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LESERTILBUD – Fysioterapeuten gjør det mulig!

www.dtf-travel.no 
eller 800 300 98
Opplys annonsekoden FYSIOTERAPEUTEN

Bilferie med hotell

3 deilige sommerferier til deg

Ferie i hansabyen Lübeck Sommerferie på solskinnsøya 
i Østersjøen – Bornholm

På Sør-Sjælland ligger de små hyggelige landsbyene med bindingsverk og 
bondeidyll som perler på en snor, mens store, fl otte herregårder og slott 
ligger spredt rundt i landskapet. Midt i dette praktfulle landskapet ligger 
fl otte og tradisjonsrike Menstrup Kro, som har hatt kongelige privi-
legier i mer enn 200 år. Herfra er det kun 2 km til sandstrendene og innenfor 
rekkevidde har du aktiviteter som golf, ridning, seilsport og fi ske. 

Valgfri ankomst 01.06 - 24.08.2011

Den vakre gamle hansabyen, Lübeck, står på 
UNESCOs liste over verdens meste verneverdige 
kulturminner. Her fi nner vi en av verdens stør-
ste gotiske mursteinskirker, Marienkirche, den 
monumentale byporten, Holstentor, og det 800 
gamle rådhuset. Du bor fi nt på Best Wes-
tern Hotel Aquamarin Lübeck, og herfra tar 
det ca. 20 min å gå inn til den gamle bydelen.

Valgfri ankomst 01.06. - 17.11.2011 & 01.01. - 26.05.2012.

Opplev Bornholm, den frodige danske øya i 
Østersjøen!  Hotel Abildgård er intet 
mindre enn et lite ferieparadis. Det er solen, 
strendene, maten og den sjarmerende, nesten 
sydlandske stemningen som trekker folk hit. 

Valgfri ankomst inntill 21.09.2011.
Pristillegg fra kr 200,- per person – ring for mer info.

Inkl. 5 tre-retters middager

Supert tilbud – se prisen! 5 middagsbuffeer med drikke

 

1 barn t.o.m. 8 år gratis i foreldrenes seng. 2 barn t.o.m. 14 år kr 1.249,- per barn i egen seng (på forespørsel.)
Ved to betalende voksne eller én voksen som også betaler enkeltromstillegg, bestilles på tlf. 800 300 98.
* Barn får: Barnebuffé eller middag med is og så mye brus/saft de ønsker under middagen.

6 dager

2482,-per person i dobbeltrom

Spar opptil 390,-

Se hva du får:
5 overnattinger
5 frokostbuffeer
Mulighet til å 

 spille golf 
 i området
Gode shopping-

 muligheter

Se hva du får:
5 overnattinger 
5 frokostbuffeer
5 middagsbuffeer
Øl, vin og 

 mineralvann ad 
 libitum kl. 18 - 21

Ta selv kaffe
Rom med 

 minikjøkken1 barn t.o.m. 6 år gratis 
i foreldrenes seng.
1 barn t.o.m. 15 år kr 699,- 
i egen seng.
Ved to betalende voksne eller 
én voksen som også betaler 
enkeltromstillegg, bestilles 
på tlf. 800 300 98.

1 barn t.o.m. 2 år gratis 
i foreldrenes seng.
2 barn t.o.m. 15 år kr 899,- 
per barn i egen seng.
Ved to betalende voksne.

Selve reisen inngår ikke medmindre annet er spesifisert. Sluttrengjøring inngår. Kan bestilles t.o.m. 8 dager før ankomst. Besparelsen er i forhold til hotellets ordinære pris – med forbehold om 
spesialtilbud. Ekpedisjonsavgift maks 89,-, kjøp online og spar 20,-! Med forbehold om utsolgte datoer og trykkfeil. Medlem av Danmarks Rejsegarantifond nr. 1061. 

Spar opptil 616,-

6 dager
1 249,-per person i dobbeltrom Inkl halvpensjon mm

6 dager fra
2 955,-per person i dobbeltrom

Kroferie nære København!

Se hva du får:
5 overnattinger
5 frokostbuffeer
5 tre-retters 

 middager/buffeer
Aperitiff før 

 middagen
Ettermiddagskaffe 

 med hjemmebakst
Gratis is, saft og 

 brus til barna*
Gratis internett

Vær på den sikre side!
Avbestill helt uten grunn med 
DTF travels angreforsikring. 
Bestilles sammen med ferien.
Per voksen 179,-/per barn kr 89,-.

Holstentor
Foto: Thomas Radbruch © LTTS

Gavnø Slot
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VIL BLI NY NFF skal ha en omfatten-
de gjennomgang av organisasjonen 
med sikte på endringer fra 2014.
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DE STERKE REAKSJONENE på ledelsens håndtering av forslaget til ny takstmodell fikk en 
foreløpig avslutning på Representantskapsmøtet 10. mai. Resultatet ble et vedtak med sterk 
kritikk av NFFs leder og nestleder. 

Kritikken har i hovedsak gått ut på at prosessen har vært lukket, og at viktige avgjørelser er 
blitt tatt uten forankring i organisasjonen. Det er ikke vanskelig å slutte seg til den kritikken. 
NFFs politiske ledelse har tatt en stor risiko.

Hvorfor ta så store avgjørelser uten politisk ryggdekning? Eilin Ekeland sier at behovet for 
å avklare beslutninger underveis ble undervurdert. Det samme gjelder hvordan dette ville 
framstå for medlemmene. Andre har brukt betegnelsen kommunikasjonsstrategisk katas-
trofe.

Men når skandalen først var et faktum, ble tilnærmingen en helt annen – uvanlig åpen. Noen 
vil kanskje si at Eilin Ekeland og Elin Engeseth ikke hadde noe annet valg enn å legge seg 
flate og åpne opp for diskusjoner og kritikk. Men det å rette ryggen, ta imot når det blåser 
som verst og kommentere kritikken åpent og ærlig, er faktisk ingen selvfølge. Det burde 
være det, men er det ikke. En «normal» reaksjon ville mange steder være å skalke lukene og 
ta diskusjoner og kritikk i lukkede fora. 

Som fagpressetidsskrift vet vi at det ikke er hverdagskost at politisk valgt ledelse stiller opp 
i så ærlige og selvkritiske intervjuer som det Elin Engeseth og Eilin Ekeland har gjort i Fy-
sioterapeuten. Det er ganske modig gjort. De har svart på en del av kritikken, tatt en solid 
porsjon med selvkritikk, men har også holdt fast på sine synspunkter på enkelte punkter. Og 
det må være lov. 

Det er opp til organisasjonen å velge nye ledere ved neste 
korsvei. Representantskapsmøtet kunne ha gått for mistillit, 
men gjorde det ikke.  Flere faggruppe- og avdelingsledere 
ønsket en sterkere reaksjon enn bare et kritisk vedtak. An-
dre følte at de ikke visste nok til å ta i bruk et så drastisk 
virkemiddel. 

– Bremseklossene i organisasjonen virket, og forslaget ble 
stoppet. Mistillit er meget sterkt. Jeg liker ikke å felle en 
dom uten mer uavhengig informasjon.  Kanskje har ledel-
sen gjort så godt de kunne i den situasjonen som var, sa Nils 
Schjelderup, leder i Privatpraktiserende Fysioterapeuters 
Gruppe, PFG.

Nestleder og leder i NFF har begått noen solide blundere. 
De har likevel stått oppreist i stormen og har vist en stor 
vilje til åpenhet og selvkritikk. Det er ganske modig. 
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aktuelt Bremseklossene virket, og 
forslaget ble stoppet. Side 6

Representantskapsmøtet:

Sterk kritikk – ikke mistillit

UENIGE Birgit Gran og Nils Schelderup (t.v) var uenige med NinaTheodorsen, Karianne Bruun Haugen, Lisette Engh og Fred Hatlebrekke.

NFFs representantskapsmøte på Gardermoen 10. mai går neppe i glemmeboken med det 

første. Opprøret mot forslaget til ny takstmodell ga opphetede diskusjoner om mistillit, men 

endte med sterk kritikk. En del tillitsvalgte var usikre og skeptiske. Andre mente at saken 

burde ende med mistillit.

