og dels i omstendelige, ressurskrevende og langdryge søknads-
prosedyrer. Det er åpenbart at dette øker belastningen med å ha et funksjonshemmet barn. På den
andre siden er de fleste foreldre fornøyd med tjenestene når de omsider ytes, dersom det oppnås
en viss grad av stabilitet og forutsigbarhet i tjenesten.

Hverdagslivet internt i familien er omtrent som i andre barnefamilier. Det er en tydelig tendens
til at kjønnsrollene blir tydeligere når omsorgsbelastningen øker. Det er mor som trapper ned på
lønnet arbeid, som påtar seg størstedelen av det organisatoriske, praktiske og emosjonelle arbeidet
rundt det funksjonshemmete barnet.  Foreldrene bruker mye tid og krefter på å ivareta søskens og
egne sosiale relasjoner for at familien skal være «normal», noe som fører til at de oftere må dele
seg. Slik klarer familien å ivareta vanlige familieoppgaver samtidig som det spesielle tar mye plass.
Boken har ikke data fra hvordan det går med disse familiene etter hvert som barnet blir eldre, og
hvilke spor langtidseffektene av dette krevende «normale» livet setter.

Boken er spennende lesning for dem som arbeider innen rehabiliteringsfeltet generelt. Den vil gi
gjenkjennelse og et teoretisk rammeverk til å forstå mer av de reaksjonene vi møter hos foreldre/
brukere. Boken gir mange eksempler som utfordrer egne holdninger og kunnskapsgrunnlag, og
oppfordrer til refleksjon over hvordan vi møter et funksjonshemmet barn og dets familie. God bok!

Tobba Sudmann

dersom en pasient med tidligere gjennomgått polio
klager over nye symptomer som økt tretthet, tap av
energi, smerter og økte muskelsvekkelser. Disse
pasientene må henvises videre til en grundig
tverrfaglig utredning.

Forfatteren har nedlagt et imponerende arbeid i
denne boken. En fyldig referanseliste gir inspira-
sjon og muligheter til ytterligere fordypning. Boken
anbefales på det varmeste.

Anne Christie
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Etter flere henvendelser har NFF besluttet å arran-
gere felles reise for forbundets medlemmer til fysio-
terapeutenes verdenskongress i Barcelona neste år.

Kontaktinformasjon for medlemmer som ønsker
å reise til WCPT-kongressen:

Bennet BTI Nordic ved Thor Strand,
Postboks 199,
3201 Sandefjord.
Tlf.: 33 42 16 20/33.
Faks: 33 42 16 21

Kongressen avvikles 7.-12. juni 2003.

Programmet for og informasjon om verdens-
kongressen fins på www.wcpt.org.

Fra leserneFondet

Fond til etter- og videreutdanning av fysiote-
rapeuter har i år delt ut nærmere 3,2 millio-
ner kroner til 233 utdannings- og reise-
stipend. Dette er flere enn noe år tidligere.

Flest utdanningsstipend er gitt for å ta
fysioterapispesifikke videreutdanninger, der
videreutdanning i psykisk helsearbeid med
fordypning i fysioterapi stadig utgjør den
største gruppen. Studentene ved det andre
kullet ved videreutdanningen i manuell te-
rapi ved Universitetet i Bergen som skal be-
gynne i desember 2002, har fått stipend. Det
samme har studentene på det andre kullet av
videreutdanningen i fysioterapi for barn ved
Høgskolen i Oslo. Studentene ved det nye
studiet i intensivfysioterapi ved Høgskolen i
Bergen har også fått stipend. Fond til etter-
og videreutdanning av fysioterapeuter finan-

Flere stipend enn noen gang fra Fondet
sierer også selve videreutdanningene i manu-
ell terapi, fysioterapi for barn og i intensiv-
fysioterapi. Videre har fysioterapeuter som
tar hovedfag i helsefag, hovedfag i
bevegelsesvitenskap eller det nye master-
studiet i helsevitenskap som har startet ved
NTNU i Trondheim, fått stipend. Blant tverr-
faglige videreutdanninger er det gitt stipend
for å ta videreutdanning i helsefremmende
og forebyggende arbeid, og videreutdanning
innen rehabilitering. Det har også vært gitt
stipend til ulike praktisk-pedagogiske
videreutdanninger og til videreutdanninger
innen administrasjon og ledelse.

Utdanningsstipendene er et tilskudd til
dekning av utgifter direkte knyttet til utdan-
ningen og varierer fra 10.000 til 40.000 kro-
ner. De omfatter ikke tapt inntekt.

Reisestipend ble også i år gitt i forbin-
delse med deltagelse på kongresser der sø-
keren selv skal presentere foredrag eller
posters og til deltagelse på utdanninger av
kortere varighet. Ordningen er utvidet ved at
det også er gitt stipend til deltagelse på kon-
gresser med fysioterapifaglig relevans uten
at man presenterer noe, og det er åpnet for
kortere utdanninger med varighet ned til tre
dager. Reisestipendene er et tilskudd til dek-
ning av reiseutgifter med maksimalt 10.000
kroner.

Nye stipend vil bli lyst ut i FYSIOTERA-
PEUTEN og på Fondets hjemmeside med
søknadsfrist 1. april og 1. september 2003,
www.fysio.no/fondet

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

Barcelona!
Bli med NFF til
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AktueltFra leserne

I nummer 9/2002 er studenters og turnuskandidaters hverdag hovedtema. For
oss i FYSIO Trondheim er det fint å se at NFF setter fokus på studenter og fy-
sioterapeuter som er i startgropa til arbeidslivet. Vi er også glade for lønns-
løftet som NFF har oppnådd for turnuskandidater. Likevel synes vi det er skuf-
fende når man etter tre års høgskoleutdanning kommer ut i arbeidslivet og får
215 000 kroner i årslønn. Hovedårsaken til dette, selv etter en lønnsøkning på
18 prosent, er at NFF og UHO gjennom sine krav i årets lønnsoppgjør har sagt
at de ikke ønsker å løfte turnuskandidaters lønn til mer enn 90 prosent av
grunnlønn. Dermed sier de også at fysioterapeuter med tre års utdanning fra
norske høgskoler skal ha lavere lønn enn fysioterapeuter med tre års utdanning
fra svenske høgskoler og ergoterapeuter med tre års utdanning. Følgende ek-
sempel illustrerer dette:

Tone, Trude og Turid er tre venninner som har begynt på høgskole. Tone
studerer ergoterapi ved Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST). Etter tre års utdan-
ning har hun godkjenning som ergoterapeut og en minstelønn på 250 000 kro-
ner. Trude velger å dra til Sverige og universitetet i Umeå for å studere til fy-
sioterapeut der. Etter tre års utdanning kan hun søke om godkjenning som fy-
sioterapeut i Norge og har krav på minstelønn på 250 000 kroner.

Turid velger å studere til fysioterapeut ved HiST. Etter tre års utdanning må
Turid ha ett års turnustjeneste før hun får godkjenning som fysioterapeut. I
turnusåret har Turid en årslønn på cirka 215 000 kroner. Etter turnusåret be-
gynner hun på samme minstelønn som sine to venninner og har tjent 35 000
kroner mindre enn Tone og Trude. Regner vi med tallene fra årets lønnsopp-
gjør, vil de cirka 120 medlemmene i FYSIO Trondheim «tape» til sammen
over fire millioner kroner de neste tre årene bare fordi de valgte feil studium i
feil land.

Slik vi ser det, aksepterer NFF langt på vei at fysioterapeuter utdannet i
Norge har lavere grunnlønn enn ergoterapeuter og fysioterapeuter utdannet i
Sverige. Dette synes vi er rart. Vi kan ikke se at en bachelor fra fysioterapeut-
utdanning i Norge er mindre verdt enn en svensk bachelor eller en bachelor fra
ergoterapeututdanningen.

For øvrig er vi godt i gang med et nytt høstsemester ved utdanninga i
Trondheim. Ny fagplan er på plass, et tettere samarbeid mellom høgskolen og
praksisfeltet er under utvikling, og instituttet har fått ny ledelse. I tillegg er ut-
danninga full av motiverte og engasjerte studenter.

Øyvind Arnes Johansen,
nestleder FYSIO Trondheim

Turnuslønn
med bismak

Studentspalten

Blikk mot brukere og
fysioterapeuter
Ergoterapeutene arrangerer nordisk kongress

i København i mai neste år. Der blir det satt

fokus på brukere og fysioterapeuter.

Samarbeid er på dagsorden og de danske

ergoterapeutenes leder, Tina Voltelen, sier

diskusjonen med brukere og andre faggrup-

per vil bli høyt prioritert på kongressen.

Fysioterapeuter er invitert til å bli med både i

programkomité og til å levere artikler og

posters. Temaer er tilgjengelighet,

empowerment, brukerinnflytelse og

rehabilitering.

For tidlig. Årets lønnsløft for
turnuskandidater var bra. Men
fortsatt er det en stund til at vi kan
«ta av», mener FYSIO Trondheim.Selvhjulpen oppfinner

Etter utallige timer hos kiropraktor og en

halv million kroner på ryggbehandling, tok

Knut Dalset saken i egne hender, skriver

Bondebladet. I samarbeid med fysioterapeu-

ter har den tidligere maskinføreren og

småbrukeren i Molde laget en slags pølse

som skal strekke ut ryggraden uten å legge

press på den.

– Du legger deg på apparatet og får

massert, strekt og tøyd ryggsøylen,

samtidig som den blir støttet opp, forteller

Dalset. Produktet, som heter «Infinito», har

hatt god effekt på både oppfinneren selv og

andre forsøkspersoner.

Dorcas AS, Åsa, 3512 Hønefoss
Tlf. 32 13 51 40 · Faks 32 13 51 41

E-post: post@dorcas.no · www.dorcas.no

STADTHOLDER®-MOOR

Din totalleverandør 
av produkter innen:

Varme- og  kuldeterapi
Gel, kremer, massasjeolje

Tape, bandasjer
Hjelpe- og støtteputer

Hygieneprodukter
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Av Heidi Johnsen
heidi.johnsen@fysio.no

– At så mange kommuner er i gang er positivt. Men de
aller fleste kommuner er usikre i forhold til oppgaven.
Blant annet føler mange at de ikke har kompetanse på
verktøyet individuelle planer, sier Hanne Thommessen.

Thommessen er ansvarlig for opplæringsprosjektet
ved Statens kunnskaps- og utviklingssenter for helhet-
lig rehabilitering, SKUR. Ett år etter at forskriften om
IP trådte i kraft, foretok SKUR en spørreundersøkelse i
81 kommuner via telefon og etter fastlagt skjema.
Spørsmålene ble rettet til leder for helse- og sosialtje-
nesten eller den vedkommende henviste til.

Selvsagt

Mens undersøkelsen viste at 34 prosent av kommunene
ennå ikke hadde utarbeidet noen individuelle planer,
avdekker den at de fleste kommuner ser det som selv-
sagt at de skal koordinere tilbudet til personer med om-
fattende bistandsbehov.

– De oppfatter seg også som kompetente til å ta an-
svar for å utarbeide IP, men sier det vil ta tid å komme i
gang, skaffe nødvendig kompetanse, og bestemme
hvem som skal ha det overordnede ansvaret, sier
Thommessen.

Undersøkelsen viser også at de fleste kommuner har
jobbet mye med å lage gode rutiner og maler, og med å
finne fram til samarbeidsformer som skal fungere.

– Det er viktig å prøve, og også å feile. Det er da
man får erfaring og lettere kan jobbe videre. Jeg tror
det er viktig å kunne si at «dette var kanskje ikke så
lurt», og så gå videre og finne nye løsninger, sier hun.

Vanskelig

Selv om de fleste kommunene har begynt arbeidet med
IP, er det få brukere som har fått en slik plan. På spørs-
målet om hvor mange i din kommune som har fått IP,
svarer 43 prosent en del, ni prosent svarer få, 34 pro-
sent prosent svarer ingen og 14 vet ikke.
Thommesen mener det i dette kan ligge at kommunene
synes det er vanskelig å:

Usikre kommuner
tar utfordringen

� samarbeide, blant annet med
trygde- og A-etat.
� finne ut om en person har rett
til å få en IP.
� få tak i hva koordinatorrollen
skal inneholde.

Thommessen legger ikke skjul
på at mange kommuner føler seg i
klemma. De får ansvar for stadig
flere oppgaver – uten at de får
midler til å gjennomføre dem.
Hun understreker at det ikke bare
er kommunen som har
informasjonsplikt i forhold til IP,
selv om de har ansvaret for gjen-
nomføringen. Fylkeslegen og flere departementer, ikke
minst Utdannings- og Arbeids- og administrasjonsde-
partementet må bli mer synlige.

– Undersøkelsen viser at det er et problem at skole-
sektoren ikke vil påta seg rollen som koordinator der
det ville vært naturlig, sier Thommessen.

Mange kommuner trekker fram økonomi.
Thommessen understreker at IP ikke behøver å bety
mer penger. IP skal være et hjelpemiddel som gjør at
man slipper å innkalle mange personer til møter. I pla-
nen står hvem som er ansvarlig for at de ulike beho-
vene blir ivaretatt.

Koordinator

Når brukeren henvender seg til kommunen, er det vik-
tig å ha en adresse. Det kan for eksempe være kommu-
nens koordinerende enhet, servicekontor eller lignende.
Undersøkelsen viser at det er mange kommuner som
ikke har en slik adresse eller et sted å henvende seg til.

Koordinatorrollen er krevende og mange tjeneste-
ytere reserverer seg fra å ha en slik rolle. Thommessen
sier det er viktig at en koordinator ikke har maks tre til
fire brukere å forholde seg til. Koordinatoren bør være
en av tjenesteyterne, ikke nødvendigvis helsepersonell,
og en person brukeren kan komme med sine krav til. I
enkelte tilfeller kan det være naturlig at en barnehage-
ansatt, en lærer, eller en ansatt i A-etat er koordinator. �

Individuelle planer

En tredel av norske kommuner har ennå ikke utarbeidet noen

individuelle planer, IP. Men 90 prosent av kommunene har startet

arbeidet med å innføre planene.

Veileder. Det er
utarbeidet veileder
for individuell plan.
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Fysioterapeut Knut Magne Olsen jobber med barn og
unge i Romsås bydel i Oslo. Han har vært med og utar-
beidet planen, sammen med mor og andre involverte
fra bydelen.

– Mange har ulike tanker om individuell plan, og
det brukes mye tid på prosesser som vi i ettertid ser vi
bør gjøre annerledes. Det viktigste med en slik plan er å
få systematisert de behov og tiltak man diskuterer i
ansvarsgruppene, samt klargjøre ansvar og tids-
perspektiv, sier Olsen.

– For oss som brukere, var det viktig at det ble satt
ord på hva som skulle gjøres og at det ble klart hva som
var vårt ansvar og hva som var hjelpeapparatets, sier
mor.

Fysioterapeuten påpeker at IP ikke er et endelig do-
kument. Den må hele tiden evalueres.

Koordinator

Den som får utarbeidet en IP, skal ha en koordinator for
planen. Johan Amunds koordinator er styrer i barneha-
gen.