TEKST og FOTO Dagrun Lindvåg, dl@fysio.no
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VEDTAKET var enstemmig og gjentok den 
tidligere kritikken mot forbundsleder Eilin 
Ekeland og nestleder Elin Engeseth for deres 
håndtering av arbeidet med ny takstmodell.  
Det var nesten identisk med det sentralsty-
ret vedtok 31. mars. Siste setning om at dette 
ikke var et uttrykk for generell mistillit ble 
tatt vekk. 

«Representantskapsmøtet 2011 finner det 
sterkt kritikkverdig at leder og nestleder i 
saken om ny takstmodell ikke har informert 
organisasjonsleddene tilstrekkelig og i tide i 
forhold til sakens alvorlighet og viktighet for 
NFFs medlemmer. Representantskapsmøtet 
forutsetter at slikt ikke gjentar seg.» 

– Ærlig debatt  
Forbundsleder Eilin Ekeland sier i en kom-
mentar til Fysioterapeuten at hun opplevde 
debatten på Representantskapsmøtet som 
åpen og ærlig.

– Jeg ble konfrontert med det organisa-
sjonen ikke er fornøyd med. Men jeg må tåle 
kritikk og har fått anledning til å beklage at 
jeg ikke håndterte denne saken godt nok. 
Samtidig opplevde jeg at organisasjonen 
fortsatt har tillitt til meg, er rimelig fornøyd 
med innsatsen og at vi generelt har en god 
dialog. Jeg har lært en del og er veldig klar 
for å stå på videre for medlemmene, sier 
Ekeland.

Mange usikre
Avdelingslederne og lederne for fag- og in-
teressegruppene hadde både separate møter 
og et felles møte i forkant av Representant-
skapsmøtet, som er det øverste formelle 
organet i forbundet mellom landsmøtene.  
Mange var usikre og følte de ikke visste nok 
om det som hadde foregått til å bruke et så 
sterkt virkemiddel som mistillit. Det har 
vært stor utskiftning i lokalavdelingene, og 
flere ledere var nye. Eirik Lind Irgens, leder i 
Avdeling Finnmark, sa at han ikke visste nok 
og heller ikke hadde rådspurt medlemmene 
nok til at han kunne stemme for mistillit. 

Frykten for å stå uten leder og nestleder 
i løpet av kvelden, uten å ha alternative løs-
ninger, spilte også en viktig rolle i diskusjo-
nen om hvordan de tillitsvalgte skulle mar-

kere sin misnøye. 
Ingen ga uttrykk 
for uenighet om 
den sterke kritik-
ken. Usikkerheten 
gjaldt reaksjons-
formen og spørs-
målet om mistillit.

For drastisk
Men også tillits-
valgte med lang 
o r g a n i s a s j o n s -
erfaring var skeptiske til å fremme mistil-
litsforslag. Blant dem var Nils Schjelderup, 
leder i Privatpraktiserende Fysioterapeuters 
Gruppe (PFG).

– Jeg er ikke for å fremme mistillitsforslag 
i denne saken. Jeg vet ikke nok, og må få alle 
kort på bordet før jeg vil gjøre noe så dras-
tisk. Bremseklossene i organisasjonen vir-
ket, og forslaget ble stoppet. Mistillit er me-
get sterkt! Jeg liker ikke å felle en dom uten 
mer uavhengig informasjon enn det jeg har.  
Kanskje har ledelsen gjort så godt de kunne i 
den situasjonen de var i, sa Schjelderup.

Leder i Faggruppe NOR, Birgit Gran, 
støttet Schjelderup i synet på mistillit.

– Det er mulig å gjøre feil, også for ledel-
sen i NFF. Og vi har vist at vi kunne stoppe 
det vi ikke likte, påpekte Gran, som også er 
ny leder i Lovutvalget i NFF.

Stort mindretall 
Fysioterapeuten var til stede på møtet i fag- 
og interessegruppeledernes forum og på fel-
lesmøtet med avdelingslederne. Det ble ikke 
foretatt noen avstemning, men inntrykket 
var at et ganske stort mindretall ønsket mis-
tillitsforslag mot ledelsen. Men ingen ville ta 
belastningen med å gjøre det alene. Det var 
alle eller ingen.

Leder i Faggruppen for kvinnehelse, 
Nina Theodorsen, var en av dem som ut-
trykte stor frustrasjon. 

– Jeg reagerer sterkt på at vi ikke har fått 
mulighet til å behandle denne saken på en 
skikkelig måte, og lurer på om det har vært 
et mål å holde dette mest mulig unna orga-
nisasjonen? Skal vi sponse et forbund som 

er villig til å gå inn i takstforhandlinger uten 
å vite, men bare tror og håper, at medlem-
mene ikke går ned i lønn som følge av et for-
slag ledelsen har gitt sin tilslutning til? Mine 
medlemmer er rasende og spør hva som er 
vitsen med medlemskapet. Vi er tross alt 
med i NFF for at de skal ivareta vår lønnsut-
vikling, sa Theodorsen. 

Hun sa senere i diskusjonen at hun me-
ner ledelsens opptreden er så graverende at 
det bør få konsekvenser.

– Vi har makt
En av de sterkeste talsmenn for mistillit var 
Fred Hatlebrekke, leder i Faggruppen for 
manuellterapi. 

– NFFs ledelse har gjort et dårlig stykke 
arbeid, fullt av feilberegninger og dårlig for-
ankret i organisasjonen. Da blir spørsmålet 
om vi fortsatt har tillit til NFFs ledelse, som 
satt i arbeidsgruppen der takstmodellforsla-
get ble utarbeidet. Nestleder Elin Engeseth 
anbefalte forslaget. Jeg er spesielt opptatt av 
hva som skjedde mellom januar og mars, 
inntil rapporten ble lagt ut på NFFs nett-
sider. I denne perioden hørte vi ingenting.  
Eilin Ekeland tok for eksempel en kjempe-
sjanse ved å gå alene ned til departementet 
og si det var greit at mastergrader ble satt 
som krav for å få kompetansetillegg. Det var 
uten forankring i organisasjonen og i strid 
med vedtaket på Landsmøtet 2010. Dette er 
svært alvorlig. Jeg synes vi skal vise at vi har 
mistillit til ledelsen i denne saken. Mange 
politikere har gått på enkeltsaker, selv om de 
har gjort en god jobb på andre områder, sa 
Hatlebrekke. 

NFFs ledelse har gjort et 
dårlig stykke arbeid.

Fred Hatlebrekke (t.h.)
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Hovedpunkter i forslaget som ble avvist:

• Antallet takster redusert fra 49 til 21, med seks hovedkategorier. 
• Undersøkelse og behandling slått sammen til felles tidstakst. 
• Faglig autonomi.
• Ikke kompensasjon for teknisk utstyr og store treningsarealer.
• Liten mulighet for tilleggstakster.
• Kompetansetillegg kun for klinisk mastergrad.
• NFFs spesialistordning ikke inkludert.

Forbundsleder og nestleder gikk opp og ned på taler-

stolen for å svare i Representantskapsmøtets «spør-

retime». Deretter tok delegatene en halvtimes «time 

out« for å diskutere resultatet.

– JEG SKULLE GJERNE ha skrudd tida åtte måneder tilbake, og 
beklager sterkt at jeg ikke så hvor omfattende dette ville bli, sa 
Elin Engeseth, sterkt preget av situasjonen. 

Når det gjelder kritikken om at prosessen har vært for lukket, 
sa hun at Helse- og omsorgsdepartementet satte dette som pre-
miss for å delta i takstarbeidsgruppen.

– Dette var ikke noe NFF fant på. Men jeg ser i ettertid at vi 
burde hatt en egen referansegruppe, særlig når det viste seg å ta 
så lang tid. 

Hun understreket nok en gang at denne takstmodellen var et 
forslag – et utgangspunkt for forhandlingene. 

– Var jeg naiv som trodde at dette skulle gå? Ja, kanskje. Rap-
porten fra arbeidsgruppen kom ut på en svært uheldig måte, og 

på et tidspunkt da det ikke var tid til dialog. Resultatet var at 
mange oppfattet dette som endelig, sa Engeseth.

Fred Hatlebrekke ville ha bekreftet om Engeseth hadde god-
kjent modell C i rapporten.

– Jeg var enig i, og ga min tilslutning til, at dette var et forslag 
vi kunne legge fram for organisasjonen og ha som utgangspunkt 
for forhandlingene. Jeg har dokumentasjon på at jeg har kom-
met med innsigelser i arbeidsgruppen på flere punkter i forslaget. 
Men dette var så langt det var mulig å komme.

Eilin Ekeland understreket flere ganger at det er hennes ansvar 
som forbundsleder at ikke organisasjonen ble bedre involvert. 
Men bevisst å holde dette unna organisasjonen? 

– Definitivt ikke. Rapporten var rett og slett ikke offentlig før, 
og da ble den lagt ut på NFFs nettsider med en gang. Jeg kan hel-
ler ikke se at vi har vært tause i etterkant. Det var et eget telefon-
møte med alle avdelingsledere og faggruppeledere om forslaget 
til ny takstmodell. Kravene til takstforhandlingene er også lagt ut. 
Men at medlemmer i NFF føler at vi ikke ivaretar deres lønnsut-
vikling, er svært alvorlig, sa Eilin Ekeland. 

Svekket tillit
Skal vi bare fortsette som om ingenting 
har skjedd? Det spørsmålet stilte Karianne 
Bruun Haugen, leder i Faggruppen for bar-
ne og ungdomsfysioterapi. 

– Det blir veldig vanskelig. Beslutningene 
nestleder Elin Engeseth tok i arbeidsgrup-
pen innebærer at hun var villig til å for-
handle bort rettighetene våre.  Min tillit til 
ledelsen er sterkt svekket. Det brenner ute 

blant medlemmene, og jeg har mandat fra 
mitt styre til å stemme for mistillit, hvis det 
er det som blir resultatet, sa Bruun Haugen.

Blant avdelingslederne var Lisette Engh, 
leder i Avdeling Hedmark, en av de som 
ønsket å fremme mistillitsforslag. Hun var 
særlig opptatt av nestleder Elin Engeseth, 
som har trukket seg fra å lede årets takstfor-
handlinger på grunn av tillitssvikten denne 
saken har skapt. 

– Elin Engeseth har ikke trukket seg som 
nestleder på grunn av denne kritikken.  Kan 
vi ha en nestleder som ikke kan forhandle 
for oss? Da må vi ta ansvar og fremme mis-
tillitsforslag på Representantskapsmøtet, sa 
avdelingslederen i Hedmark.

Slik gikk det altså ikke. Resultatet ble et 
vedtak med sterk kritikk, men ingen mistil-
lit. 

Spørretime og «time out»

Jeg skulle gjerne ha 
skrudd tida tilbake.

Elin Engeseth (t.v.)
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NFF skal ha en omfattende 

gjennomgang av organisasjo-

nen med sikte på endringer fra 

2014. Store utfordringer gjør 

det nødvendig å tenke nytt. 

TEKST og FOTO Dagrun Lindvåg
dl@fysio.no

PROSJEKT organisasjonsgjennomgang ble 
vedtatt  av Representantskapsmøtet på Gar-
dermoen tirsdag 10. mai. Forslag til endrin-
ger skal legges fram på Landsmøtet i 2013, 
med sikte på iverksetting allerede året etter. 
Rådgivningsfirmaet Fønix Kompetanse skal 
bistå i arbeidet med organisasjonsgjennom-
gangen. 

Onsdag 11. mai var prosjektet hoved-
tema på Ledermøtet for avdelinger, fag-
grupper og interessegrupper.  Bente Aks-
nes og Kristin Haftorn Johansen fra Fønix 
Kompetanse innledet om utfordringene ved 
en slik organisasjonsgjennomgang, og lo-
set delegatene gjennom gruppearbeid. De 
skulle svare på spørsmål og komme med 
forslag til framtidsscenarier, for eksempel:  
Hvilke utfordringer står NFF overfor? Hvor-
dan holde på medlemmer og tiltrekke nye? 
Hvilke endringer kan man vente i arbeids-
markedet, innen helsetjenestene og i folks 
holdninger til medlemskap og frivillig inn-
sats i organisasjoner? 

Konkurranse
Et viktig og aktuelt eksempel på konkurranse 
fra andre organisasjoner er LO, der Norsk 
Manuellterapiforening (NMF) trolig blir 
med. NMF hadde ekstraordinært landsmøte 
om LO-medlemskap den 20. mai. Dette kom-
mer i tillegg til konkurransen fra Privatprak-
tiserende Fysioterapeuters Forbund (PFF). 

– LO er en reell utfordring for NFF. 
LO jobber hardt for å tiltrekke seg nye 
grupper, også innen helsefagene, sa for-
bundsleder Eilin Ekeland til Ledermøtet.  
En annen stor utfordring er ifølge forbunds-
lederen at fysioterapi ikke nødvendigvis vil 
være noen selvfølge i framtidens helsetje-
neste. 

Dette er starten på en prosess som skal 
pågå fram til Landsmøtet i 2013. Prosjek-
tet har en styringsgruppe som skal ledes av 
NFFs nestleder Elin Engeseth. Andre med-
lemmer er tidligere sentralstyremedlem Be-
ate Golten, avdelingsleder Bas van den Beld 
i Aust-Agder, Jan Erik Endresen for fag- og 
interessegruppene, generalsekretær Tor 
Tvethaug og en representant for de ansatte 
i NFFs sekretariat. En egen prosjektgruppe 
skal gjennomføre arbeidsoppgavene i pro-
sjektet. Medlemmene der er ennå ikke valgt.

Stort apparat
Bakgrunnen for organisasjonsprosjektet er 
signaler fra blant annet lokale ledd om at 

NFFs struktur ikke lenger er hensiktsmes-
sig. Organisasjonsapparatet er stort.   Kom-
munikasjon og samordning er en stor ut-
fordring. Apparatet består av 49 ulike ledd, 
med til sammen 250 tillitsvalgte. 

En avdeling som markerte seg i denne 
saken i forberedelsene til Landsmøtet 2010 
var Avdeling Nordland, med avdelingsleder 
Robert Grønbech. Han er så langt ikke blitt 
involvert i dette prosjektet. 

Frivillighet i skvis
En del avdelinger og faggrupper har pro-
blemer med å besette posisjoner i styrene. 
Det er vanskelig å få folk til å stille opp. 
Forbundet opplever stor utskiftning av til-

Organisasjon for nye tider

BLI NY Nestleder Elin Engeseth skal lede et prosjekt som skal gjennomgå NFFs organisasjon og komme 
med forslag til endringer. Bente Aksnes (th) fra Fønix Kompetanse skal bistå med analyse og råd. 
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litsvalgte, og ønsket om økonomisk kompensasjon 
er økende. Samtidig er det lite realistisk å øke med-
lemskontingenten for å få mer ressurser til fordeling. 
Kontingenten ligger allerede i øvre sjikt av det en del 
medlemmer aksepterer, heter det i saksdokumentet 
til representantskapsmøtet. 

Elin Engeseth opplyste på ledermøtet at dagens 
struktur i NFF er fra 1995. Hovedgrepene som da ble 
gjort var innføringen av systemet med råd og utvalg. 
Avdelingene har vært en del av NFF betydelig lenger. 
Ifølge Engeseth var det mye diskusjon om likhet for 
de ulike områdene, ansatt og privat. Det var også mye 
debatt om hvor vedtaksmyndigheten skulle ligge, 
men resultatet ble sentralstyret. 

Omdømme- 
strategi

En omdømmestrategi 
for NFF ble også vedtatt 
av Representantskapsmø-
tet. Målet med strategien 
er å gjøre NFFs sentrale 
ledelse og tillitsvalgte mer 
bevisste på å oppdage, 
analysere og håndtere 
situasjoner som kan 
skade fysioterapeuters 
omdømme. 

I pluss
Når det gjelder regn-

skapet for 2010, er resul-
tatet positivt. Driftsresul-
tatet for NFF sentralt er 
på ca. 2,5 millioner kroner. 
En årsak er flere medlem-
mer enn budsjettert. En 
stor del av overskuddet vil 
bli brukt til å fylle opp Kon-
fliktfondet, som ble sterkt 
belastet av streiken i fjor. 
Regnskapet ble godkjent 
uten merknader. 