– Jeg opplever det slik at foreldrene har fått en bedre
koordinator enn tidligere. Oppfølgingsansvaret til en
IP-koordinator tydeliggjøres bedre enn for en ansvars-
gruppekoordinator, og brukerens helhet er bedre syste-
matisert, sier Olsen.

– Koordinatoren er viktig. Det er denne som må dra
i trådene og følge opp. Nå vet vi hvor vi skal henvende
oss når vi trenger hjelp. Det visste vi ikke alltid tidli-
gere, sier mor.

Hun ser på IP som et arbeidsredskap som forteller
hva som skal gjøres.

– Hvis noe ikke blir gjort, diskuterer vi hvorfor, og
finner fram til andre løsninger, sier hun.

Johan Amunds IP forteller blant annet hva som skal
gjøres hjemme, hva som er barnehagens oppgave,
fysioterapeutens, og ulike tiltak generelt med tidsfrister
og hvem som har ansvar for  at de ulike ting blir gjort.

Samordning

Å jobbe med IP generelt har vært en del av Knut
Magne Olsens hverdag siste halvannet år. Han innrøm-
mer at det til tider har vært problemer med å ha over-
sikt, fordi det i en oppstartfase, med mange involvert,
var mange tanker som ikke alltid dro i samme retning.

–  Det som er bra i vårt arbeid, er at vi har en leder

– En lettere hverdag for alle
Johan Amund Christiansen er født med benskjørhet. Han har fått en individuell plan.

Det er mamma Anna Dickson svært fornøyd med. Med planen har familien oversikt over

hva de skal gjøre og hva andre har ansvar for.

Av Heidi Johnsen
heidi.johnsen@fysio.no

som er innstilt på å få dette til å fungere. Det legges
nok ned en del arbeid i begynnelsen, men etter hvert
har man redskapet, og er blitt kjent med det, og da går
det også lettere å nyttiggjøre seg det. Vi ser at IP er et
viktig og nyttig redskap både for bruker og for hjelpe-
apparatet. Med en IP har brukeren noe å slå i bordet
med, sier Olsen.

Mye møtevirksomhet og mange personer involvert
har vært innvendinger i arbeidet med IP. Olsen forteller
at i stedet for at alle sitter sammen og diskuterer inn-
holdet i skjemaet som til syvende og sist skal bli en IP,

Individuelle planer
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Karmøy kommune i Rogaland hadde verktøyet

klart da kravet om individuelle planer ble innført.

I 1998 opprettet kommunen et tverrfaglig

rehabiliteringsteam på linje med sosial- og

barneverntjenesten i kommunen. Her ble

brukerperspektivet fokusert.

Teamet ble satt sammen av fysioterapeut, ergoterapeut, psykia-
trisk sykepleier og sosionom som skulle jobbe i forhold til
voksne som trengte rehabiliteringsplaner.

Sosionom Ingunn Motvedt, fagansvarlig for teamet, fortel-
ler at de har lagt en plan og utarbeidet en mal med hovedmål,
delmål, ansvar, tiltak, tidsfrister og evaluering. Plan og maler
er knyttet opp til intensjonene i rehabiliteringsmeldingen, An-
svar og meistring, og spesielt i forhold til brukerperspektivet.

– Vi snakker om brukerstyring, og i Karmøy kommune ser
vi på brukeren som vår oppdragsgiver. Brukeren selv er delak-
tig i prosjektet, sier Motvedt.

Da veilederen for IP kom, så teamet at det de hadde gjort
var i tråd med det planen sa, og de hadde da et verktøy som
kunne tas i bruk til kommunens 38.000 innbyggere.

– Vi får mange positive tilbakemeldinger fra brukerne. De
møter ikke «dette er ikke mitt bord» når de kontakter oss. Vi
tar tak i det meste, sier Motvedt. �legges skjemaet på en diskett og distribueres til dem

som er involvert. Der skriver de inn det de mener bør
være med og sender alt til koordinator, som i samarbeid
med foreldrene syr sammen informasjonene i en IP.
Deretter tas planen opp i et møte med tjenesteyterne til-
stede. �

– Vi har gitt plass
til brukeren

Bakgrunn
Etter de nye helselovene har en person med behov for langvarige og koordinerte helsetjenester rett til en

individuell plan, IP. Helsetjenesten har plikt til å utarbeide slike. Formålet er å gi større trygghet og

planmessighet for den enkelte bruker av hjelpetjenester og de nærmeste, avklare ansvarsforhold, sikre

bedret samarbeid og styrke samhandlingen både i helsetjenesten og i forhold til andre tjenesteytere.

Retten til IP er regulert i Lov om pasientrettigheter.

Fornøyde. Johan Amund Christiansen har fått en
individuell plan, noe både mamma, Anna Dickson og
fysioterapeut Knut Magne Olsen er fornøyde med.
Foto: Heidi Johnsen

Individuelle planer
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Eli Bodal mener årsaken til den dalende oppslutningen
skyldes to ting: Bedriftene har egen HMS-tjeneste, og
legene er ikke flinke nok til å undersøke hvorfor pasi-
enten har vondt.

Hun mener det ikke alltid er like positivt med egen
bedriftshelsetjeneste.

– Vi ser at bedrifthelsetjenesten ikke alltid involve-
rer seg i de ansattes sykefravær. I mange tilfeller er det
manglende engasjement fra bedriftshelsetjenesten.
HMS har mye kjøttkontroll. Det har vi ikke bruk for.
Det bør være en nøytral person som foretar arbeids-
plassvurderingen, sier hun.

Mangelfull

Brodal sier legenes utfylling av skjemaene er mangelfull.
– Vi ser det godt etter at vi fikk de nye skjemaene

Det begynte bra, men…

Arbeidsplassvurdering

 – Et meget positivt tiltak, sier Eli Bodal, avdelingsleder ved Lørenskog trygdekontor om

arbeidsplassvurderingen. Tilbakemeldingene har vært positive, men oppslutningen rundt

ordningen er dalende.

der legene skal se på funksjonsvurdering etter 16 da-
gers sykmelding. Forklaringen vi får når vi påpeker
dette, er at de kjenner for lite til arbeidsplassen, sier
Bodal.

– Betyr det at andre enn legen burde foreta en slik
vurdering?

– Jeg mener legen burde ta seg tid til å spørre pasi-
enten om forhold på arbeidsplassen og ikke bare godta
at pasienten har vondt, sier hun.

Ikke velkommen

Bodal forteller at trygdekontoret informerer pasienten
om skjemaet hvor de selv kan fylle ut egen funksjons-
vurdering. Ofte tar pasienten skjemaet med seg til ar-
beidsplassen. Erfaringene så langt viser at det fungerer
enkelte steder.

Av Heidi Johnsen
heidi.johnsen@fysio.no

Arbeidsplassvurdering. En person som blir sykmeldt fordi jobben består av mange tunge løft, kan få en fysiotera-
peut til å vurdere arbeidssituasjonen. Illustrasjonsfoto: Heidi Johnsen
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Rikstrygdeverket har foretatt en intern evaluering av
ordningen med arbeidsplassvurdering. Denne er over-
sendt Sosialdepartementet. Nanna Stender vil ikke
kommentere rapporten før departementet har sagt sitt,
utover at ordningen er blitt lite brukt i forhold til inten-
sjonene da den ble satt i gang, og at for få fysioterapeu-
ter har meldt sin interesse.

Dårlig markedsføring

– Mye skyldes nok at ordningen ikke har vært markeds-
ført godt nok. Selv om den ikke har fungert mer enn vel
ett år, synes resultatet å være bra der den er blitt brukt.
Vi kan naturlig nok ikke si om en person har kommet
tilbake til jobb på grunn av arbeidsplassvurderingen, el-
ler om vedkommende ville kommet tilbake uansett, sier
Stender.

– Hva gjør RTV videre?
– Tilbudet om arbeidsplassvurdering må markedsfø-

res bedre for å nå ut. Men det er det opp til departe-
mentet å avgjøre, sier Stender.

Skuffet

Magnar Jørpeland har vært NFFs pådriver for
arbeidsplassvurdering. Han er skuffet over at RTV ikke
har vært mer aktiv i arbeidet med å markedsføre ord-
ningen. Han synes også at RTV burde inkludert NFF i
evalueringsarbeidet og rapporten som nå går til Sosial-

Arbeidsplassvurdering

– Nå skal nye skjemaer tas i bruk, hvor spørsmålene
er mer konkrete.

– Her fokuseres det på hva pasienten kan – ikke slik
som nå; hva han eller hun ikke kan, sier avdelingslede-
ren.

– Sitter trygdekontoret igjen med følelsen av at
mange arbeidstakere ikke er velkommen tilbake til job-
ben og at arbeidsmarkedet krever full innsats?

– Det er klare tendenser til at enkelte arbeidsgivere
ikke vil ha syke, og bare satser på frisk arbeidskraft.
Derfor er det viktig, slik Sandman-utvalget foreslår, at
arbeidsgiver får mer ansvar for den syke arbeidstake-
ren, sier Bodal.

Svært fornøyd

Da FYSIOTERAPEUTEN var i kontakt med trygde-
kontoret i Lørenskog kommune i fjor, var de kommet

godt i gang med arbeidsplassvurdering. Den gang
mente man dette var et svært bra tiltak. Fysioterapeut
Oddbjørg Jacobsen fortalte om mange henvendelser.

Nå sier hun at det er få henvendelser, til tross for økt
sykefravær. Hun har avtale med flere kommuner på Ne-
dre Romerike og en del bydeler i Oslo.

Dette trenger du
For å kunne foreta arbeidsplassvurdering må du enten være spesialist i helse- og

miljøarbeid MNFF, eller ha gjennomført del 1 av kurset Helse- og miljøarbeid for bedrifts-

fysioterapeuter, eller ha minst tre års praksis i minimum 50 prosent stilling med forebyg-

gende fysioterapi/ergonomi.  Les mer om arbeidsplassvurdering på

www.fysio.no/arbeidsplassvurdering.html

For dårlig kjent

departementet.
Hans erfaring er at det private næ-

ringsliv er mye flinkere til å ta fatt i
sine sykmeldte og er mer inkluder-
ende i sitt arbeid enn det offentlige
som arbeidsgiver. Jørpeland mener
det er selvmotsigende at myndighe-
tene jobber for et inkluderende ar-
beidsliv, samtidig som sykefraværet
skal ned. I et inkluderende arbeidsliv
skal det være plass for dem som ikke
kan jobbe 100 prosent.

Han har erfart at ordningen også er
brukt av selvstendig næringsdrivende,
blant annet gårdbrukere, med hell.

Inn på banen

Jørpeland er også opptatt av arbeidsgivernes rolle i ar-
beidet med å få sykmeldte tilbake til jobb.

– Sandman-utvalget trakk arbeidsgiverne inn på ba-
nen. De står fortsatt på sidelinja. Skal det bli noe resul-
tat, må de involvere seg mer. De må faktisk sette seg
inn i hva det vil si for en arbeidstaker å ha fått en diag-
nose. Det er også viktig å innse at en arbeidstakers syk-
dom kan være slik at det er umulig å utføre en jobb på
den opprinnelige arbeidsplassen, og at vedkommende
må finne seg en ny jobb, sier Jørpeland. �

– Arbeidsplassvurdering har vært altfor lite kjent. Og det er for få fysiotera-

peuter som har meldt sin interesse, sier Nanna Stender, avdelingsdirektør i

oppfølgings- og sykestønadsavdelingen i RTV til FYSIOTERAPEUTEN.

For passiv. Magnar
Jørpeland mener
RTV har vært lite
aktiv i å markedsføre
arbeidsplass-
vurderingen til
trygdekontorene.

☛Les mer på neste side
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Hein Dag Torgersen, leder for NFFs faggruppe for er-
gonomi, har vært skeptisk til ordningen med arbeids-
plassvurdering. Han mener fysioterapeuter som jobber
med problemstillingen til daglig i bedriftshelsetjenes-
ten, burde kunne gjøre arbeidsplassvurdering og få be-
talt for det. Han mener den relativt lave oppslutningen
blant fysioterapeuter kan skyldes at de fleste har nok
med full jobb. Selv er han tilknyttet flere bedrifter og
tror HMS-tjenesten i en bedrift ikke vil ha problemer
med å foreta en arbeidsplassvurdering på objektivt
grunnlag, slik Bodal ved Lørenskog trygdekontor an-
tyder.

– Vi kjenner arbeidsplassen og ut fra det vil vi ha
kunnskap om hva som kunne gjøres av tilrettelegging.

Arbeidsplassvurdering
er en ordning forhandlet fram av Rikstrygdeverket, RTV, og NFF. Den går ut på at en fysioterapeut, etter oppdrag fra den

sykmeldte eller trygdekontoret, vurderer arbeidsplassen til en sykmeldt. Forutsetningen er at arbeidsplassen ikke er

tilknyttet bedriftshelsetjeneste. Vurderingen honoreres etter en fast takst, 490 kroner per time. Tidsbruk er beregnet til

fire timer inkludert rapportskriving. Rundt 60 fysioterapeuter er med i ordningen som har vart i vel halvannet år.

Fortsatt skeptisk

Men det er ikke alltid enkelt å
tilrettelegge, spesielt ikke i en
tid da effektivitet settes i høyse-
tet. Blir en arbeidstaker syk-

meldt på grunn av dårlig rygg som følge av tunge løft,
og vedkommende ikke kan fortsette med en slik jobb,
kan han bli sett på som brysom, spesielt i en liten be-
drift, sier Torgersen. �

Skeptisk. Hein Dag Torgersen
er fortsatt skeptisk til organise-
ringen av arbeidsplass-
vurdering.

Arbeidsplassvurdering

www.fysio.no/butikk
Sjekk også andre julegavetips fra NFF på side 47!

Termokopp
kr. 130
i børstet stål



På jakt etter en fysioterapeut?
Annonsér her! Priser og tidsfrister finner du
bak i bladet og på www.fysioterapeuten.no

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

fysioterapeuten

www.fysioterapeuten.no/arbeidsmarked

 4 Nord-Norge

 2 Midt-Norge

 2 Vest-Norge

Finnmark • Troms • Nordland • Svalbard

Nord- og Sør-Trøndelag
• Møre og Romsdal

Sogn og Fjordane • Hordaland • Rogaland
Vest-Agder • Aust-Agder

 3 Øst-Norge

 6 Oslo og Akershus

 2 Sør-Norge

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

Hedmark • Oppland • Buskerud
• Telemark • Vestfold • Østfold

Kjøp/salg/leie

Veletablert fysikalsk institutt
sentralt i Oslo er til salgs/enkelt utstyr selges.
Vennligst kontakt mobil 454 35 491 kl. 19-22.

Elektrisk massasjeapparat
Gymna Duo S, evt. G5, ønskes kjøpt. Tlf. 95 28 48 14.
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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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fysioterapeuten@fysio.no eller på faks 22 46 35 65.
Originalmateriell må sendes pr. post til FYSIOTERAPEUTEN,
Pb. 2704 St. Hanshaugen, 0103 Oslo.

annonse@fysio.no

Ledig 50% vikariat ved
Fysikalsk Terapi A/S, Alta
Vi søker offentlig godkjent fysioterapeut med relevant praksis til ledig
årsvikariat i 50% driftshjemmel ved Fysikalsk Terapi A/S, Alta.