I minus
Tidsskriftet Fysiotera-

peuten hadde i 2010 et 
underskudd på 295.000 
kroner, et avvik på ca. 
412.000 kroner i forhold 
til budsjett. 200.000 
kroner dekkes inn av Fy-
sioterapeutens driftsfond, 
som fylles opp av over-
skudd i gode tider. Resten 
av underskuddet belastes 
utgivers egenkapital.

Representantskapsmøtet
er det øverste formelle organ i NFF mellom 
landsmøtene. Det skal blant annet godkjenne 
regnskaper og budsjettendringer. 

 
Ledermøtet 
er et forum for tillitsvalgte i avdelinger, 
faggrupper og interesser, men fatter ingen 
formelle vedtak. 

NFFS FREMTID Hvordan få nye medlemmer og holde på de man allerede har? Karianne Bruun Haugen (t.v.), Stig Morten 
Fløysand, Bas van den Beld, Steinar Krey Voll og Håkon Hellenes i gruppearbeid på Ledermøtet.
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NFF har i takstforhandlingene 

fremsatt krav om at omleggin-

gen av finansieringsordningen 

stanses. Tillegg for spesia-

listkompetanse var et annet 

viktig krav.

TEKST Dagrun Lindvåg, dl@fysio.no

FORHANDLINGENE startet 23. mai, men var 
ikke avsluttet i det Fysioterapeuten gikk i 
trykken. Takstforhandlingene skal normalt 
være fullført innen utgangen av mai. 

Forbundet krevde også et tillegg for spe-
sialistkompetanse i fysioterapi. Når det gjel-
der de økonomiske rammene, var NFFs krav 
et likt påslag på driftstilskudd og takster på 

2,5 prosent per 1. juli 2011. Da er det truk-
ket fra et overheng på 2,85 prosent fra i fjor.  
Det faktum at forslaget til ny takstmodell ble 
avvist av sentralstyret, gjorde utgangspunk-
tet for forhandlingene mer komplisert enn 
tidligere år. NFF tok utgangspunkt i dagens 
modell, men visste ikke om staten likevel 
ville bringe hele eller deler av forslaget inn 
i forhandlingene.

Et annet krav fra NFF var at fysioterapeu-
ter må få kompensasjon for oppkobling til 
elektronisk samhandling, men uten at dette 
tas av rammene i disse forhandlingene. Et 
annet viktig punkt for NFF gjaldt basseng-
trening. Forbundet krevde at fysioterapeuter 
må ha anledning til å ta egenbetaling ved be-
handling av pasienter i basseng for å kom-
pensere for utgifter til leie av bassenget.

Når det gjelder kravet om kompetanse-
tillegg, viste NFF til at Helsedirektoratet på 

oppdrag av Helse- og omsorgsdepartemen-
tet har startet på en utredning av spesialist-
ordning for flere grupper helsepersonell. 

– I påvente av en slik ordning må man bi-
dra til at avtalefysioterapeuter blir stimulert 
til og belønnet for økt og spesialisert kom-
petanse, mener NFF. 

I kravdokumentet til takstforhandlingene 
har forbundet generelt vist til at behovet for 
fysioterapi har økt, og at enkelte pasient-
grupper nå har lang ventetid. Over 35 pro-
sent av fysioterapeutene med driftsavtale 
oppgir at kronikere må vente i mer enn sju 
uker for å bli vurdert.  

I tillegg gir fysioterapeutene mer behand-
ling enn det kommunene betaler for. Ifølge 
forbundets beregninger ytes det ca 1300 års-
verk uten tilskudd fra kommunene. 

Følg utviklingen på våre nettsider
www.fysioterapeuten.no

Takstforhandlingene: 

Krevde stans i finansieringsomleggingen

Med en ramme på 4,3 prosent er forbundet ganske 

godt fornøyd med lønnsoppgjøret i kommunesektoren 

og i staten, der resultatet ble 4 prosent. Unntaket er 

tariffområde Oslo, der det ble brudd og mekling. 

– NÅ MÅ VI få gjort noe med lønnsstrukturen i kommunene, slik 
at vi får uttelling for kompetanse og ansiennitet, sier Kjersti Hat-
lestad, leder i NFFs forhandlingsseksjon. Både i KS-området og 
i staten vil alle få et tillegg på minimum 7.000 kroner.

En lønnsundersøkelse som NFF gjennomførte i desember 
2010 viste at fysioterapeuter med lang ansiennitet står lønns-
messig omtrent på stedet hvil, og at rundt en tredel av NFFs 
medlemmer ikke får uttelling for kompetanse. 

Unngikk mekling
I staten var forhandlingene i havn allerede fredag kveld, 29. 
mai, og i kommunesektoren var oppgjøret i mål dagen et-
ter. For tariffområde Oslo ble situasjonen en helt annen. 
Oslo kommune ville ikke gi tillegg på linje med resultatet 
i KS-området, og forhandlingene endte derfor med brudd. 
Rammen for oppgjøret i kommunesektoren ble altså 0,3 prosent 
høyere enn i staten. Resultatet ble langt bedre enn i privat sektor.

Skuffet og provosert
Etter at både Staten og KS kom i havn med årets lønnsforhand-
linger uten mekling, var det forventet at det samme skulle skje 
i Oslo. 

– Oslo kommune la frem et tilbud på 3,7 prosent, 0,5 prosent 
lavere enn resultatet i KS. Kommunen avviste organisasjone-
nes krav, og vi kunne ikke gjøre annet enn å bryte, sier Bjarte 
Hjorthaug, NFFs representant i forhandlingsutvalget Unio Oslo 
kommune.

Marianne Tollefsen, leder i NFF avdeling Oslo, sier til Fysio-
terapeuten at hun er både skuffet og provosert. 

– Oslo kom noe dårligere ut av lønnsoppgjøret i 2010 enn de 
gjorde i KS. Organisasjonene ønsker ikke at dette skal gjenta seg. 
Det er skuffende at Oslo kommune gjorde det nødvendig med 
mekling, når de andre to greide å løse flokene, sier Tollefsen.

Helseforetakene
Den 9. mai ble Spekter og NFF enige i forhandlingene for med-
lemmer i helseforetakene og ved Lovisenberg sykehus. Alle 
medlemmer som er omfattet av overenskomsten gis et generelt 
tillegg på 2,4 prosent, i tillegg til at minstelønnssatsene for fysio-
terapeut og spesialfysioterapeut heves.  Ny årslønn for turnus-
kandidater blir på kr. 296 100. 

Fornøyd med stat og kommune – brudd i Oslo
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Fysioterapeutenes neste verdens-

kongress står for døra. WCPT-kon-

gressen i Amsterdam går av stabelen 

20.-23. juni, med ca. 4.000 påmeldte 

fysioterapeuter. 

TEKST Dagrun Lindvåg
dl@fysio.no

KONGRESSENS hovedtema har fått beteg-
nelsen Moving Physical Therapy Forward. 
De underliggende temaene er:  Global 
health, Professional issues, Professional 
practice, Education og Research methodo-
logy. 

Vi har så langt funnet om lag ti norske 
fysioterapeuter som bidragsytere i kon-
gressprogrammet. Blant disse kan vi nevne 
professor Jan Magnus Bjordal, Høgskolen 
i Bergen. Han skal holde et innlegg under 
temaet Electrophysical & isothermal agents 
(platform abstracts). Tittel: «Do Systematic 
reviews of Physical Agents and Pharmaco-
logical Agents in the Cochrane Library in-
terpret scientific evidence differently?»

Ergonomi og kvinnehelse
Under temaet Occupational health (plat-
form abstracts) finner vi to norske navn: 
Inger Helene Gudding, STAMI, med: «Phy-
siotherapists use of a guideline for reducing 
work related musculoskeletal disorders». Og 
Liv Magnussen, Universitetet i Bergen, med: 
«Long-term follow-up of diability pension-
ers having musculoskeletal pain.»

Professor Kari Bø ved Norges Idrettshøg-

skole skal lede et av seminarene om kvinne-
helse (platform abstracts) . Under samme 
tema finner vi et innlegg av Signe Nilssen 
Stafne, NTNU: «Does regular exercise in 
pregnancy prevent urinary incontinence?»

Psykisk helse
På området psykisk helse (Mental health, 
platform abstracts) står Anne Kristin Wan-
vik, Høgskolen i Sør-Trøndelag, oppført: 
«How do persons with psychosis percieve 
and experience their body, and what attitu-
des do they have to their own body?»

Under kongressen er det også flere sam-
linger for ulike nettverksgrupper. En av dis-

se samlingene har psykisk helse som tema, 
med NFFs nestleder Elin Engeseth som mø-
teleder. Blant temaene som skal diskuteres 
er fysioterapiens rolle innen psykisk helse, 
kunnskapsbasert praksis og kompetanse/
utdanningskrav for fysioterapeuter som job-
ber innen feltet psykisk helse.

World Confederation for Physical The-
rapy, WCPT, arrangerer verdenskongress 
hvert fjerde år. Den forrige kongressen var i 
Vancouver i Canada i juni 2007. 

Les mer:
www.wcpt.org
www.wcpt.org/congress

Amsterdam venter storinnrykk av fysioterapeuter 

AMSTERDAM Nederland er vertskap når årets WCPT-kongress skal gå av stabelen. Ca. 4.000 fysiotera-
peuter er påmeldte. Foto: Colourbox.com
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ANNE CHRISTIE er tilknyttet Institutt for 
helse og samfunn, UiO, og disputerte 12. 
april. Avhandlingen har tittelen «Measuring 
outcomes of shoulder surgery in patients 
with rheumatic diseases».

Ved langtkommen revmatisk leddsyk-
dom kan skulderleddet bli affisert. Dette fø-
rer ofte til smerter og nedsatt bevegelighet. 
Dersom symptomene vedvarer til tross for 
adekvat konservativ behandling er kirurgi et 
relevant behandlingsalternativ, skriver UiO i 
sin omtale av disputasen. 

Sammenfatte kunnskap
Ifølge Anne Christie var hensikten med av-
handlingen å sammenfatte forskningsbasert 
kunnskap om effekt og komplikasjoner ved 

innsetting av skulderproteser hos personer 
med revmatoid artritt (RA). Videre å vur-
dere metodiske egenskaper og skulderspe-
sifikke terskelverdier ved standardiserte 
skuldermål som benyttes ved måling av 
skulderfunksjon ved revmatisk leddlidelse. 

En systematisk litteraturgjennomgang 
identifiserte imidlertid bare en randomisert 
kontrollert studie. Det konkluderes derfor 
med at det er lite forskningsbasert kunnskap 
på dette området, og at det er behov for flere 
studier med adekvat design. Det er behov 
for stringente observasjonsstudier med lang 
oppfølgingstid, for eksempel registerstudier, 
for å oppdage både kjente og ukjente kom-
plikasjoner ved skulderproteser, påpeker 
Christie.

Skulderfunksjonsmål
I sitt arbeid har Anne Christie sett på me-
todiske egenskaper ved seks standardiserte 
skulderfunksjonsmål, og hun fant at de ikke 
vurderer skulderstatus eller effekt av skul-
derkirurgi likt. Resultater på tvers av studier 
som benytter ulike skulderfunksjonsmål 
kan derfor ikke sammenlignes direkte. Dette 
gir støtte til studier som argumenterer for å 
kombinere funksjonsbaserte og pasientrap-
porterte målemetoder, ifølge avhandlingen. 

Christie påpeker at terskelverdiene, eller 
nivået der pasientene vurderte sin situasjon 
som akseptabel, ble estimert ulikt for hvert 
av skuldermålene. Verdiene var ulike, og 
noen av dem ga stor grad av falsk positive 
klassifiseringer.

Avhandlingen reiser tvil om to mye 
brukte standardiserte skuldermål, Con-
stant Shoulder Score og DASH, er egnet ved 
skulderkirurgi på pasienter med revmatiske 
leddsykdommer. 

Lite kunnskap om resultat av skulderproteser 

Senter for kunnskapsba-

sert praksis ved Høgskolen 

i Bergen (HiB) ble åpnet for 

fem år siden. Nå opplever 

de at stadig flere helse-

foretak etterlyser kunn-

skapen de sitter på. 

DET SISTE helseforetaket som 
har tatt kontakt  er Nordlands-
sykehuset HF i Bodø. Tidligere 
har senteret holdt kurs ved Oslo 
universitetssykehus, Radium-
hospitalet, Helse Bergen og 
Løvåsen undervisningssyke-
hjem, opplyser hib.no.

Senterleder Monica W. Nort-
vedt er svært fornøyd med å ha 
truffet så godt med satsingen 

på fagfeltet kunnskapsbasert 
praksis.  Formålet er å styrke 
beslutningsgrunnlaget til  hel-
sepersonell    ved at de baserer 
sin praksis på beste tilgjenge-
lige kunnskap. Og for å finne 
fram til beste tilgjengelige 
kunnskap skal man bruke gode 
kilder: Relevant og oppdatert 
forskingskunnskap, klinisk er-
faringskunnskap og pasientene/
brukernes referanser og ressur-
ser i en gitt kontekst.

Samarbeidsavtalen som er 
inngått med Nordlandssykehu-
set HF innebærer at Senter for 
kunnskapsbasert praksis skal bi-
stå sykehuset i å bli bedre på pa-
sientsikkerhet og kvalitet. Dette 
skal skje gjennom implemente-
ring av kunnskapsbasert praksis 
blant de ansatte ved sykehuset.

Prosjektet startet i februar.  I 
løpet av 2011 skal 18 utvalgte 
enheter  ved sykehuset innføre 
kunnskapsbasert praksis. Og  i 
løpet av 2014 skal målet være 

nådd; hele Nordlandssykehuset 
skal da ha implementert kunn-
skapsbasert praksis. 

Kilde: www.hib.no

Stor interesse for bedre praksis

Det er lite forskningsbasert kunnskap om resultatene av skulderproteser ved 

revmatoid artritt (RA). Derfor er det behov for observasjonsstudier med lang 

oppfølgingstid, for å oppdage kjente og ukjente komplikasjoner, ifølge en 

doktorgradsavhandlling fra Universitetet i Oslo.

PROSJEKT I løpet av 2011 skal kunnskapsbasert praksis innføres ved Nord-
landssykehuset i Bodø. Foto: Colourbox.com
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RESULTATENE fra tre randomiserte kontrol-
lerte studier viste at et fire ukers rehabilite-
ringsprogram gav umiddelbare helsegevin-
ster for alle de involverte pasientgruppene 
i begge klima, skriver UiO i sin omtale av 
disputasen. Men dersom behandlingen ble 
gitt i varmt klima, var effekten generelt stør-
re og av lenger varighet enn om tilsvarende 
behandling ble gitt i Norge. 

Lege og forsker Yndis A. Staalesen 
Strumse disputerte ved Universitetet i Oslo 
den 20. mai. Avhandlingens tittel er «The 
efficacy of rehabilitation in warm and cold 
climates for patients with rheumatic and 
neurological diseases. Three randomised 
controlled studies».

Temaet for prøveforelesningen var sam-
menhengen mellom dose og respons ved 
rehabiliteringsintervensjoner hos pasienter 
med artrose.

Fire ukers program
Strumse har undersøkt effekten av et fire 
ukers tverrfaglig rehabiliteringsprogram, 
og om helsegevinsten påvirkes av om be-
handlingen gjennomføres i varmt eller kaldt 
klima. Den ene studien omfattet personer 
med de revmatiske sykdommene leddgikt 
og Bechterews sykdom. Deltakerne ble til-
feldig fordelt mellom behandling ved et be-
handlingssenter i et land ved Middelhavet 
eller ved et norsk rehabiliteringssenter. I to 
andre studier deltok personer med postpo-
lio syndrom og medfødte, nevromuskulære 
sykdommer. 

Oppfølgingskontroller ble gjennomført 
tre og seks måneder etter avsluttet behand-
ling. Helsegevinsten ble mer langvarig i et 
varmt klima. Effekt utover tre måneders va-
righet ble her definert som vedvarende.