Ved instituttet er det i dag tilknyttet 6 fysioterapeuter.
Nærmere opplysninger ved Doris Anita Johansen, tlf: 78 44 68 64.

Tiltredelsesdato: Umiddelbart – til 31.12.2003
Søknadsfrist: 30.11.2002
Søknad sendes til: Fysikalsk Terapi A/S, v/ Doris Anita Johansen,
Postboks 23, 9501 Alta.

Ledig 100% vikariat ved
Fysikalsk Terapi A/S, Alta
Vi søker offentlig godkjent fysioterapeut med relevant praksis til ledig
årsvikariat i 100% driftshjemmel ved Fysikalsk Terapi A/S, Alta.

Ved instituttet er det i dag tilknyttet 6 fysioterapeuter.
Nærmere opplysninger ved Kari Mikkelsen, tlf.: 78 44 68 64.

Tiltredelsesdato: 01.03.2003
Søknadsfrist: 15.12.2002
Søknad sendes til: Fysikalsk Terapi A/S,
v/ Kari Mikkelsen, Postboks 23, 9501 Alta.

Stabæktunet bo- og behandlingssenter ligger på nedre
Stabekk. Vi har nye moderene lokaler med enerom til alle
våre 86 beboere fordelt på to somatiske og en skjermet 
avdeling for aldersdemente, samt dagsenter med 10 plasser.
Somatisk avdeling har 8 korttidsplasser.

Fysioterapeut
Vikariat 100% stilling fra 01.02.03 - 31.01.04

Fysioterapiavdeling består av fagleder i 100% stilling og 
1 fysioterapeut i 100% stilling.
Vi søker deg som er/har:
• Off.godkjent fysioterapeut
• Faglig engasjert og evne til samarbeid
• Interesse og pesonlig egnethet for arbeid med eldre
Fysioterapeutens arbeidsoppgaver vil bestå i vurdering, tre-
ning og behandling, anskaffelse av tekniske hjelpemidler,
oppfølging av hjemmesituasjonen etter korttidsopphold og
undervisning av personalet.
Vi tilbyr:
• Moderne og godt utstyrt fysioterapeutavdeling
• Medbestemmelse i egen arbeidssituasjon
• Tverrfaglig arbeidsmiljø
• Funksjonsbeskrivelse for stillingen
• Opplæring i vårt IT-baserte dokumentasjonsverktøy
• Stillingen lønnes med minimumslønn kr. 250.000 (kode

7066.01) alternativt plassert etter kvalifikasjoner/ansvar
Spørsmål vedr. stillingen kan rettes til fagleder fysioterpi 
Liv Rye Imislund eller institusjonssjef Edel Johanne Bosåen,
tlf. 67 58 94 00.

Søknad med CV og kopi av vitnemål og attester som ikke
returneres, sendes Stabæktunet bo- og behandlingssenter,

Jernbaneveien 35, 1369 Stabekk
innen 13.desember 2002.

BÆRUM KOMMUNE
STABÆKTUNET BO- 

OG BEHANDLINGSSENTER

Fysioterapeut
Sigdal kommune har ledig 50 % fast stilling. 
Kontaktperson: Avd.leder Elsa-Kari Tveiten, tlf. 32 71 06 70. 
Bedriftshelsetjenesten for Sigdal og Krødsherad har ledig 20 %
fast stilling, med mulighet for utvidelse. 
Kontaktperson: Bedriftslege Dag Kjærnet, tlf. 91 77 27 30.

Vi viser til full utlysningstekst på www.sigdal.kommune.no

Søknadsfrist 6. desember.

SIGDAL KOMMUNE

SØR-VARANGER KOMMUNE
RÅDHUSPLASSEN 3, BOKS  406, 9915 KIRKENES
Telefon: 78 97 74 00 /  Telefax: 78 99 22 12

FYSIOTERAPEUT
Det er ledig 100% vikariat som fysioterapeut
f.o.m. 18.11.02 t.o.m.  31.08.03.
Kommunefysioterapitjenesten består av tre hele stillinger samt turnus-
stilling. Tjenesten er organisert under seksjon for helsetjenester.
Tjenesten er nylig flyttet inn i nye fine lokaler.
Arbeidsoppgavene vil i hovedsak være knyttet opp mot
re-/habilitering, samt forebyggende/kurative oppgaver innenfor
området voksne/barn 0-18 år. Det er et varierende arbeidsområde
som krever allsidighet. Vi kan tilby spennende faglige utfordringer og
et nært samarbeid med kollegaer og andre samarbeidspartnere.
Vi søker en utadvent og samarbeidsvillig medarbeider som er
interessert i å være med på å utvikle tjenesten sammen med oss.
Det er behov for at egen bil kan disponeres i tjenesten.
Stillingen lønnes etter SKO 7066 avhengig av kvalifikasjoner.
Ansettelser skjer på de vilkår som fremgår av lover, reglement og
tariffavtaler, herunder 6 mnd. prøvetid. Pensjonsinnskudd trekkes med
2%. I Finnmark gjelder lavere skattesats og høyere barnetrygd.
Statlig nedbetaling av studielån i Statens Lånekasse for utdanning
for arbeidstakere i Finnmark med 10%, inntil 16 500,- pr. år.
Nærmere opplysninger om stillingen fåes ved henvendelse til
ledende fysioterapeut Anne Greve tlf: 78 97 76 27 eller til
seksjonsleder Stig Nytun tlf: 78 97 76 62.
Søknad med kopi av attester og vitnemål samt referanser sendes til
Sør-Varanger kommune, Seksjon for helsetjenester, postboks 415,
9915 Kirkenes innen 13. desember 2002.
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HØGSKOLEN I TROMSØ
Avdeling for helsefag

HØGSKOLELEKTOR VED
FYSIOTERAPEUTUTDANNINGEN
Ved Avdeling for helsefag er det følgende stillinger ledig:
• Vikariat i 100% stilling f.o.m. 01.01.03 t.o.m. 31.12.06,

stilling H-28.
• Vikariat i 40 - 60% stilling f.o.m. 01.01.03 t.o.m. 31.07.05,

stilling H-33.

Med forbehold om permisjon kan det også bli ledig:
• Vikariat i 100% stilling i 3 år med tiltredelse i løpet av våren 2003,

stilling H-30.
• Vikariat i 50 - 100% stilling f.o.m. 01.01.03 t.o.m. 31.12.03 med

muligheter til forlengelse - stilling H-31 og H-34.
• Det kan også bli ledig ytterligere inntil 50% midlertidig stilling

t.o.m. 31.07.03.

Stillingene er knyttet til Avdeling for helsefag med arbeidssted
fysioterapeututdanningen.

Stillingenes hovedoppgaver er å tilrettelegge gode læringssituasjoner for
studentene, og gjennomføre undervisning og veiledning i større/mindre
grupper og individuelt, i forhold til teoretisk lærestoff, ferdighetstrening
og praksisstudier.

Studiet har Problembasert læring (PBL) som pedagogisk metode.
De som tilsettes bør ha bred fysioterapifaglig kompetanse, inkludert
klinisk erfaring. Søkerne bør ha veiledningskompetanse, helst også
undervisningserfaring. Ved tilsettingen vil det bli lagt vekt på at lærer-
gruppen samlet har kvalifikasjoner innen sentrale fysioterapifaglige
områder. Det blir i den forbindelse bl.a. lagt vekt på å få inn lærere med
kunnskap og erfaring innen barnefysioterapi og bevegelseslære/
bevegelsesaktiviteter.

For fast tilsetting kreves praktisk pedagogisk utdanning av min. et halvt
års varighet. Minst 3 års erfaring fra undervisning/veiledning kan i en-
kelte tilfeller erstatte praktisk-pedagogisk utdanning. Slike tilfeller kan
være når det er svært vanskelig å få kvalifisert fagpersonale på et fagom-
råde, eller hvis søkeren for øvrig har en svært ettertraktet kompetanse.
Dersom det ikke er kvalifiserte søkere, kan det tilsettes midlertidig som
høgskolelærer.

For tilsetting som høgskolelærer kreves 4 års høgre utdanning hvorav
minst 2 års utdanning innenfor det fagområdet det skal undervises i, samt
relevant yrkespraksis.

Stillingen er plassert i Statens lønnsregulativ: Høgskolelektor, kode
1008, ltr. 38 - 53 etter ansiennitet. Høgskolelærer, kode 1007, ltr. 32 - 45
etter ansiennitet.

Fra lønnen trekkes lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.
Den som tilsettes må rette seg etter de lover og avtaler som til enhver tid
gjelder for stillingen. Høgskolen praktiserer likestilling i samsvar med
regelverket. Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjen-
speile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å
oppnå en balansert alders- og kjønnsammensetning, og rekruttere perso-
ner med innvandrerbakgrunn. Personer med innvandrerbakgrunn
oppfordres til å søke stillingene.

Det kan kreves prøveforelesning, og intervju kan også være aktuelt som
en del av vurderingsmaterialet ved tilsetting.

Stillingsbetenkning og nærmere opplysninger fås ved henvendelse til
dekan Toril Hansen, tlf. 77 66 06 05 eller studieleder for utdanningen
Britt Vigdis Ekeli,tlf. 77 66 07 08 eller e-post til helse@hitos.no

Se også Høgskolens hjemmesider: http://www.hitos.no og
www.jobbnord.no

Søknad med opplysning om referanser, oversikt over utdanning og
praksis og bekr. kopier av vitnemål og attester sendes innen 20.11.02 til
Høgskolen i Tromsø, 9293 Tromsø.

VANYLVEN KOMMUNE

Ledig driftstilskot fysioterapeut,
100% fra 01.01.2003
Driftstilskotet er knytt til Syvde fysikalske institutt, 6140 Syvde.
Utfyllande utlysningstekst på Internett: www.vanylven.kommune.no
Søknadsfrist er 15.12 02.

Søknaden sendast til Fysioterapitenesta, Vanylven sjukeheim,
6143 Fiskåbygd.
For nærare opplysningar: Kontakt kommunefysioterapeut
Rune Liavåg, tlf. 70 02 38 56.

ASKIM KOMMUNE
Helse- og sosialetaten

Askim er en by i vekst og utvikling. Her finner du et rikt kultur- og organisasjonsliv.
Blant annet finner du opplevelsessenteret Østfoldbadet AS. Byen har en sentral
beliggenhet med 45 min. til hovedstaden og 30 min. til svenskegrensen.

Ledig 20% driftsavtale som fysioterapeut

I Askim kommune er det ledig 20% driftsavtale for fysioterapeut.
Det søkes etter fysioterapeut med spesialistkompetanse i klinisk
ortopedisk fysioterapi. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

For nærmere informasjon kontakt virksomhetsleder Bjørg G. Aarstad
på tlf. 69 81 92 09.
Søknad vedlagt CV og kopier av attester og vitnemål sendes Askim kom-
mune, Helse- og sosialetaten v/ Tove Garseg, Postboks C, 1801 ASKIM.
Referanser bes oppgitt.
Søknadsfrist 13. desember 2002.

Bærum sykehus HF har som sine grunnverdier respekt for men-
nesket – å fremme helsen for enhver. Dette gjelder så vel pasienter
som ansatte. Det betyr blant annet at vi skal være en utfordrende
og engasjerende arbeidsplass, kjent for sitt gode arbeidsmiljø.

Bærum sykehus HF ligger lett tilgjengelig i naturskjønne omgivelser.  Våre
velferdstilbud er meget gode.  Muligheter for bolig og barnehageplass, bedrift-
shytter, bedriftsidrettslag, fjellturer, dykkegruppe, teater/konserttilbud … kort
sagt et bredt interesse- og hobbytilbud i tillegg til internkurs og faglig utviklende
tiltak.  Sykehuset, som er et akuttsykehus med sentralsykehus-funksjoner,
dekker de fleste fagområder og spesialiteter.  I dag har vi 257 senger og 1500
ansatte.

Geriatrisk team
Bærum sykehus har mottatt prosjektmidler til et geriatrisk team bestående
av lege, sykepleier, fysioterapeut, sosionom og mulighet for logoped.  

Fysioterapeut
Vi har ledig vikariat i 100% stilling som fysioterapeut fra 01.12.02. 

Geriatrisk team skal utrede inneliggende og polikliniske geriatriske pasienter
ved sykehuset.  Foruten samarbeid innad i sykehuset, vil det bli et nært sam-
arbeid med 1.linjetjenesten i Asker og Bærum kommune.  

Arbeidsoppgavene vil i stor grad bestå av funksjonsvurderinger, opptrening og
tilrettelegging av hjemmeforhold i samarbeid med kommunehelsetjenesten.

Vi søker en person med erfaring og som ønsker å jobbe med geriatri. Ved
ansettelse vil det bli lagt vekt på personlig egnethet, evne til fleksibilitet og
tverrfaglig samarbeid.  Det er en forutsetning at norsk beherskes skriftlig 
og muntlig.

For nærmere opplysninger om stillingen kontakt overlege Inger-Lise Løfsnes
tlf 67809584
Søknad merket”238”

Søknadsprosedyre:
Søknad merket søker nr, vedlagt CV samt kopier av attester og vitnemål 
sendes Bærum sykehus HF, postboks 34, 1306 Bærum postterminal 
innen 06.12.2002. Attester og vitnemål returneres ikke.

Bærum sykehus HF
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SEEKING EXPERIENCED PHYSICAL THERAPIST
For exclusive exercise based Therapy Senter

Synergy Systems AS is a young, dynamic and expanding company who
operates in attractive offices at Majorstuen in Oslo.

We are seeking a highly motivated Physical Therapist with a minimum of
2 years clinical experience & with an interest in exercise based therapy.

Within our company, there is also a potential for partnership for the right
candidate.

You must be outgoing, flexible and customer service oriented as we stress
customer loyalty and long-term relationships as we continually seek to
professionalize our customer approach.

Other qualities that will be emphasized are your ability to: speak fluent
English, cooperate, plan, organize, communicate & work in a fast paced
environment that can be both mentally and physically challenging.

Interested applicants may submit an application & CV in English to:

SYNERGY SYSTEMS AS
Valkyriegaten 5, 0366 Oslo.

Potential candidates will be called in for an interview.

Lindeberg Fysioterapi as
Vi søker fysioterapeut til ledig stilling tilknyttet Lindeberg Fysioterapi as.

Tiltredelse 1. januar 2003. Stillingen har fullt driftstilskudd.
Kvinnelig søker med interesse for MT, MTT eller PMF

vil bli foretrukket.
Skriftlig søknad sendes:

Tor Bjørnstad, Lindeberg Fysioterapi as. Pb. 33.
Lindeberg Gård. 1007 Oslo.

VÅGSØY KOMMUNE

Ledig 2 avtaler om driftstilskudd
I Vågsøy kommune er det ledig 2 hele driftsavtaler for fysioterapeut. Av-
talene kan deles. Avtalene er for tiden tilknyttet Vågsøy Fysioterapi og
Trening. Instituttet er lyst ut for salg, og tildeling av driftsavtaler er knyt-
tet opp mot kjøp av andel i instituttet. Meget god pasienttilgang.

For avtalene gjelder overenskomsten mellom KS og NFF om drift
av privat praksis.
Send skriftlig søknad med CV og kopi av vitnemål og attester innen 1.
desember til: Vågsøy helse- og sosialkontor, Gate 4 nr. 107, 6700 Måløy.

KRISTIANSUND KOMMUNE

50% driftstilskudd fysioterapeut
Ved Storkaia Fysioterapi er det ledig 50%  vikariat driftstilskudd fysio-
terapeut for perioden 01.01.03-01.06.05.
Kontaktperson: Fysioterapeut Toril Hartviksen, tlf. 71 67 22 42.

Søknad med attesterte kopier av vitnemål og attester sendes:
Virksomhetsleder Jan Blikeng, Helsetjensten, Fosnagata 13,
6509 Kristiansund. Søknadsfrist 13.12.2002.

Fusdal Fysioterapi – Asker
Vikariat ledig med 8 timers driftstilskudd fra og med 1.12.2002

til og med 29.9.2003. Tlf. 66 90 00 93.

GJERSTAD KOMMUNE

0,2 driftstilskudd for fysioterapeut
Gjerstad kommunestyre har vedtatt at det skal opprettes et nytt 0,2 drifts-
tilskudd for fysioterapeut. Helse- og sosialsjefen vil kunne gi nærmere
opplysninger.

Søknad sendes Gjerstad kommune v/ helse- og sosialsjefen, 4980 Gjer-
stad innen tre uker etter utlysing.

KONGSBERG MEDISINSKE TRENINGSSENTER

Vikariat i 100% stilling som fysioterapeut ledig fra 17.02.03 med mulig-
heter for fast ansettelse. Stillingen er delt mellom 50% i BHT og 50%
kurativ praksis. Søknadsfrist: 06.12.02.

For mer info se: www.kongsberg-med.no
Kongsberg Med. Treningssenter, Stasjonsbakken 4, 3611 Kongsberg.

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.

Fysioterapeut – fysioterapiavdelingen
100% fast stilling ledig fra januar 2003. 
Stillingen er tilknyttet medisinsk klinikk. Innehaver av stillingen vil ha ansvaret for en medisinsk post med hovedvekt
på infeksjonsmedisin, gastrointesinale lidelser og haematologi. I tillegg vil ansvaret for hjerteintensivavdelingen være
tillagt denne stillingen. Hovedvekten av arbeidsmengden vil være inneliggende pasienter, men det kan også på-
regnes noe poliklinikk.
Vi søker en fysioterapeut med erfaring fra og interesse for arbeid med pasienter med indremedisinske lidelser.
Erfaring med kroniske lungepasienter og akutte hjertepasienter er en fordel. Interesse for fagutvikling og kvalitets-
arbeid er nødvendig, og søkeren må kunne bidra i avdelingens arbeid med dette. Personlig egnethet og evne til
samarbeid vektlegges.
Søknad merkes ID.NR. 02/  Søknadsfrist: 09.12.02

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

Fullstendig utlysningstekst og søknadsskjema finnes på www.sykehuset-buskerud.no eller fås ved
henvendelse til Sykehuset Buskerud HF, personal- og organisasjonsavdelingen, tlf. 32 80 30 12.
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FYSIOTERAPEUT og TVILLINGMOR?
Da er det deg vi søker som kursleder på våre fødselsforberedende kurs

for tvilling-gravide som starter i Trondheim på nyåret!
Interessert, ta kontakt  med Ingun snarest på tlf. 22 55 92 44, eller

bente.no@online.no

BYKLE KOMMUNE
BYKLE KOMMUNE er ein kraftkommune med om lag 850 innbyggjarar og ligg
øverst i Setesdal. Det er 19 mil til Kristiansand, 18 mil til Stavanger (sumarstid), og
ca. 30 mil til Oslo og Bergen. Kommunesenteret er Bykle, medan Hovden er eit godt
utbygd turistsenter med gode anlegg for ski og alpint. Kommunen har full
barnehagedekning, og eit godt skuletilbod med barne- og ungdomsskule, skule-
fritidsordning og vidaregåande skule (Hovden skigymnas). Fritidstilboda er mange
og varierte, både sommar og vinter, med bl.a. gode moglegheiter for jakt og fiske,
godt utbygde anlegg i vinterportsenteret Hovden og eit aktivt organisasjons- og for-
eningsliv. Du kan lese meir om oss på vår heimeside www;Bykle kommune.no.

KOMMUNEFYSIOTERAPEUT
100% stilling i 3 års vikariat frå 01.12.02 – 01.12.05

Arbeidsoppgåver:
• Kurativ behandling
• Fysioterapeut for Hovden skigymnas langrenn/alpint
• Barn/ungdom 2– konsultasjon og behandling
• Noko arbeid v/ Bykle helsesenter

Samarbeidspartnerar:
• Lege – kommunelege og turnuskandidat
• Sjukepleiarar
• Helsesøster
• Trenarar v/ Hovden Skigymnas langrenn og alpint
• Lærarar v/ Fjellgardane skule og Bykle barne- og ungdomsskule

Vi ynskjer fysioterapeut som:
• liker å jobbe i team
• arbeider sjølvstendig

• ønskjer å utvikle fysioterapitilbodet
• har erfaring med Medisinsk Treningsterapi (MTT)
• har erfaring med Terapi Master (SET-konseptet)
• har erfaring frå idrettsfysioterapi

Kvalifikasjonar:
• Godkjent fysioterapeut
• Relevant yrkeserfaring
• Den som blir tilsett må disponere bil

Vi kan tilby:
• Løn etter avtale
• Eigne lønstillegg etter 5 og 10 års teneste
• Flyttegodtgjersle etter eige reglement
• Kommunen kan vere hjelpsam med å skaffe bustad
• Rimeleg barnehageplass
• Bedriftshytte ved sjøen
• God pensjonsordning
• Mange og variera fritidstilbod
• Gode moglegheiter for jakt, fiske og friluftsliv

Tilsetjing skjer på dei vilkår som går fram av lover, reglement og tariffavta-
lar. Det vert trekt 2% pensjonsinnskott.
Spørsmål om stillinga kan rettast til Inger Lise Grønsand, sektorsjef for
drift og tenesteyting, tlf. 37 93 86 01.

Søknad med godkjende kopiar av vitnemål og attestar sendast Bykle kom-
mune, 4754 BYKLE eller på E-post postmottak@bykle.kommune.no
innan 20.11.2002.

www.oslo.kommune.no  

Oslo kommune
Bydel Sagene – Torshov

Sagene – Torshov helsestasjon

Fysioterapeut 
KPO: 115979. Vikariat 01.01.03 – 31.12.02.
Arbeidstid 37,5 t/uke. Lønnstrinn 33

Arbeidet består i veiledning, undervisning og rådgiving av
barn/unge, foreldre og samarbeidspartnere.
Habiliteringsarbeid og tilrettelegging for barn/unge med 
spesielle behov, deriblant koordinatorfunksjon for ansvars-
grupper. 

Vi søker etter fysioterapeut som har evne til samarbeid, er 
fleksibel og har et ønske å jobbe i tverrfaglige team. Dette
innebærer også evne til å kunne jobbe selvstendig. 

Vi ønsker en person som har interesse for og ønske om å
jobbe med aldersgruppen 6 – 18 år. Personlig egnethet vekt-
legges.

Kontaktperson: Tone M. Hølmebakk, tlf. 23 47 44 03 / 
95 03 20 11

Søknad sendes: Sagene Torshov helsestasjon, Sandakervn. 33,
0477 Oslo innen 6. desember 2002.

Besøk oss på: www.bst.oslo.kommune.no

Bydel Sagene-Torshov
Thorvald Meyersgt. 7, 0401 Oslo

Hålogalandssykehuset HF er det nye navnet på tidligere Harstad sykehus, Narvik sykehus og
Stokmarknes sykehus. Forkortelsen HF står for «helseforetak», og angir sykehusets nye juridiske
organisasjonsform. Hålogalandssykehuset HF har til sammen ca. 1.800 ansatte og driver en
omfattende virksomhet innenfor både somatikk og psykiatri. Sykehuset driver utdannings- og
forskningsarbeid i samarbeid med relevante institusjoner.

Fysioterapeut
Fysikalsk avdeling

• Ref.nr. 100/2002. 2 stk 100% stillinger ledige med tiltredelse snarest.
Stillingskode: 7066. St.nr. 312 0341/3120342.

Lønn etter gjeldende avtaleverk.  Vi er behjelpelig med å skaffe bolig.
Flytteutgifter dekkes i henhold til reglement. Sykehuset har egen barnehage.
Det er ønskelig  med erfaring  innen neurologi og ortopedi. Du må være faglig
interessert, lett å samarbeide med og ha norsk godkjenning som fysioterapeut.

Fysikalsk avdeling består i dag av 4 fysioterapeuter og 1 turnuskandidat.
Vi yter tjenester til kirurgisk-, medisinsk-., intensiv-, barne- og fødeavdeling
samt en del poliklinisk virksomhet.

Kontaktperson: Enhetsleder Aud-Helene Dragland, tlf. 76 96 82 30 eller
avdelingsleder Mats Dahl, tlf. 76 96 82 45.

Tilsetting iht. gjeldende lovverk, reglementer og tariffavtaler.
Før tiltredelse må tilfredsstillende helseattest og pirquetstatus av nyere dato
fremlegges. Vennligst oppgi minst to referanser. Utdanning og/eller praksis
som ikke dokumenteres i form av kopi av attester/vitnemål anses som ikke
fremlagt. Dette selv om attester/vitnemål tidligere er innsendt.

Søknaden merkes med ref. nr. på konvolutt og søknad, og sendes sammen
med CV og attesterte kopier til: Hålogalandssykehuset Narvik, personal-
kontoret, postboks 273, 8504 Narvik. Søknadsfrist: 6. desember 2002.

Fritid: Fjell- og friluftsliv, jakt og fiske, padling, dykking, paragliding, ski,
ridning, klatring, golf, sangkor, musikkorps, kulturarrangement m.m.

Hjemmeside: www.narvik-sykehus.no

Linker: • www.narvik.kommune.no • www.narvikfjell.no
• www.narviknett.no • www.vinterfestuka.no

Foretakets stillinger ligger også på www.jobbnord.no

Hålogalandssykehuset, Narvik
har følgende ledige stillinger
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Hemsedal er kjent som et av Norges aller beste alpinsteder. 
Bratte, hvitkledde fjell omkranser dalen hvor du finner
alpinbakker i alle vanskelighetsgrader, fra de letteste grønne
til de vanskeligste sorte. Og snøkanoner sørger for snødekte
bakker hele skisesongen. Med en høydeforskjell på 800 m,
og alpinbakker med lengder på opptil 6 km venter det deg i
Hemsedal massevis av utfordringer og vintermoro uansett
hvilken klasse du stiller i. For barna er det skilekeland og
lekerom med barnepass helt ned til 3-månedersalderen ved
Hemsedal Skisenter. I snowboardparken er det full fart og
spenning, og på flere av de uberørte fjellsidene er det
perfekt å kjøre off-pist i den kritthvite høye snøen. 
Du bor meget sentralt, i de velutstyrte hytteleilighetene,
kun 250 meter fra alpinsenteret.

Mølla Sportell
Alle hyttene er oppført i rustikk stil
med bjelker.

Type A er et hyggelig rekkehus på
35 m2 med plass til 2-4 pers.
Kjøkkenkrok med ovn, oppholdsstue med peis og TV. Her er
det 1 soverom med dobbeltseng, og hems med 2 soveplasser.

Type D er en vertikalt delt dobbelthytte på 50 m2 med ovn
og oppvaskmaskin, oppholdsstue med TV, skirom samt bad-
stue. Her er det 1 soverom med dobbeltseng, 1 soverom
med bred seng og overkøye samt hems med 2 soveplasser.

Ankomster og priser: Type A/D
6 dager: 17.11, 22.11, 02.12 & 07.12.02  . . . . . 1399,-/2799,-
8 dager: 20.12.02  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3599,-/5549,- 

27.12.02  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5349,-/7799,-
6 dager: 05.01, 12.01, 19.01 & 20.04.03.  . . . . 2149,-/3849,-

26.01, 02.02, 30.03 & 06.04.03. . . . . . 2899,-/4899,-
16.02.03  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5349,-/7799,- 
23.02, 02.03, 09.03, 16.03 & 23.03.03. 3599,-/5549,-
13.04.03  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6399,-/9599,- 

Sluttrengjøring inngår IKKE – kan kjøpes og bestilles i resepsjonen.
Sengetøy/håndklær kan leies.

HEMSEDAL

Antall heiser: 19
Avstand til heisanlegg: 250 m
Turløyper: 210 km
Skiskole: Ja

13 8108

RABBATTER PÅ HEISKORT OG SKIUTLEIE

Det gis 15% rabatt på heiskort ved kjøp av
min. 4 dager i ukerne 2 - 6 og 17 - 18.

5 - 7 overnattinger per hytte fra kr 1399,-

HEMSEDAL

Ekspedisjonsgebyr kr 35,-. 
Avbestillingsforsikring: pr. hytte kr 198,-.
Med forbehold om utsolgte datoer og trykkfeil.

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

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

- hvor vinteren er herlig!

REISER - med egen transport - for lesere av
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NFFs KURS OG MØTER
NFF arrangerer ca. 55-60 kurs per år. De fleste kursene er av en ukes varighet,
40 timer, i tillegg har vi noen kortere temakurs. De fleste av NFFs kurs er kli-
niske behandlingskurs, og målgruppen er i hovedsak den praktiserende fysiote-
rapeut. Kursene er primært tilrettelagt slik at kunnskapen kan føres direkte inn i
den praktiske hverdagen.

Etterutdanningsvirksomheten i NFF får hvert år betydelige midler fra Fond til et-
ter- og videreutdanning av fysioterapeuter. Rammebevilgningen omfatter til-
skudd til alt arbeidet i NFFs fagseksjon: Utvikling og gjennomføring av etterut-
danningskurs, ajourføring av kursledere, kurslederseminar, spesialistordningen,
NFFs kollegaveiledning, utviklingsprosjekter og drift av fagseksjonen. Til virk-
somheten 2002 er det tildelt nærmere 3,8 millioner kroner. For deltakere på
NFFs kurs gir dette en vesentlig reduksjon av kursavgiften.
For nærmere informasjon om fondet, se www.fysio.no/fondet
Skriftlig påmelding. Bruk påmeldingsblanketten som du finner på internett,
www.fysio.no. Når påmeldingsblanketten ikke brukes, skal følgende opplysnin-
ger sendes til NFF i et vanlig brev: Navn, adresse, telefon, eventuell e-
postadresse, navn og adresse til arbeidsgiver og navn/nummer på kurset du
melder deg på. Legg ved dokumentasjon hvis det er spesielle opptaksvilkår til
kurset.