Smerte og tretthet
Symptomer som smerte og tretthet ble 
vedvarende redusert kun etter behandling 
i varmt klima. En annen effekt av varmt 

klima var en vedvarende større reduksjon i 
sykdomsaktivitetsmål blant deltakere med 
leddgikt. I tillegg fikk 91 prosent av Bechte-
rew-pasientene en vedvarende økning i ryg-
gens sidebevegelighet ved behandlingsopp-
hold i varmt klima.

Studien som inkluderte pasienter med 
nevromuskulære sykdommer hadde ikke 
kontrollgruppe i Norge, og behandlingsef-
fekten for denne gruppen er derfor mer 
usikker, ifølge Strumse. 

Behandling i varmt klima gir mer 
langvarig helsegevinst

Fondet utlyste høsten 2010 stipend 
innen fire nye kategorier. Dette var en 
prøveordning, som Fondet nå har besluttet å 
forlenge. Ny søknadsfrist er 1. september 
2011.

Dette er stipend til forskningsprosjekter, 
kvalitetssikringsprosjekter, formidlingspro-
sjekter og til arbeid med prosjektbeskrivelse. 
Fondet mottok 22 søknader fordelt på fem 
forskningsprosjekter, ni formidlingsprosjek-
ter, fem kvalitetssikringsprosjekter og tre til 
arbeid med prosjektbeskrivelse. Sammenlagt 
ble det delt ut nesten 2,2 millioner kroner til 
11 av søknadene, opplyser Fondet.

Siden utlysningen i fjor er det gjort 
enkelte justeringer i retningslinjer og kriterier. 
Beløpet er økt til 560 000 kroner for et 
årsverk. Kriteriene for stipend til forsknings-
prosjekt, formidlingsprosjekt og kvalitets-
sikringsprosjekt er presisert. Søknadsskjema-
ene er også utviklet videre.

Et prioritert satsningsområde for Fondet 
er fysioterapi i primærhelsetjenesten. Pro-
sjekter som gjennomføres i eller er forankret 
i primærhelsetjenesten vil derfor bli prioritert 
når søknader ellers stiller likt i vurderingene, 
opplyser Fondet.

Fullstendige kriterier og søknadsskjema 
finner du på www.fysio.no/fondet

Ny utlysning av fire 
stipendkategorier

Behandlingsreiser til land med varmt klima gir bedre helsegevinst som 

varer lenger enn om samme rehabiliteringsprogram gjennomføres i Norge. 

Det viser doktorgradsavhandlingen til Yndis A. Staalesen Strumse, Univer-

sitetet i Oslo.

MIDDELHAVET Pasienter med revmatiske og 
nevrologiske lidelser fikk stor effekt av behand-
ling gitt i varmt klima. Foto: Colourbox.com

Bedre hjelp til demente

26 kommuner har deltatt i et treårig 
program for utredning og diagnostisering 
av demens i forbindelse med regjeringens 
demensplan 2015. Prosjektet viser at 
egne demensteam sikrer at flere får riktig 
diagnose. 

Ifølge en pressemelding fra Helse- og 
omsorgsdepartementet viser prosjektet 
at demensteamene og koordinatorene har 
fanget opp 275 personer med mistanke om 
demens. Utredningen medførte at mange 
fikk riktig diagnose og at over halvparten 
fikk nye tilbud som var bedre tilpasset deres 
situasjon.

Alle kommuner vil motta en veileder for 
utredning og diagnostisering av demente.
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AKTUELT

Undersøkelser viser at over 75 

prosent av de som ikke driver 

regelmessig fysisk aktivitet 

ønsker å være mer aktive. Kom 

i form-grupper hjelper delta-

kerne opp av sofaen og over 

dørstokken.

TEKST og FOTO Tone Elise Galåen
fysioterapeuten@fysio.no

 
ØKENDE inaktivitet representerer et betyde-
lig folkehelseproblem. Gjennom blant an-
net arbeidet med Aktivitetshåndboken fra 
Helsedirektoratet, er det satt økt fokus på 
bruk av fysisk aktivitet i forebygging og be-
handling. Problemet for mange er å komme 

i gang og finne et tilbud som passer.
– Det finnes et mangfold av treningstil-

bud. Når så mange finner det vanskelig å 
komme i gang, kan det være behov for nye 
tilnærmingsmåter. Kom i form-grupper er 
et nytt tilbud vi har jobbet frem med tanke 
på de som sjelden eller aldri er fysisk aktive, 
men som ønsker å bli det, sier fysioterapeut 
med master i helsefremmende arbeid, Inger 
Merete Skarpaas i Kreftforeningen. 

Hun har siden oppstarten i 2009 vært 
leder for pilotprosjektet. Med seg har hun 
hatt fysioterapeut Elisabeth Goverud fra 
fagseksjonen i NFF, fysioterapeut og høy-
skolelektor Sidsel Byhring ved fysioterapiut-
danningen i Oslo og Marianne van der Wel, 
sosionom med master i helsefremmende 
arbeid, i Kreftforeningen.

 
Utviklet ny metode
Et av hovedmålene til Kreftforeningen er å 

bidra til at færre får kreft, og fysisk aktivitet 
kan redusere risikoen. For å endre helseva-
ner, har det vist seg at metoder som styrker 
troen på egen mestring, sammen med støtte 
fra andre i samme situasjon, øker sjansen 
for å lykkes. Kreftforeningen har svært god 
erfaring med liknende tilbud når det gjelder 
hjelp til røykeslutt. 

– Kom i form-grupper er en ny måte å 
jobbe på. Her kombineres individuell tilret-
telegging og oppfølging fra veileder, med so-
sial støtte fra likemenn. Deltakerne får mu-
lighet til å finne ut av sine ønsker og behov, 
og å gjennomføre planer for å nå egne mål, 
sier Skarpaas. 

En avisannonse med tittelen «På tide å 
komme i form?» inviterte potensielle delta-
kere til et informasjonsmøte.

– Før oppstart er det viktig å bli infor-
mert om hva det innebærer å delta. Dette er 
ikke en vanlig treningsgruppe. Deltakerne 

Finner formen med støtte fra gruppa

PROSJEKTGRUPPA Kom i form-grupper er et pilotprosjekt hvor målet er å motivere deltakerne til fysisk aktivitet. Deltakerne i prosjektgruppa er Marianne 
van der Wel, Sidsel Byhring og Inger Merete Skarpaas. Elisabeth Goverud var ikke til stede da bildet ble tatt.
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møtes for å støtte hverandre, bearbeide og dele erfaringer. Samtalen 
er det viktigste verktøyet. De skal ikke trene sammen, selv om noen 
kan finne seg en treningsvenn i gruppen. Deltakerne må forstå at det 
handler om å gjøre en jobb, og at de må gjøre den selv, sier Skarpaas.

De første 10-12 gangene møtes gruppa en gang i uka. Jobb num-
mer en er å beskrive realistiske mål og lage en individuell plan med 
hensyn til hvor og på hvilken måte den enkelte vil trene. Jobb num-
mer to er å gjennomføre opplegget med gruppa som coach og støt-
tespiller. Senest på det fjerde møtet må alle ha ferdig en konkret, 
skriftlig plan. Gruppa følges opp gjennom et helt år, men etter 12 
uker deltar veilederen på stadig færre møter. Etter 6 måneder er det 
opp til gruppa om de vil treffe veilederen igjen før avslutningsmøtet 
som holdes 12 måneder etter oppstart.

Endrer holdning
Deltakerne i gruppene har typisk vært i aldersgruppen 40 til 65 år. 
Felles for dem er at de har vært fysisk aktive kun 1-3 ganger per 
måned, men med et ønske om 2-3 ganger per uke. Hovedmotiva-
sjon for å begynne var å få fysisk og mentalt overskudd, forebygge 
helseplager eller bygge seg opp etter sykdom eller skade. Hindringer 
deltakerne oppgav var helseproblemer, ikke nok drahjelp eller at de 
ikke fant et tilbud som passet dem.

– Så langt har vi hatt 24 deltakere fordelt på tre grupper. Ved opp-
start bør antallet deltakere være høyt nok til å tåle noe frafall de før-
ste ukene, men gruppene må heller ikke være for store. 6-9 deltakere 
er ideelt. Vår erfaring er at noen trenger mye støtte til å begynne 
med for å finne ut hva de kan og vil, for så å opparbeide seg tro på at 
de kan klare det. Atferdsendring tar tid. Men det er morsomt å se at 
de som henger med etter fire uker også henger med etter et år, og at 
de da har etablert gode aktivitetsvaner og har et helt annet forhold til 
fysisk aktivitet enn før de begynte, sier Byhring.