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

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

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

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

Påmelding fra medlemmer i andre nordiske forbund. Deltakere fra danske,
finske og islandske fysioterapeutforbund og Legitimerade sjukgymnasters
Riksforbund betaler samme kursavgift som NFFs medlemmer. Det kreves
dokumentasjon på medlemskap i ovennevnte forbund.

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

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

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

prosent av kursplassene.

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

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

Kursoversikt. Oversikt over kurs vil til enhver tid være oppdatert på internett,
www.fysio.no/kurs_kalender2003.html

NFF tar forbehold om at kursene kan være fulltegnet når
FYSIOTERAPEUTEN kommer ut.

� NFFs kurs og møter
Alle kurs gir uttelling i spesialistoppbyggingen.
Antall timer blir påført kursbeviset.

Barnefysioterapi
Kursnr. 10112003M

Bevegelsesutvikling (Del I og Del II)
Kursdeltakere skal videreutvikle kunnskap fra grunnutdanningen i fysioterapi
om normal bevegelsesfunksjon og -utvikling og de forhold som påvirker dette
hos barn fra 0 til 16 år.

Målgruppe: Fysioterapeuter som arbeider med barn og habilitering i kommu-
nehelsetjenesten og i institusjon.
Opptakskrav: Grunnutdanning. 2 års praksis etter grunnutdanningen.
Etter gjennomført kurs skal kursdeltakerne:
• ha kjennskap til bevegelseskontroll og hva som skiller normal fra avvik-

ende bevegelsesutvikling
• ha kjennskap til strategier i helsefremmende og forebyggende arbeid
• ha kjennskap til nyere forskning og ulike teoretiske perspektiv på

bevegelsesutvikling og ulike forhold som påvirker denne
• kunne observere og vurdere barn gjennom gruppearbeid og oppgaver

mellom de to kursdelene

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF avdeling Østfold
Kursledere: Karen Therese Haugstvedt og Tine Luberth
Tid: del I: 3. – 7. februar 2003.
Tidspunkt for del II (5 dager) avtales med deltakerne ved slutten av kursets
del I (det er ca. 4 mnder mellom del I og del II)
Sted: Fredrikstad
Deltakerantall: 20
Kursavgift: kr. 6.540,- for medlemmer, kr. 11.340 for ikke-medlemmer
(kursavgiften betales i 2 rater).
Påmeldingsfrist: 4. desember 2002.
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen,
0131 Oslo el. via NFFs hjemmesider www.fysio.no.
Lunsj kommer evnt. i tillegg til kursavgiften.

Kursnr. 310313

Ortopedi hos barn og unge 0-18 år
Kurset omhandler en av de største pasientgruppene i primærhelsetjenesten. En
svært arbeidskrevende pasientgruppe både i 1., 2. og 3. linjetjenesten. Delta-
kerne skal tilegne seg en bred oversikt over ortopediske lidelser hos barn og
unge 0-18 år.

Målgruppe: Fysioterapeuter i 1., 2. og 3. linjetjenesten.
Opptakskrav: Grunnutdanning
Etter gjennomført kurs skal kursdeltakerne ha:
• økt kunnskap om ortopediske lidelser hos barn og unge 0-18 år
• økt kunnskap til normalvariasjoner
• økt kunnskap om spesifikke og sammensatte lidelser, diagnostisering,

behandling og tiltak
• økt kjennskap til hjelpemidler
• økt kjennskap til foreldre samarbeid og tverrfaglig samarbeid

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF avd.Sør-Trøndelag
Kursledere: Merete Brandal og Gerd Sellæg
Tid:10. – 14. mars 2003 (uke 11)
Sted: Trondheim
Deltakerantall: 20
Kursavgift: : kr. 3.425,- for medlemmer, kr. 6.300,- for ikke-medlemmer
Påmeldingsfrist: 8. januar 2003.
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo el.
via NFFs hjemmesider www.fysio.no.
Lunsj kommer evnt. i tillegg til kursavgiften.

Kursnr.  310413

Fysioterapi i skolehelsetjenesten
Sentrale føringer tilsier en satsing på forebyggende og helsefremmende ar-
beid. Kurset inneholder forebyggende og helsefremmende arbeid spesielt ret-
tet mot skolebarn.
Målgruppe: Fysioterapeuter.
Opptaksvilkår: Grunnutdanning.
Etter gjennomført kurs skal deltakerne ha:
• utdypet forståelse om fysioterapeuters rolle i skolehelsetjenesten
• kjennskap til fysioterapeuters innsatsmuligheter i forhold til dagens

helseproblem blant skolebarn
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Nytt tilbud!
Kurs for studenter og turnuskandidater

30612003M

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

Målgruppe: studenter (6. semester) og turnuskandidater
Opptakskrav: Studenter på 6. semester eller turnuskandidater
Etter gjennomført kurs skal deltakerne:
• kunne benytte treningsprinsippene og doseringsmåten på enkelt-

pasienter og i gruppesammenheng
• beherske medisinsk treningsterapi- metodikken for å kunne effektivi-

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

spesifikk leddtest og funksjonstest
• kunne revurdere treningsprogrammet

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF v/Fagseksjonen
Kursledere: Hans Petter Faugli med flere
Tid: 4. – 7. mars 2003 (uke 10)
Sted: Skullerudstua, Oslo
Deltakerantall: 34
Studentpris: kr. 2.100
Påmeldingsfrist: 6. januar 2003
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131
Oslo eller via NFFs hjemmesider www.fysio.no.
Lunsj kommer eventuelt i tillegg til kursavgiften.

• kjennskap til lover, forskrifter og andre rammer innenfor skole-
helsetjenesten

• kjennskap til arbeidsmåter og arbeidsområder for fysioterapeuter i skolen

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF avd. Aust-Agder
Kursledere: Eilin Ekeland og Jorid Grimeland
Tid: 3. – 7. mars 2003 (uke 10)
Sted: Arendal
Deltakerantall: 25
Kursavgift: kr. 3.425 for medlemmer, kr.6.300 for ikke-medlemmer
Påmeldingsfrist: 30. desember 2002
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo el.
via NFFs hjemmesider www.fysio.no.
Lunsj kommer evnt. i tillegg til kursavgiften.

Manuell terapi

Kursnr. 330213

Basiskurs i Manuell Terapi. Undersøkelse og
behandling av lumbalcolumna, bekken og hofte
Målgruppe: Fysioterapeuter.
Opptakskrav: Grunnutdanning.

Etter gjennomført kurs skal deltakerne ha:
• tilegnet seg kunnskaper og ferdigheter slik at de kan differensiere mellom

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

• kjennskap til behandlingsprosedyrer og behandlingsteknikker med utgangs-
punkt i kliniske funn

• kjennskap til funksjonell anatomi, biomekanikk og patologiske tilstander

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF avd. Oslo
Kursledere: Jo østvold og Bredo Glomsrød
Tid: 27. – 31. januar 2003

Sted: Skullerudstua, Oslo
Deltakerantall: maximum 24
Kursavgift: kr. 3.425 for medlemmer, kr. 6.300 for ikke medlemmer
Påmeldingsfrist: 27. november 2002
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704, St. Hanshaugen, 0131 Oslo el-
ler via NFFs hjemmesider www.fysio.no
Lunsj kommer evt. i tillegg til kursavgiften.

Kursnr. 330712

Manuell Terapi – klinisk behandlingskurs av
cervical columna i relasjon til overekstremitet
Dette er et fordypningskurs som skal bygge på kunnskap fra NFFs modul kurs
«Manuell terapi, basiskurs i undersøkelse og behandling av cervical, kjeve og
thoracal» eller tilsvarende. Kurset er praktisk klinisk behandlingsrettet med
mye utfordringer til deltagerne.
Fysioterapeutene vil bli undervist i manuell terapi prosedyrer som er forsvar-
lige å benytte uten å ha formalisert videreutdanning i manuell terapi.

Målgruppe: Fysioterapeuter som vil utvide sin kompetanse i fysioterapifaget
på området manuell terapi.
Opptakskrav: Grunnutdanning. Dette er et fordypningskurs som skal bygge
på kunnskap fra modul kurset til NFF «Manuell terapi, basiskurs i undersø-
kelse og behandling av cervical, kjeve og thoracal» eller tilsvarende.

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

ad modum manuell terapi.
• Fysioterapeuten skal ha videreutviklet kunnskap og ferdigheter, for bedre å

kunne løse pasientens sammensatte problemer.

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF avd. Vest-Agder
Kursleder: Jo Østvold
Tid: 17.-18.mars 2003
Sted: Kristiansand
Deltakerantall: Maksimalt 15 deltakere
Kursavgift: kr 1.600 for medlemmer, kr 5.400 for ikke medlemmer.
Påmeldingsfrist: 13.januar 2003
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo el.
via NFFs hjemmesiderwww.fysio.no.
Lunsj kommer evnt. i tillegg til kursavgiften.

Kursnr. 330113

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

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

• kjennskap til behandlingsprosedyrer og behandlingsteknikker med utgangs-
punkt i kliniske funn

• kjennskap til funksjonell anatomi, biomekanikk og patologiske tilstander

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF avd. Oslo
Kursledere: Hans Petter Faugli, Trond Wiesener og Hildegun Børsting
Tid: 27. – 31. januar 2003
Sted: Skullerudstua, Oslo
Deltakerantall: maximum 30
Kursavgift: kr 3.425 for medlemmer, kr 6.300 for ikke- medlemmer
Påmeldingsfrist: 27. november 2002
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo el.
via NFFs hjemmesider www.fysio.no.
Lunsj kommer evnt. i tillegg til kursavgiften.

www.fysio.no/kurs.html
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Psykiatrisk/psykosomatisk fysioterapi

Kursnr. 322013

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

Praktiske opplysninger:
Arr: NFF avd. Oppland
Kursledere: Alette Ottesen og Ingar Kvebæk
Tid: fredag 7. og lørdag 8. mars 2003
Sted: Lillehammer
Deltagerantall: 24
Kursavgift: kr. 1.800,- for medlemmer, kr. 3.600,- for ikke medlemmer.
Påmeldingsfrist: 8. januar 2003
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo eller
via NFFs hjemmesider www.fysio.no. Lunsj kommer evnt. i tillegg til kursav-
giften.

Kursnr.  370213

Bekkenrelaterte smerter I
50% av gravide angir å ha hatt smerter fra bekken og/eller korsrygg i løpet av
svangerskapet. En tredjedel av disse kvinnene oppgir at bekken- og rygg-
plagene er et alvorlig problem som påvirker dagliglivet.
Kurset er en innføring i bekkenløsningsproblematikk, forebygging, diagnosti-
sering og behandling. Kurset skal kvalifisere kursdeltakerne til å forebygge og
behandle smerter i bekkenregionen.

Målgruppe: Fysioterapeuter som behandler pasienter med bekkenrelaterte
smerter.
Opptakskrav: Grunnutdanning. Tverrfaglige samarbeidspartnere kan være
med på deler av kurset. Særlig aktuelt hvis fysioterapeuten jobber tett
sammen med for eksempel jordmor.

Etter gjennomført kurs skal kursdeltakerne ha:
• kjennskap til årsak/sammenhenger av bekkenløsnings- og korsryggsmerter

hos gravide
• kjennskap til utvikling/utbredelse av bekkenløsnings- og korsryggsmerter

hos gravide
• utvidet kunnskap i funksjonell anatomi av ledd og leddstrukturer i bekkenet
• innsikt i undersøkelsesmetoder og -teknikker
• økt forståelse for kommunikasjon og tilnærming til denne pasientkategori
• kunnskap om bevegelser i hverdagen og treningsråd
• forståelse for betydningen av forebyggende behandling

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF avd. Hordaland
Kursledere: Britt Stuge, Kari Irene Busvold og Jan Erik Endresen
Tid: 3. – 7. mars 2003 (uke 10)
Sted: Bergen
Deltakerantall: 22
Kursavgift: kr. 3.425,- for medlemmer, kr. 6.300,- for ikke-medlemmer
Påmeldingsfrist: 30. desember 2002
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo el.
via NFFs hjemmesider www.fysio.no.
Lunsj kommer evnt. i tillegg til kursavgiften.

Rehabilitering

Kursnr. 360213

Kurs i elektiv ortopedi - ved kroniske lidelser og
belastningsskader i skjelett og bløtdeler
Kurset legger til rette for at deltakerne kan oppdatere sin kunnskap om
ortopediske lidelser. Kurset tilstreber å fokusere på nyere trender innen tre-
ning og postoperative behandlingsprosesser av betydning for fagområdet.
Målgruppe: Fysioterapeuter med praksis fra ortopedisk fagfelt i virksomhets-
områder som sykehus, kommunehelsetjeneste, rehabiliteringsinstitusjoner.

Opptakskrav: Grunnutdanning.
Erfaring med ortopediske pasienter.
Etter gjennomført kurs skal kursdeltakerne ha oppdatert kunnskap om:
• ortopediske lidelser og operative inngrep
• patofysiologi innen brusk, kapsel/ligament, sener/muskler og ben
• undersøkelsesmetodikk og postoperative behandlingsalternativ
• nyere treningsprinsipper, i teori og praksis med relevans til fagområdet

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF avd. Akershus
Kursledere: Vegar Hjermundrud og Hilde Stømner
Tid: 10.-14.februar 2003
Sted: SiA, Akershus
Deltakerantall: 24
Kursavgift: kr. 3.425 for medlemmer og kr. 6.300 for ikke-medlemmer
Påmeldingsfrist:  15. desember 2002
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen,  0131 Oslo el.
via NFFs hjemmesider www.fysio.no.
Lunsj kommer evnt. i tillegg til kursavgiften.

Kursnr. 360413

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

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

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF avd. Sør-Rogaland
Kursledere: Gerty Lund og Unni Siri Seljom m.fler
Tid: 5.-6.mars, 2.april og 19.mai (totalt 4 samlinger à 5 timer)
Sted: Stavanger
Deltakerantall: 28
Kursavgift: kr 2.700 for medlemmer, kr 5.400 for ikke medlemmer.
Påmeldingsfrist: 9.januar 2003
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen,  0131 Oslo el.
via NFFs hjemmesider www.fysio.no.
Lunsj kommer evnt. i tillegg til kursavgiften.

Helse- og miljøarbeid
Kursnr. 320413

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

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

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF avd. Troms
Kursledere: Hasse Storebakken og Vera Hejna Romstad
Tid: 10.-14.februar 2003 (uke 7)
Sted: Tromsø
Deltakerantall: 24
Kursavgift: kr. 3.425 for medlemmer og kr. 6.300 for ikke medlemmer
Lunsj kommer eventuelt i tillegg til kursavgiften.
Påmeldingsfrist: 15. desember 2003
Skriftlig påmelding til:NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo el.
via NFFs hjemmesiderwww.fysio.no.
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Er aktivitets- og idrettsrelaterte skader en del av din praksis?  Eller vil du
vite mer om hvordan fysisk aktivitet kan brukes som en del av behand-
lingstilbudet for dine pasienter? Velkommen til en uke med spennende og
relevante fagtema, fremragende forelesere, og et trivelig sosialt og faglig
fellesskap. Og ja; det blir rikelige muligheter til å prøve ut Oppdals første-
klasses løypenett, enten det blir på bortoverski, nedoverski eller brett. Vel-
kommen til Oppdal til et av våre kurs i mars!!!

9.-14. mars 2003

Idrettsmedisin for fysioterapeuter - trinn 1
Læringsmål: Kursets formål er å: gi fysioterapeuten forståelse for idretts-
medisinske problemstillinger og skape interesse for fordypning i fagfeltet,
sette fysioterapeuten i stand til å se sammenhengen mellom idrettens krav
til funksjon og utøverens forutsetninger som alder, kjønn og trenings-
tilstand, og sette fysioterapeuten i stand til å stille funksjonsdiagnose og
behandle de vanligste akutte idrettsskader. Med idrett menes i denne sam-
menheng alle former for fysisk aktivitet, både på konkurranse- og
mosjonsplan.

Faglig innhold: Basal idrettsfysiologi; Treningslære; Kosthold hos idretts-
utøvere; Doping; Idrett og helse; Helserelatert trening; Idrettstraumatologi
med vekt på diagnostikk og primærbehandling av akutte skader:
Patofysiologi, behandling og rehabilitering ved akutte idrettsskader, tap-
ing/ortoser, rygg/nakkeskader og akutte rygg/nakkesmerter, skader i over-
ekstremiteten, kneskader, legg/ankel/fotskader, bekken/lyske/hofteskader;
Barn og idrett; Kvinner og idrett - spiseforstyrrelser, menstruasjons-
forstyrrelser og osteoporose.
Antall kurstimer: 40 inkl. kursprøve
Kursavgift: Kr. 5200

9.-14. mars 2003

Idrettsmedisin for fysioterapeuter - trinn 2
Læringsmål: Kurset skal være en videreføring av universitetskurs i
idrettsfysioterapi trinn 1. Det skal gi en grundigere innføring i idretts-
medisinske problemstillinger med særlig vekt på belastningsskader og for-
hold knyttet til idrettsutøvelse på høyt nivå. Fysioterapeuten skal etter kur-
set kunne utføre fysioterapi for utøvere og lag på alle nivå.

Faglig innhold: Idrettsfysiologi; Testing og trening av utholdenhet, styrke,
spenst og hurtight, Temperaturregulering og væskebalanse; Høydefysiologi

og høydetrening; Reisemedisin og akklimatisering; Kosthold og
prestasjonsevne; Restitusjon og overtrening; Doping; Indremedisinske til-
stander og trening; Idrettstraumatologi med vekt på diagnostikk og rehabili-
tering av belastningsskader: Patofysiologi, behandling og rehabilitering ved
belastningsskader, skadeforebyggende tiltak, bruk av tape og ortoser, kro-
niske rygg- og nakkesmerter, skader i overekstremiteten, bekken/lyske/
hofteskader, kneskader, legg/ankel/fotskader; Kvinner og idrett - graviditet
og trening; Idrettspsykologi.
Antall kurstimer: 40 inkl. kursprøve
Kursavgift: Kr. 5200

14.-16. mars 2003

Idrettsmedisin for leger og fysioterapeuter - trinn 3
Utholdenhetsidretter
Læringsmål:Kurset skal være en videreføring av universitetskurs i idretts-
medisin trinn 1 og 2. Det tilbys årlige trinn 3-kurs i idrettsmedisin med
alternerende hovedtema:  1) Lagidretter, 2) Utholdenhetsidretter, og 3) Tek-
niske idretter med vekt på spenst, styrke og hurtighet. Årets kurs skal gi en
grundigere innføring i idrettsmedisinske problemstillinger knyttet til funk-
sjonene som fysioterapeut og lege for utøvere innen utholdenhetsidretter,
med spesiell vekt på løp, langrenn, roing, padling, sykkel.
Antall kurstimer: 18
Kursavgift: Kr. 2800

Kurskomité:
Fysioterapeut Anne Aamodt (kursleder trinn 1 fysioterapeuter)
Seksjonsoverlege førsteamanuensis dr. med. Torbjørn Grøntvedt (kursleder
trinn 3 leger)
Fysioterapeut Sigbjørn Hammer (kursleder trinn 2 fysioterapeuter)
Lege Ove Talsnes (kursleder trinn 3 leger og fysioterapeuter)
Professor dr. med. Roald Bahr (kursleder trinn 1 leger)

Påmelding:
Kontor for legers videre- og etterutdanning, Norges teknisk-
naturvitenskaplige universitetet, Det medisinske fakultet, Medisinsk Tek-
nisk Forskningssenter, 7489 Trondheim.

Påmeldingsfrist for alle kurs:
15. januar 2003

OPPDALSKURSENE I IDRETTSMEDISIN 2003

Faggruppen for nevrologiske, ortopediske og revmatiske tilstander har
gleden av å kunne tilby sine medlemmer reduserte kurspriser på føl-
gende kurs:

16.-17. januar 2003, Oslo
Movement Dysfunction - A focus on Dynamic Stability
and Muscle Balance
Kinetic Control by Sarah Mottram , UK
Manual Therapist MMACP, M.Sc, MCSP, Director Kinetic Control.

Innhold: Kurset baserer seg på kunnskap innen bevegelsesdysfunksjon,
dynamisk stabilitet og muskelbalansering. Ved å delta på kurset vil en
videreutvikle ens teoretiske og praktiske evne til å undersøke, diagnosti-
sere og behandle bevegelsesdysfunksjon ved hjelp av en systematisk og
klinisk orientert tilnærming med prioriterte retningslinjer for behand-
ling.

Pris: Medlemmer NOR kr 1950,- ellers kr 2250,-
Kursavgiften inkluderer omfattende kursmanual samt
kaffe/te/forfriskninger.

30.-31. august  2003, Oslo
Bindevevsmassene og Bevegelsesfunksjon:
Diagnostikk/behandling
Stuart Robertson, UK
B.Ed, B.Sc(Physio), M.Sc(Physio)

Innhold: Kurset understreker viktigheten av å ha verktøy til å undersøke
og behandle bindevev/ facia for å opprettholde optimal bevegelse og
muskelaktivering. Kurset omhandler metoder for undersøkelse og be-
handling av kroppens facia og bindevevsdrag sett i sammenheng med
kroppens øvrige systemer som årsak til dysfunksjon.

Pris: Medlemmer kr 1800,- ellers kr 2250,-
Kursavgiften inkluderer forelesningsnotater samt kaffe/te/forfriskninger.

For ytterligere informasjon og påmelding kontakt:
Faggruppeleder Grete Mellingen Homstøl  - Hans Houensgt.6,
3715 Skien. Mail: gretebms@frisurf.no

Kursplan Faggruppen NOR
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Arrangør: Faggruppen for manuell terapi i samarbeid med Formidlings-
enheten, Nasjonalt Ryggnettverk

PREKURS
11. og 12. mars 2003:

Prekurs A: Moderne manipulasjonsteknikker.

Jostein Ellingsen og Øyvind Segtnan

JOSTEIN er manuellterapeut  med privatpraksis i Melbu. Tilknyttet  sek-
sjon for fysioterapivitenskap, MT-utdanningen, Universitetet i Bergen.
ØYVIND er manuellterapeut ved Helsehuset, Mosjøen.
Begge kurslærerne har mange års erfaring med klinisk undervisning.

Kurset er praktisk orientert og det undervises hovedsakelig i manipulasjon-
steknikker for columna. «Low Force Manipulative Techniques» skiller seg
i noen grad fra den vanligste og mest «ortodokse» måten å manipulere på.

Hvorfor kalle det moderne manipulasjonsteknikker? Den teoretiske bak-
grunn for anvendelsen av teknikkene er i vesentlig grad ut fra en nevrofy-
siologisk forståelse. Når det gjelder den praktiske utførelsen av teknik-
kene, vil en legge til grunn de kunnskaper vi har om vektorberegning og
arthrokinematikk for å fokusere krefter dit vi vil og for å oppnå maksimal
hurtighet i tilslaget.
Begrunnelsen for hvorfor og når manipulasjonsgrepet kan/skal nyttes, blir
også diskutert under dette kurset. Det er viktig at kursdeltakerne får kjenne
hvordan det er å blir manipulert med de forskjellige teknikker på egen
kropp. Dette er en forutsetning for å kunne utføre behandlingsteknikken
skånsomt på pasientene.

Målet med kurset er å gi deltakerne et utvidet grepsrepertoar slik at en står
bedre rustet til å utføre vellykket manipulasjonsbehandling  med minst mu-
lig bruk av kraft.
Kurset er åpent for manuellterapeuter og kiropraktorer.
Sted: Trondheim. Nærmere opplysninger til påmeldte deltakere.
Kursagvgift: Kr. 2.900.-. Kursavgiften inkluderer lunch.

12. og 13. mars 2003:

Prekurs B: The Pelvis, Bridging the Gap-

The Science, the Clinic.
Diane Lee, Canada. Fysioterapeut, BSR, FCAMT, Canada. Di-
rektør ved Delta Ortopediske Fysioterapiklinikk i British Columbia

Diane Lee er internasjonalt kjent for sitt kliniske arbeid med dysfunksjoner
i bekkenet. Dette to-dagers kurset setter ny forskning på bekkenfunksjon

RYGGPASIENTEN I FOKUS - Tverrfaglig seminar
14.-16. mars 2003

Radisson SAS Royal Garden Hotel, Trondheim

inn i en klinisk modell for undersøkelse og behandling, og gir en forståelse
av Andrey Vleeming og Diane Lees «Integrated Model of Joint Function».

Oppdatert kunnskap om biomekanikk og smerte presenteres. Kliniske tes-
ter vil bli diskutert og praktisert, og Diane Lee vil presentere en klassifise-
ring av «pelvic impairment». Ut fra dette arbeides det med ulike behand-
lingsprogram, inkludert manuell terapi, instruksjon og øvelser. Det legges
vekt på hvordan kliniske tester bør brukes for å diagnostisere «pelvic
impairment» og planlegge behandling.

Kurset er relevant for alle fysioterapeuter som arbeider med bekken-
relaterte smerter.
Sted: Trondheim. Nærmere opplysninger til påmeldte deltakere.
Kursagvgift: Kr. 2.900.-. Kursavgiften inkluderer lunch.

Frie foredrag
Faggruppen for manuell terapi inviterer til presentasjon av frie foredrag
under seminaret. Innsendelse av abstracts:
Abstracts på max 300 ord sendes inn i papirversjon og som Word eller
«rikt tekstformat» til:
Lars_Lennart Nielsen, P.b. 74, 4097 Sola
e-mail: Lars-Lennart.Nielsen@isf.uib.no
Frist: 15. januar 2003.

MT-prisen 2003
Faggruppen for manuell terapi har i samarbeid med våre sponsorer gleden
av å utlyse «MT-prisen», Norsk manuell terapis Forskningspris.
Prisen er på 20.000 kr.
Alle fysioterapeuter, manuellterapeuter, leger og kiropraktorer i Norge kan
søke. Detajert informasjon om abstracts og statutter for MT-prisen finnes
på internett- adresse: http://www.fys.no/MTK2003.htm
For ytterligere spørsmål, kontakt: Lars-Lennart.Nielsen@isf.uib.no
Søknadsfrist: 15. januar 2003.

All registrering og bestilling av hotellrom skjer via:
Thue & Selvaag Forum AS, Postboks 14, 2601 Lillehammer
Tlf: 61 28 73 20. Fax: 61 28 73 30. E-mail: mt2003@tsforum.no
For påmelding på nettet: www.tsforum.no/mt20003

For nærmere informasjon om seminar- og kursprogram:
http//www.fys.no/MTK2003.htm

Frist for påmelding: 15. januar 2003.

Tidspunkt: 28.januar 2003
Sted: Danvik Kurs og Kompetansesenter, Fagerlibakken 1, 3046 Drammen. 

Tema
Korsbånd, menisk – skademekanismer og operasjonsteknikker.
- Artroser og  andre smertetilstander i kne.

Overlege Steinar Johansen, Ortopedisk senter, Ullevål Universitetssykehus
- Behandlingsforløpet i teori og praksis. Idrettsfysioterapeut Thomas T. Ødegård, NIMI

Påmelding ved betaling til bankkonto nr. 2335.08.02630 innen 22.januar 2003, til NFF avd Buskerud,
Roar Høidal, Julius Middelthuns vei 8, 3610 Kongsberg.
Merk giroen med «Vinterseminar»
Pris: kr. 500.- for medlemmer, kr.1000.- ikke medlemmer.

NFF avdeling Buskerud inviterer til vinterseminar

Knær til besvær for alle og enhver
Bruk gjerne e-post

når du sender
annonser til

FYSIOTERAPEUTEN

fysioterapeuten@fysio.no
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Onsdag 19.03.03
1100 - 1200 Besøk hos utstillerne og registrering
1200 - 1230 Åpning av fagseminaret.

Kulturelt innslag v/ Øyvind Thorsen
1230 - 1315 Når systemiske motsetninger blir individuelle

bekymringer v/Sverre Nesvåg
1315 - 1430 Lunsj med «den gode samtalen”.

Forrige innslag skal diskuteres.
1430 - 1515 Sverre Nesvåg fortsetter med sitt tema….og hva kom

fram under samtalene.
1515 - 1615 En metode til å forbedre arbeidsmiljøet

v/ Magnar Jørpeland
1615 - 1715 Pause med kaffe og besøk hos utstillerne.
1715 - 1800 En god nedbemanningsprosess v/ Grethe Flatland
1915 - 2000 Vi møtes i små grupper
2000 - ???? Middag og sosialt samvær

Torsdag 20.03.03
0830 - 0840 Dagens dikt v/Grethe Flatland
0840 - 1000 Hvordan ivareta HMS i en moderne kunnskaps-

organisasjon? v/Hilde Heber og Hasse Storebakken
1000 - 1045 Kaffe og besøk hos utstillerne
1045 - 1130 «Human factors» og HMS v/Dordi Høvik
1130 - 1215 Steffen Torp
1215 - 1245 Besøk hos utstillerne
1245 - 1430 Lunsj. (Etterfulgt av tilbud om en liten guidet tur

i Tønsberg).
1430 - 1515 Bedriftskultur, læringskultur og helsefremmende

arbeidsplasser v/ Førstelektor Inge Vinje

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

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

FORFLYTNINGSKUNNSKAP
Utdanning av forflytningsveiledere

Seminar 1: Forflytningsteknikk
6.-8. januar 2003 kr 3.200,-
Seminar 2: Praktisk pedagogikk og organisering
9.-10. januar, kr 2.300,-

Sted: Oslo
Påmelding: Forflytningsteknikk v/ Per Halvor Lunde
Tlf. 22 14 57  36, faks 40 18 51 44,
e-post: forflytningsteknikk@chello.no
Mer info: www.forflytningsteknikk.no

Kurs i basal kroppskjennskap og T’ai chi
Bergen vår 2002
ved høgskolelektor Liv Helvik Skjærven, Høgskolen i Bergen,
Fysioterapeututdanningen, Møllendalsvei 6, 5009 Bergen.
Kurset strekker seg over 8 mandager

Start: 13. januar, kl. 1630 – 1900:
Kurset egner seg for både nybegynnere og viderekomne.
Kursavgift kr. 1800,-.
Bindende påmelding snarest, senest innen 9. januar til
Liv Helvik Skjærven, Løtveitneset 14, 5151 Straumsgrend.
Kursavgift betales postgiro 05330774349 før start.