Veilederens rolle
Veilederen skal hjelpe deltagerne med å lage sin egen plan for mer 
mosjon og bedre form. Veilederen gir også retningslinjer for hvordan 
medlemmene av gruppa på best mulig måte kan støtte hverandre slik 
at alle greier å gjennomføre opplegget de har bestemt seg for. 

– De første ukene er det nødvendig å være to veiledere til stede 
på hvert møte; det er særlig mye å snakke om og finne ut av i starten. 
Til å begynne med må man være både rådgiver og veileder, og det er 
derfor nyttig at en av veilederne har en viss kunnskap og erfaring når 
det gjelder å drive fysisk aktivitet. Fysioterapeuter har nettopp slik 
kompetanse, sier Byhring.

Veilederens rolle endres noe underveis. For fysioterapeuter kan 
rollen som veileder for en Kom i form-gruppe føles annerledes enn 
den de er vant til. Veilederens oppgave er å sette i gang gruppa, ord-
ne med det praktiske og etablere de rammene som gruppa skal jobbe 
etter. Deretter starter arbeidet med å gjøre seg selv overflødig. For 
helsepersonell som er vant til å gi råd, finne løsninger og føre pasi-
enten gjennom prosessen fra A til Å, kan dette være en utfordring. 
Men hvis treningen skal bli en del av hverdagen, er det viktig at den 
enkelte deltaker eier sitt eget prosjekt.

– I utviklingen av tilbudet har vi også jobbet systematisk med å 
reflektere over egen praksis. I alle utviklingsprosjekter er det nød-
vendig å kunne endre kurs i forhold til det du erfarer. Vi har skrevet 
og utvekslet refleksjonsnotater ved hjelp av en fast mal etter hvert 
møte med gruppene. Det har vært en veldig bevisstgjørende måte 

å jobbe på og vårt viktigste verktøy i utviklingen av tilbudet, sier 
Skarpaas.

Veilederkurs
Med samhandlingsreformen er det satt større fokus på helsefrem-
mende og forebyggende arbeid. Kom i form-gruppene gir deltaker-
ne mulighet til å utvikle selvstendighet og ta kontroll selv, og passer 
derfor godt inn i dette bildet. 

– Vi har utviklet en måte å arbeide på som kan være av interesse 
for fysioterapeuter. Gruppene gir mulighet til å veilede flere på en 
gang, samtidig som man benytter de ressursene som ligger i erfa-
ringsutvekslingen deltakerne imellom. Stadig flere kommuner eta-
blerer Frisklivssentraler. Kom i form-grupper kan kanskje være et 
aktuelt supplement, sier Skarpaas. 

Evalueringen er ventet å være ferdig neste år. Da er ambisjonen å 
få på plass et veilederkurs både som en avslutning på og en videre-
føring av pilotprosjektet. 

– Målet er å gi flere mulighet til å prøve ut og tilby Kom i form-
grupper i sin praksis. Ingen tilbud passer for alle, og erfaring med 
flere grupper er nødvendig for å finne ut hvem dette passer best for 
og hvilket utbytte det gir utover økt aktivitetsnivå. Vår erfaring er 
at kvinner med ulike helseplager og motivasjon for å delta, funge-
rer godt i samme gruppe. Det hadde vært spennende å finne ut om 
opplegget også kan passe for begge kjønn og ulike pasientgrupper, 
avslutter Inger Merete Skarpaas. 

UFO™
 

Universal Plantar Fasciit ortose
Orthomericas nattortose for effektiv 

behandling av Plantar Fasciit, spissfot 
og achillestendinitt. 

Tlf. 75 50 74 30    Fax 75 50 74 31  
post@kima.no    www.kima.no
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Det enkleste er 
fortsatt pistol.
Enimed 10 år i Norge 
med trykkbølgebehandling.

Et effektivt våpen for personell med medisinsk faglig kompetanse for 
behandling av kroniske senelidelser.

En rekke vitenskapelige undersøkelser viser at trykkbølgebehandling med Swiss DolorClast®-metoden 
har god klinisk effekt. For klinisk dokumentasjon, se trykkbølgebehandling.no eller enimed.no



– Jeg fi kk kronisk senebetennelse i 
begge albuer. Store smerter og tapt 
styrke i albuer og underarmer gjorde 
at jeg hadde problemer med å gripe 
og bære selv de minste ting. 
Konsentrert behandling med 
trykkbølger over en fi reukers periode 
løste opp i problemene. Jeg er nå 
symptomfri. Behandlingen var ikke 
direkte smertefri, men med vondt 
skal vondt fordrives.

– Norges Skiforbund og alpinlandslagets 
medisinske støtteapparat  benytter 
trykkbølgebehandling med Swiss 
DolorClast®. Trykkbølgebehandling ble 
benyttet med godt resultat på skaden 
jeg pådro meg før OL i Vancouver i 2010 
og benyttes også på de ulike typer 
belastningsskader og ”smeller” som 
inntreffer gjennom en lang og hektisk 
rennsesong. Takk for hjelpen, 
den er gull verdt!

– Vi behandler et stigende antall pasienter 
med trykkbølger på vår klinikk. Musearm, 
akillessmerter, kalkskulder, jumpers knee 
og plantar fasciitis behandles effektivt, 
uten behov for operasjon, kortison eller 
medisinbruk. Kort behandlingstid og 
ingen bivirkninger har gjort metoden 
utbredt både i profesjonelle idretts-
miljøer og for å få pasienter raskt tilbake 
i jobb. Trykkbehandling representerer en 
liten revolusjon innen fysikalsk medisin.

– Enimed har levert Swiss DolorClast®, 
trykkbølgebehandlingsutstyr av topp 
sveitsisk kvalitet til norske klinikker i 
10 år. Trykkbølgebehandling er i denne 
perioden blitt etablert som en adekvat 
og effektiv behandlingsform for 
kroniske senelidelser. Klinikker over 
hele Norge innen fysikalsk behandling 
og rehabilitering tilbyr nå trykkbølge-
behandling med vårt utstyr. 
Nå satser vi friskt på 10 nye år!

Egill Knag, daglig leder Enimed, importør og distributør Tor Østhagen, fysioterapeut, leder av Stabækklinikken

Jappen Johansen, fornøyd pasient Aksel Lund Svindal, verdensmester og olympisk mester

Postadresse: Boks 62, 1488 Hakadal. Besøksadresse: Rauerskauveien 518, Nittedal.Telefon: (+47) 67 07 91 80, Fax: (+47) 67 07 91 81.
www.enimed.no

Importør / distributør:

Swiss DuoClast® 
komplett 2-modulers 
trykkbølgeutstyr

Swiss DolorClast®
Radial trykkbølgebehandling 
gir mekaniske sjokkbølger 
som brer seg ut i vifteform 
med varierende penetrasjon i 
vev og muskulatur fra 1 til 45 
millimeter.

Swiss PiezoClast®
Fokusert trykkbølgebehandling 
gir ballistiske sjokkbølger som 
konsentreres for optimal 
effekt mot et mer begrenset 
område med penetrasjon i vev 
og muskulatur fra 5 til 40 
millimeter.

Litteratur: 1. FDA/PMA Approval May 2007, PMA nr P050004, www.fda.gov/cdrh/mda/docs/P050004.html (27.6.2008).   2. Gerdesmeyer L, Gollwitzer H, Diehl P et al. Radiale extrakorporale, Stoß 946;
wellentherapie (rESWT) in der Orthopädie. Journal für Mineralstoffwechsel 2004; 11: 36-9.   3. Cacchio A, Paoloni M, Barile A et al. Effectiveness of radial shock-wave therapy for calcifi c tendinitis of the 
shoulder: single-blind, randomized clinical study. Phys Ther 2006; 86: 672-82. 4. Rompe JD, Furia J, Maffulli N. Eccentric loading compared with shockwave treatment for chronic insertional achilles 
tendinopathy: a randomized, controlled trial. J Bone Joint Surg Am 2008; 90: 52-61.