Vi tilbyr opptak til Modul 2: Rehabilitering som tverrfaglig og
tverretatlig virksomhetsområde (10 vt).
Studiet starter i uke 3, 2003, og avsluttes i desember 2003.
Studiekostnad 10vt: kr 1400 + litteratur.

Modul 1: Re-/habilitering som individets prosess (10vt) går i
2002. Fordi videreføringen av 20vt-videreutdanninger er usikker
i lys av omlegging til masterstudier, ønsker vi å gi nye studenter
med relevant bakgrunn og praksis mulighet til å følge siste del
av dette studiet. Søkere som har annen etter- eller videreutdan-
ning med samme fokus som i Modul 1 i dette studiet, vil bli
prioritert.

Mer om studiet på www.hf.hio.no/rehab For nærmere opplysninger,
kontakt konsulent Nina Bjerketveit, 22 45 25 47.
(Nina.Bjerketveit@hf.hio.no) eller studiekoordinator Jorid Grimeland,
22 45 25 30. (Jorid.Grimeland@hf.hio.no)
 Søknadsfrist 4. desember 2002.

1515 - 1545 Frukt og kaffe før årsmøtet
1545 - 1745 Årsmøte etterfulgt av et glass vin
1900 - 2000 Sosialt samvær i smågrupper før middagen
2000 - Festmiddag med påfølgende sosialt samvær og en

svingom

Fredag 21.03.03
0900 - 0915 En myk start på dagen v/Lars Bremnes
0915 - 1000 Fra helseskremmende til helsefremmende! v/Tore Krog
1000 - 1030 Pause med kaffe og mulighet til å sjekke ut
1030 - 1130 Humorens plass i et helsefremmende arbeidsliv

v/Sven Svebak
1130 – 1145 Pause med kaffe
1145 –1245 Forts. Sven Svebak
1245 - 1315 Avslutning og presentasjon av neste års programkomité

og seminarsted
13.15 Lunsj for de som ønsker det. (Må bestilles ekstra)

Nærmere informasjon eller påmelding til fagseminaret kan gjøres til Kurs
og Kongresservice (KKS) Tlf. 72 42 34 48, faks: 72 42 34 40,
e-mail: post@kursogkongress.no

Programmet pluss praktiske opplysninger er å finne på faggruppenes
hjemmeside via NFFs nettportal www.fysio.no Invitasjon til fagseminaret vil
bli sendt ut til alle medlemmer av faggruppen for ergonomi, øvrige fysiotera-
peuter kan få invitasjonen ved henvendelse til KKS.

Påmeldingsfrist er 10. januar 2003.

Nye tanker på gammel grunn
26. Fagseminar for NFFs faggruppe for ergonomi
19.03 - 21.03 2003 på Quality Hotel Tønsberg

Høgskolen i Oslo er Norges fjerde største
utdanningsinstitusjon med 8000 studenter og
850 ansatte.

TVERRFAGLIG VIDEREUTDANNING
I HELHETLIG RE-/HABILITERING
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REISER - med egen transport - for lesere av

Hemsedal er kjent som et av Norges aller beste alpinsteder. 
Bratte, hvitkledde fjell omkranser dalen hvor du finner alpin-
bakker i alle vanskelighetsgrader, fra de letteste grønne til
de vanskeligste sorte. Og snøkanoner sørger for snødekte
bakker hele skisesongen. Med en høydeforskjell på 800 m,
og alpinbakker med lengder på opptil 6 km venter det deg i
Hemsedal massevis av utfordringer og vintermoro uansett
hvilken klasse du stiller i. For barna er det skilekeland og
lekerom med barnepass helt ned til 3-månedersalderen ved
Hemsedal Skisenter. I snowboardparken er det full fart og
spenning, og på flere av de uberørte fjellsidene er det
perfekt å kjøre off-pist i den kritthvite høye snøen. 
Du bor meget sentralt, i de velutstyrte hytteleilighetene, kun
250 meter fra alpinsenteret.

Mølla Sportell
Alle hyttene er oppført i rustikk stil med
bjelker. Type A er et hyggelig rekkehus på
35 m2 med plass til 2-4 pers. Kjøkkenkrok
med ovn, oppholdsstue med peis og TV. Her er det 1 soverom med
dobbeltseng, og hems med 2 soveplasser. Type D er en vertikalt delt
dobbelthytte på 50 m2 med ovn og oppvaskmaskin, oppholdsstue
med TV, skirom samt badstue. Her er det 1 soverom med dobbelt-
seng, 1 soverom med bred seng og overkøye samt hems med 2 sove-
plasser.

Ankomster og priser: Type A/D
6 dager: 17.11, 22.11, 02.12 & 07.12.02  . . . . . . . . . . . 1399,-/2799,-
8 dager: 20.12.02  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3599,-/5549,- 

27.12.02  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5349,-/7799,-
6 dager: 05.01, 12.01, 19.01 & 20.04.03.  . . . . . . . . . . 2149,-/3849,-

26.01, 02.02, 30.03 & 06.04.03.  . . . . . . . . . . 2899,-/4899,- 
16.02.03  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5349,-/7799,- 
23.02, 02.03, 09.03, 16.03 & 23.03.03.  . . . . . 3599,-/5549,- 
13.04.03  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6399,-/9599,- 

Sluttrengjøring inngår IKKE – kan kjøpes og bestilles i resepsjonen.

Sengetøy/håndklær kan leies.

Ekspedisjonsgebyr kr 35,-. 
Avbestillingsforsikring: 
pr. hytte kr 198,-.
Med forbehold om utsolgte
datoer og trykkfeil.

HEMSEDAL- hvor vinteren er herlig!

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

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

5 - 7 overnattinger

pr. hytte fra kr 1399,-

HEMSEDAL 13 8108

RABATTER PÅ HEISKORT OG SKIUTLEIE

Det gis 15% rabatt på heiskort ved kjøp av
min. 4 dager i ukene 2 - 6 og 17 - 18.

Fortløpende kurs i basal kroppskjennskap
og T’ai chi chuan, OSLO våren 2003
Kurset strekker seg over 10 mandager fr.o.m.6.01.03
kl. 16.30 – 19.00
Kursleder: Ulla-Britt Skatteboe
Sted: Fysioterapiutdanningen, Høgskolen i Oslo
Kursavgift: 2000.-
Påmeldingsfrist:15.12. 2002
Ulla-Britt Skatteboe, Jomfrubråtveien 30, 1179 Oslo.

� Kurs og møter i alternativ medisin/
behandling
NFF minner om at yrkesutøvelsen som fysioterapeut er avhengig av
offentlig autorisasjon. Annonser i FYSIOTERAPEUTEN godkjennes ikke
av Norsk Fysioterapeutforbund.

Helse og velvære gjennom harmoni

Institutt for Cranio Sacral Terapi
tilbyr utdannelse i CST

Instituttet spesialiserer seg på behandling av smerter, post traumatisk
stress, angst og depresjoner. Kvinnemedisin. Behandling for whiplash,

migrene, ryggproblemer, hjerne/ryggmargskader.
Institutt for Cranio Sacral Terapi

Bygdøy Alle 51, 0265 Oslo
Tlf./faks. 23 08 38 08
www.craniosacral.no
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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

jbrans eregisteret

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

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.

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

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

Elastisk bekkenbelte
Stort utvalg i treningsutstyr

SWING treningsslynge
Den anerkjente treningsslyngen til

hjemmetrening og institutt.
Kr. 300 inkl. porto.

Sendes også direkte til pasienten.
Kan bestilles på tlf. 56 30 24 34 eller

e-post: otkeys@frisurf.no

Hjemme-/instituttslynge
Dokumentert effekt på skulder, god

effekt på nakke, hofte og ryggpasienter.
Fra kr. 219 inkl. porto og mva. Uts. kr. 399.

Tlf. 92 66 88 98, www.sling.no

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Test-, treningsutstyr/behandl.hjelpemidler

DØNSKI  INDUSTRI AS

Norsk produsent av medisinsk
forbruksmatriell

Tlf.: 67 17 74 40 Fax 67 17 74 74
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Informasjon fra NFF

Fond til etter- og videreutdanning
av fysioterapeuter

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

Norsk Fysioterapeutforbund
Stensberggata 27

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

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

Sentralstyret
Forbundsleder: Anne Lexow

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

Nestleder: Elin Engeseth
Rypesnaret 4, 1407 Vinterbro

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

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

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

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

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

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

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

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

stig-sal@frisurf.no
Beate Ytreberg

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

Siri E. Hellandsjø
Haugane 26 B, 3408 Tranby

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fagseksjonen
Seksjonsleder: Malene Haneborg, 22 93 30 72

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

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

Kurssekretær: Monica Haugen, 22 93 30 66

Forhandlingsseksjonen
Seksjonsleder: Sonja Billington, 22 93 30 61
Rådgiver: 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

Anne Lexow,
forbundsleder

Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv ble undertegnet av myndighe-
tene og partene i arbeidslivet i oktober 2001 og løper til 2005. Målet med avtalen
er tredelt: Sykefraværet skal reduseres med minst 20 prosent, flere med redusert ar-
beidsevne skal i arbeid og den reelle pensjonsalderen skal heves.

NFF er sammen med 1.150 andre bedrifter blitt en inkluderende arbeidslivs-
bedrift. Til sammen er nå cirka 344.000 arbeidstakere tilsatt i inkluderende
arbeidslivsbedrifter. Men dette er ikke nok for regjeringen. Flere må inkluderes for
at statsråd Victor Normann ikke skal si opp avtalen før den utløper. Normann me-
ner det må satses mer på forebyggingsaspektet i arbeidslivet og at HMS-arbeid er
god bedriftsøkonomi som må parkeres hos ledelsen, ikke hos verneombudet.

Uavhengig av avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv inngikk Rikstrygde-
verket for to år siden en avtale med NFF om at trygdekontoret kan gi arbeidsgiver
refusjon av utgifter til arbeidsplassvurdering foretatt av fysioterapeut. Dette er et
tilbud til bedrifter som ikke har   bedriftshelsetjeneste, og vil i stor grad kunne bi-
dra til å hjelpe bedriftene om å nå sine mål om reduksjon i sykefraværet.

Ordningen anerkjenner fysioterapeutenes nøkkelrolle i tilrettelegging av ar-
beidsplassen. Det som imidlertid er bekymringsfullt, er at ordningen er for lite
kjent. Bare 60 fysioterapeuter påtar seg slike oppdrag for trygdens regning, og vi
mener Rikstrygdeverket kunne ha vært mer offensive i markedsføringen av ordnin-
gen. Det er ikke for sent!

Arbeidsplassvurdering for trygdens regning er et tiltak som kan benyttes over-
for arbeidstakere som mottar sykepenger, rehabiliteringspenger eller delvis uføre-
pensjon. Alle kan ta initiativ til arbeidsplassvurderingen; den sykmeldte selv, ar-
beidsgiver, behandlende lege eller fysioterapeut, samt trygdekontoret.

Det stilles kompetansekrav til fysioterapeuten. Ett av tre alternativer må være
oppfylt; Spesialist i helse- og miljøarbeid, bestått NFFs ukeskurs i Helse- og miljø-
arbeid i bedrift del 1, eller minst tre års praksis i minimum 50 prosent stilling med
forebyggende fysioterapi/ergonomi for eksempel i bedriftshelsetjeneste. Dette er
krav som gjør at mange av NFFs medlemmer allerede kan utføre arbeidsplass-
vurdering på trygdens regning. Fagseksjonen i NFF arrangerer løpende kurs slik at
flere kan komme på banen.

Hiv deg på, NFFs medlemmer skal bidra til at intensjonsavtalen når sine mål.

Fysioterapeuter skal inkluderes
i inkluderende arbeidsliv
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Ta gjerne kontakt med NFFs informasjonsleder Harald Nyquist
dersom du har stoff til nyttsidene.
Telefon: 22 93 30 87. E-post: harald.nyquist@fysio.no

Nytt barnehefte
En oppfølger til «sjekkheftet» som ble lansert i for-
bindelse med NFFs landsmøte 2001 er nå ferdig tryk-
ket og i ferd med å bli distribuert. Begge heftene er
tiltak i forbindelse med NFFs beveg-deg-kampanje for
å motivere til økt fysisk aktivitet. Målgruppen denne
gangen er barn og foreldre. Heftet består av tips og
idéer som skal stimulere familien til mer lek og beve-
gelse sammen. Heftet er produsert med tanke på ut-
deling i forbindelse med kontroller på helsestasjon
og på foreldremøter i barnehage og skole. NFF anbe-
faler at utdelingen skjer mens en fysioterapeut er til-
stede og holder innlegg.

Heftet kan legges ut på venteværelser hos fysio-
terapeuter og leger.

«Oppmuntring til aktivitet» kan bestilles på
www.fysio.no (Velg Service og deretter Butikken).

Ny stortingsmelding om
folkehelsearbeid
Helsedepartementet arbeider med en ny stortings-
melding om folkehelsearbeid som skal være ferdig-
stilt innen utgangen av 2002. Struktur og organise-
ring er sentrale elementer i meldingen, som vil vekt-
legge handling og hvordan målene konkret kan nås.
Søkelyset vil bli rettet mot primærforebygging, og
barn og unges oppvekstvilkår er ett av tre prioriterte
innsatsområder.

I meldingen vil lokalmiljø og lavterskeltiltak stå
sentralt i arbeidet med å bedre folkehelsen, og det
fremheves at folkehelsearbeid må bli en integrert del
av totalutviklingen i lokalsamfunnene.

Som fysioterapeuter har vi et godt faglig grunn-
lag for å ta del i dette arbeidet, og påvirknings-
mulighetene er mange. NFF oppfordrer medlemmene
til å bruke disse mulighetene og bidra til synliggjør-
ing og flere stillinger for fysioterapeuter.

Interaktivt veilednings-
skjema/spesialistordningen
Fagseksjonen ber søkere til spesialistordningen om
å hjelpe til med å teste ut de nye interaktive test-
skjemaene før endelig versjon legges ut på NFFs
hjemmesider.

Du finner skjemaet på: asp.fysio.no/spes
Brukernavnet er medlemsnummeret ditt og pass-

ordet er test.

Vellykket kurslederseminar
Omkring 50 kursledere i fysioterapi deltok da NFF
arrangerte seminar 28. oktober i Oslo. Tema for da-
gen var kursledelse og kunnskap i fysioterapien. Kurs-
lederne er en viktig del av forbundets ansikt utad og

på mange måter de nærmeste medspillere i kontak-
ten med medlemmene.

– Målet med en slik dag er å arbeide sammen for
et enda bedre og mer profesjonelt kurstilbud til våre
medlemmer, sier Jorunn Lunde i NFF.

Dagen ble avsluttet med gruppearbeid som re-
sulterte i mange nye og spennende arbeidsoppgaver
for Fagseksjonen.

 – Vi takker våre ledere for at de deltok i semina-
ret og for mange verdifulle innspill, sier Lunde.

Differensierte driftstilskudd
skal utredes
NFFs landsmøte 2001 vedtok at en arbeidsgruppe
skulle utrede prinsipper og forslag til kriterier for dif-
ferensierte driftstilskudd i privat praksis. Utrednin-
gen skulle gjøres med den forutsetningen at rammen
for driftstilskuddene ikke vil bli endret. Det vil si at
hvis noen skal motta større driftstilskudd må andre
få sitt tilskudd redusert i forhold til dagens nivå. Ar-
beidsgruppen skal vurdere hvilke prinsipper og kri-
terier NFF i så fall ønsker lagt til grunn for en slik ny
fordeling. Gruppen vil starte sitt arbeid i løpet av året,
og innstilling skal overleveres Sentralstyret i god tid
før Landsmøtet 2004.

Arbeidsgruppen består av John Erik Martiniussen
fra Privat Råd, Trond Hannestad fra Privat Råd og
PFG, Erik Aarum fra Faggruppen for manuell terapi,
Terje Toften fra Faggruppen for idrettsfysioterapi og
Eli Lassen fra Faggruppen for psykiatrisk og psyko-
somatisk fysioterapi. Kjersti Hatlestad fra forhand-
lingsseksjonen i NFF er sekretær.

NFF for røykfrie
serveringssteder
NFF støtter i en høringsuttalelse Helsedepartementets
forslag om røykfrie serveringssteder. Spesielt fysio-
terapeuter med spesialistutdanning i hjerte- og lunge-
fysioterapi ser daglig de negative konsekvensene av
tobakksbruk, men også fysioterapeuter generelt er i
stadig kontakt med følgene av røyking i form av blant
annet benskjørhet og ulike bevegelsesproblemer, he-
ter det i NFFs høringsuttalelse.

NFF foreslår fall-klinikker
NFF foreslår at myndighetene bidrar til å etablere fall-
poliklinikker i hvert fylke eller helseregion. Her kan
eldre med tendens til å falle henvises til utredning og
rådgivning med forslag til tiltak. Dette er en av kom-
mentarene fra NFF i forbundets høringsuttalelse til
Nasjonal handlingsplan: Forebygging av osteoporose
og osteoporotiske brudd. NFF skriver at en annen løs-
ning kan være tverrfaglige, ambulerende team med
tilsvarende oppgaver på ulike lokalsykehus.

NFF støtter forslaget om å etablere refusjons-
ordninger på linje med andre diagnosegrupper med
kroniske lidelser. Det bør etableres en opptrenings-
institusjon – gruppe I i hvert fylke som har som opp-
gave å utvikle et spesielt tilbud til osteoporose-
rammede, og særlig til gruppen med vertebrale brudd.

Overflødige moduler
Sentralstyret i NFF har vedtatt å fjerne begrepet modul
fra NFFs etterutdanning.  Bakgrunnen for etablering
av modulkursene og  -rekkene var et de skulle gi uttel-
ling i vekttall. Det er nå klart at dette ikke er mulig.
Kurssystemet og rammene for kursene vil imidlertid
bli opprettholdt. Kurs med kursbevis i kombinasjon
med et etterarbeid,  skal fortsatt være tellende i opp-
bygging til spesialistkompetanse. Begrepene som ut-
går er modulkurs, modulpoeng og modulrekke.

NFFs studentstipend 2003
Tiden er inne for å søke NFFs student-
stipend 2003. Tildelingssummen er 10.000
kroner, og stipendiet kan søkes av alle siste-
semesters studenter. Det eneste kriteriet for
tildeling er at pengene brukes til dekning
av utgifter i forbindelse med en skriftlig
oppgave som avslutning på grunnutdan-
ning i fysioterapi. Studenter kan søke om
hel eller delvis dekning av kostnader. Nor-
ske studentmedlemmer ved utdannings-
steder i inn- og utland kan søke.

Søknaden skal inneholde tittel på opp-
gaven, begrunnelse for valg av emne, kort planskisse for gjennomføring og budsjett.

NFFs Sentralstyre vurderer søknadene og tildeler stipendiene.
Utbetaling skjer når oppgaven er levert til skolen og NFF har mottatt kopi.
Søknad sendes til NFF, postboks 2704 St.Hanshaugen, 0131 Oslo.
Fristen er 3. februar 2003 .

Illustrasjonsforo: Harald Nyquist
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I nform
asjon  fra  NFF

NFF søker om fem helse-
millioner
Norsk Fysioterapeutforbund har søkt Helse-
departementet om økonomisk støtte til gjennomfø-
ring av forskningsprosjektet Økt fysisk aktivitet –
innfallsport til bedre helse for barn, unge og eldre.
Rammen for prosjektet er 5,36 millioner kroner.

– Søknaden er et eksempel på det engasjementet
NFF viser i forebyggende og helsefremmende arbeid.
Verken politiske miljøer eller fagmiljøer skal behøve
å tvile på at fysioterapeuter står for den mest presise
innsikten i hvordan vi kan forebygge psykiske og fy-
siske lidelser gjennom fysisk aktivitet, sier forbunds-
leder Anne Lexow.

Helseminister Dagfinn Høybråten har tidligere vist
stor interesse for prosjektet. Dette kom til uttrykk både
under åpningen av NFFs landsmøte i fjor samt i mø-
tet mellom helseministeren og NFFs forbundsledelse
3. mai i år. Nå behandler kommunene budsjettene
– Bruk dine nettverk for å påvirke den kommunale
budsjettbehandlingen som skjer i disse dager, opp-
fordrer forbundsleder Anne Lewox.

Hun sier at det blir stadig viktigere å bruke for-
melle og uformelle kanaler for å sørge for at fysiote-
rapeuter beholder sin viktige rolle i kommunehelset-
jenesten.

– Kommuner som sier opp ansatte, trekker inn
ledige driftsavtaler og trussel om oppsigelser er sør-
gelig aktuelle eksempler, sier Anne Lexow.

Avgjørelse fra Lovutvalget
Lovutvalget har på forespørsel fra avdeling Sør-Ro-
galand foretatt en tolkning av paragraf 5 i mønster-
vedtektene for avdelingene. Bakgrunnen for å ta opp
spørsmålet er at ordlyden i paragraf 5 kan tolkes som
at kassererfunksjonen i avdelingen skal ivaretas av et
medlem i styret, eller om det er tilstrekkelig at styret
ivaretar at funksjonen utføres. Lovutvalget har fattet
følgende vedtak: Lovutvalget tolker formuleringen
«styret fører protokoll og regnskap» jf mønster-
vedtektenes paragraf 5, slik at styret står fritt til å
organisere dette arbeidet slik styret finner det formåls-
tjenlig.

Fysioterapi ikke rammet av HiO-problemer
Sykepleierstudentene ved Høgskolen i Oslo er så misfornøyde med studiet at de ifølge Aftenposten
25. oktober advarer andre mot å velge utdanningen. Problemene ved skolen gjelder imidlertid ikke
fysioterapeututdanningen.

Sykepleierstudentene klager spesielt på dårlig planlagt og manglende undervisning. Høyskole-

lektor og koordinator for første studieår ved fysioterapeututdanningen, May L.T. Ringvold sier at de

er ukjente med slike problemer.

– Forutsigbarhet er sentralt for oss. Hvis det skjer endringer i bestilling av undervisningsrom

eller faglige tolkninger, gir vi informasjon om dette flere steder. Det samme gjelder endringer i

sammenhengen mellom arbeidsheftene med fagplanen, sier hun.

Planlegger i god tid
Ringvold prøver å planlegge for et helt studieår av gangen, slik at eksamenstidpunkter og lignende er
fastlagt ved studiestart på høsten. Timeplanen legges for hvert halvår, og intensjonen er at denne er
klar omkring to måneder før semesterstart.

Studentene vurderer kvaliteten på undervisningen gjennom muntlig evalueringer. Midtveisvaluer-
ingen ved studiet er kvalitativ og sluttevalueringen gjøres med større spørreskjemaer. Sistnevnte vil
komme neste kull til gode.

– Vi har også imøtekommet kvalitetsreformen ved å etablere mindre enheter med basisgrupper,
sier May L. T. Ringvold.

Hun mener at en del at problemene ved sykepleierutdanningen kan være at de har etablert seg i
nye lokaler nå i høst. Fysioterapeututdanningen er gitt i samme lokaler siden 1998.

Tilfredse studenter
Studentrepresentant Ørjan Sørnes kjenner seg ikke igjen i beskrivelsen av sykepleierstudiet på HiO.

– Her på fysioterapeututdanningen fungerer den administrative delen langt bedre. Selvfølgelig er
det ting som kan bli bedre, her som på alle andre studier. I motsetning til sykepleierstudentene vil jeg

ikke advare interesserte fra å begynne på studiet. Tvert imot er det
et spennende studium, hvor det er godt lagt til rette for læring,
sier han.

Han mener imidlertid at studiet inneholder for mange emner.
– Vi skal gjennom alt fra helsefremmende og forebyggende

arbeid til etikk og sosiologi. Derfor kan det bli for lite tid til under-
søkelse og behandling, selve kjernen av faget. Etter min mening er
en utvidelse av studiet til 80 vekttall den beste løsningen på pro-
blemet, sier Sørnes.

May L. T. Ringvold ved Høgskolen i Oslo
kan berolige omverdenen med at proble-
mene ved sykepleierutdanningen ikke er
relevante for fysioterapeututdanningen.
Foto: Harald Nyquist

Oppmuntringer til fysisk aktivitet for barn og
foreldre. Print ut ukeplan for kjøleskapsdøren:

www.beveg-deg.no
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ÅRSABONNEMENT - LØSSALG

Norge: 950 kroner. Utland: 990 kroner.
Offentlige institusjoner: 800 kroner.
For medlemmer av NFF inngår
årsabonnement i medlemskontingenten.
Årsabonnementet løper til det blir
skriftlig oppsagt.
Enkeltnumre: 80 kroner + porto.

ANNONSEPRISER

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

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

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

Alle priser er ekskl. moms .

FRISTER

Nr. Frist kursann./ Annonsefrist Utgiv.

debattinnlegg stilling ledig dato

14     18/11     22/11 13/12
1     16/12       2/1 24/1

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.

November
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.
e-post: serena.tonstad@ulleval.no

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.

Desember
11. Fredrikstad. Temadag rygg, med blant annet
professor dr. med. Even Lærum, fysioterapeutene
Jorunn Korperud, Thor Kvamsdal og Margreth
Grotle Soukup. Informasjon og påmelding:
Fysioterapiavdelingen, Sykehuset Østfold HF,
boks 2710, 1603 Fredrikstad, faks 69 39 38 74.

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. Rikshospitalet, Oslo. Årsmøte og seminar i
Faggruppen for kvinnehelse. Tema: Pasienter

med kroniske underlivssmerter. Påmelding: Rita
Birkeland, Gesellsvingen 3, 1348 Rykkinn.

Tips oss. Denne listen er ikke fullstendig. Hjelp oss å gjøre den bedre. Tips oss om konferan-
ser og seminarer som kan være av interesse for våre lesere, så kan vi bidra til at de kan plan-
legge sin deltakelse i god tid.

Kurs og etterutdanning tar vi normalt ikke med i denne oversikten. Send informasjon til
redaksjonen. Se adresse og telefonnummer på side 4.

14.-16. Trondheim. Tverrfaglig seminar: Rygg-
pasienten i fokus. Arr.: Faggruppen for manuell
terapi i samarbeid med Nasjonalt Ryggnettverk,
Formidlingsenheten. Prekurs 11.-13. mars.
Veiledningsseminar for manuellterapeuter 13.
mars. Info: www.fys.no/MTK2003.htm. 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: www.wcpt.org/congress

11-14. Budapest. Den 11. internasjonale

terapiridningskongoressen.

Info: barna@gyermekmento.hu.
Nett: www.lovasterapia.hu/konferencia

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 brann-

skadekongress. Påmelding: eba2003@congrex.no
Info: www.eba2003.org

November
6.-9. Stavanger. Idrettsmedisinsk Høstkongress
2003.  Info: idrettsmedisinsk-kongress2003.no

2004
Mars
21.-26.. Cape Town, Sør-Afrika. Den 8. IFOMT-

kongressen. Tema: Balancing the Outcome of
Manual Therapy. Info: Sally Elliott, Conference
Management Centre, UCT Medical School. Anzio
Road, Observatory 7925, Cape Town, South
Africa. Tel: +27  21  406-6381   Fax: +27  21
448-6263 E-post: selliott@curie.uct.ac.za
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Det er raskest å bestille via NFFs butikk på internett: www.fysio.no/butikk, eller du kan sende skriftlig bestilling
til Norsk Fysioterapeutforbund, postboks 2704, St. Hanshaugen, 0131 Oslo. Telefaks: 22 56 58 25.
E-post: francoise.thorkildson@fysio.no

LEVERINGSADRESSE FAKTURAADRESSE

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

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

Postnummer/sted: ............................................................................ Postnummer/sted: ......................................................................

Telefaks: ...........................................................................................

Moms er inkludert i alle priser. Ekspedisjonsgebyr kr. 35 og porto kommer i tillegg.
Denne listen finnes også på våre hjemmesider: www.fysio.no/butikk

Julegaver fra NFFs kolleksjon

Tennistrøye i piquet
Sort. God kvalitet som puster.
Logo i hvit.XL, S
Juletilbud: kr. 70

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

Titan dameur
Juletilbud: kr. 200

College genser
Gråmelert og flosset innvendig.
Liten logo i svart. Bomull. XL, L
Pris: kr. 50

Stilrent dame-/herreur
Lexon design
Børstet aluminium, sort lærrem.
Pris: kr. 200

Refleksvest
MS (6-10 år), M, L, XL

kr. 95

Termokopp
kr. 130
i børstet stål
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8 av 9 er med...
hva med deg?

Etternavn: ..............................................................................................................................................................................................................................

Fornavn: .................................................................................................................................................................................................................................

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

Jeg er student: ❏

Jeg er ferdig utdannet: ❏

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

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

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

Fylles bare ut av fysioterapeutstudenter:
Studiested: .............................................................................................................................................................................................................................

Studiestart (mnd/år): ..............................................................................................................................................................................................................

Forventes ferdig med studiene (mnd/år): ..............................................................................................................................................................................

Fylles bare ut av turnuskandidater og ferdig utdannede:
Hvor utdannet: .............................................................................................. År: ..........................................................................................................

Evt. hvor og når autorisert: ....................................................................................................................................................................................................

Arbeidsgiver: .........................................................................................................................................................................................................................

Arbeidsstedets navn: ..............................................................................................................................................................................................................

Adresse arbeid: ......................................................................................................................................................................................................................

Tlf. arbeid: .................................................................................................... Direkte: ..................................................................................................

Stilling/tittel: .................................................................................................

Obligatorisk forsikring (gjelder ikke fysioterapistudenter):
Fra 1. januar 2002 innførte NFF en obligatorisk gruppelivs- og familieulykkesforsikring med reservasjonsrett for alle med-
lemmene. 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 forsikrings

Skjemaet finnes også på www.fysio.no

Ja, jeg vil melde meg inn i Norsk Fysioterapeutforbund!
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