Benyttes av 

Norges Skiforbund

jubileumstilbud!

Ta kontakt for et
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Sammendrag 

 Hensikt: Utforske hvordan en gruppe sykmeldte og deres ledere opplever at sykefraværs-
arbeidet fungerer i en Inkluderende arbeidslivsbedrift. 
Design: Eksplorerende fokusgruppeintervjustudie.
Materiale og Metode: Sytten sykmeldte (intervjuet i tre fokusgrupper) og fem ledere 
(en fokusgruppe) i Sogn og Fjordane fylkeskommune ble intervjuet i forkant av et interven-
sjonsprosjekt for langtidssykmeldte. 
Resultat: Sentralt i gruppesamtalene med de sykmeldte var ønsket om å bli møtt med 
respekt og forståelse, bli sett og verdsatt, både av ledere, leger og NAV. Lederne fokuserte 
på rutiner og retningslinjer i sykefraværsoppfølging og etterlyste mer kunnskap om ret-
tigheter og tiltaksmuligheter for sykmeldte. De sykmeldte var positive til arbeidsgivers 
vilje til å tilrettelegge arbeidsoppgaver i en sykmeldingsperiode, men trakk fram at endrede 
arbeidsoppgaver for en sykmeldt ofte medførte merarbeid for kolleger. Begge grupper 
trakk frem sykmeldinger grunnet usynlige og eller sammensatte plager som spesielt utfor-
drende å håndtere.
Implikasjoner: Studiens resultat kan bety at viktige nøkler til et godt sykefraværsarbeid 
er i kvalitetene i kommunikasjonen mellom sykemeldte og ledere. En annen nøkkel kan 
være at lederne oppsøker og får mer opplæring av NAV om sitt ansvar og sine oppgaver.
Nøkkelord: Sykefravær, inkluderende arbeidsliv, fokusgrupper, tilrettelegging.

Eksplorerende fokusgruppeintervjuer:  

Sykefraværsoppfølging erfart av  
sykmeldte og ledere

fag

Innledning
Sykefraværet har vært et hyppig diskutert 
tema i Norge de siste 20 årene. Det er i første 
rekke langtidsfraværet som har økt, og det 
er en liten del av de sysselsatte som står for 
en stor del av det totale fraværet (1,2). Jo 
lenger fraværet varer, desto vanskeligere er 
det å vende tilbake til arbeidslivet (1). Lang-
varig fravær har også sammenheng med 

dårligere helse og livskvalitet for den enkelte 
(3), i tillegg til at det har store økonomiske 
konsekvenser for samfunnet (1). Muskel- og 
skjelettplager og lettere psykiske plager er 
diagnosene som hyppigst assosieres med sy-
kefravær og uførhet (4).  

I den politiske debatten har det vært fo-
kus på å redusere utgiftene til folketrygden. 
Ulike regelendringer er gjennomført (5), og 

det er inngått en avtale med målsetning om 
at arbeidslivet skal være både inkluderende 
og redusere sykefravær: Intensjonsavtalen 
om et Inkluderende Arbeidsliv (IA-avtalen). 
IA-avtalen ble inngått mellom partene i ar-
beidslivet i 2001 (6). Den er siden videreført 
tre ganger, sist i februar 2010 (7). Avtalen 
utrykker de tre målene (i) å redusere syke-
fraværet med 20 prosent i avtaleperioden 

Birte Barsnes, 
fysioterapeut, MSc, høy-
skolektor, Høgskulen i 
Sogn og Fjordane, Sogn 
Bedriftshelsetjeneste, 
e-post: birte.barsnes@
hisf.no

Liv Heide Magnussen, fysioterapeut, PhD, 
seniorforsker og førsteamanuensis, Uni helse, 
Bergen/Institutt for samfunnsmedisinske fag, 
Universitetet i Bergen

Målfrid Råheim, fysioterapeut, Dr Philos, 
førsteamanuensis, Institutt for samfunnsme-
disinske fag, Universitetet i Bergen

Denne vitenskapelige originalartikke-
len, mottatt 04.02.10 og godkjent 24.02.11, 
er eksternt fagvurdert etter Tidsskriftet 
Fysioterapeutens retningslinjer på www.
fysioterapeuten.no og redigert av Kjartan 
Vårbakken.

Oppgitte interessekonflikter: Ingen. 
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Tilrettelegging av arbeid for sykmeldte står i 
spenn mellom ønsket sykenærvær og uønsket 
nærværspress.

(ii) å få tilsatt flere arbeidstakere med re-
dusert funksjonsnivå, samt (iii) å øke den 
reelle pensjonsalderen (6). Sentralt i vide-
reføringen av avtalen er fokuset på tidlig og 
hyppig kontakt mellom arbeidsgiver og syk-
meldt. Oppfølgingsplan for den sykmeldte 
skal utarbeides innen fire uker, arbeidsgiver 
skal gjennomføre dialogmøte med den an-
satte, kontaktperson i NAV og eventuelt lege 
innen åtte uker og NAV skal arrangere dia-
logmøte senest innen 26 uker dersom den 
ansatte fortsatt er sykmeldt (7). Målet med 
IA-samarbeidet er å finne løsninger i virk-
somheten som kan hjelpe den sykmeldte 
raskt tilbake i arbeid. 

Effekter av regelendringene og IA-avtalen 
er evaluert i flere studier (8-10). En helhetlig 
evaluering av IA-avtalen gjennom hele avta-

leperioden fra 2001-2009 konkluderer med 
at IA-avtalen har ført til redusert sykefravær 
i virksomheter som har inngått avtale, men 
at det er vanskelig å vite om dette skyldes IA-
samarbeidet eller om det skyldes et stramt 
arbeidsmarked (10). Evalueringen trekker 
fram at samarbeidet internt i IA-virksomhe-
tene har bedret seg og at rutinene for syke-
fraværsoppfølging er godt innarbeidet. 

IA-avtalen legger opp til at det skal være 
et tett samarbeid mellom sykmeldte, ledere, 
helsevesen og NAV. I en studie av Andreas-
sen (11) ble sykmeldtes erfaringer med dia-
logmøter i regi av NAV evaluert. Sykmeldte 
med positiv erfaring fra møtet opplevde at 
de ble lyttet til og at det ble tatt hensyn til 
det de sa. De som var misfornøyde opplevde 
møter med rådgiver i NAV som lite støt-

tende, og de følte seg mistenkeliggjort og av-
vist. Å bli behandlet med respekt, bli hørt og 
oppleve at lege og trygdesystem tror på det 
den sykmeldte sier, trekkes også fram som 
viktig i andre studier (12,13). Hvordan syk-
meldte og ledere erfarer at dette samarbeidet 
fungerer i en IA-bedrift i praksis er, etter det 
vi kan finne, lite beskrevet. 

Hensikten med denne studien var derfor 
å undersøke og beskrive sykmeldtes og de-
res lederes erfaringer og synspunkter med 
hovedfokus på sykefraværsarbeidet i egen 
bedrift, men også med fokus på erfaringer 
med samarbeidet med helsevesen og NAV.

Metode og Materiale
Forskningsdesign
Studien er utforskende og ble gjennomført 

ILLUSTRASJONSFOTO Colourbox.com
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med fokusgruppeintervjuer. Deltakerne ble 
intervjuet én gang.  

Denne studien var en del av et større forsk- 
ningsprosjekt rettet mot langtidssykmeldte 
i Sogn og Fjordane fylkeskommune (SFF). 
SFF er en stor IA-bedrift med 1500 ansatte, 
og det var arbeidsgiver som tok initiativ til 
prosjektet «Individuell mestring – fra kol-
lektive til individuelle tiltak for å redusere 
sykefravær». I prosjektet ble et mestrings-
tiltak som bestod av kognitiv adferdsterapi, 
trening og thalassoterapi testet i en rando-
misert kontrollert studie (14).

Rekruttering og beskrivelse av 
utvalget
Alle ansatte i SFF som var eller hadde vært 
sammenhengende sykmeldte i mer enn seks 
uker i perioden august 2005 til august 2008, 
fikk tilbud om å delta i forskningsprosjektet. 
Informasjon om prosjektet ble gitt på e-post 
og på allmøter i bedriften. I tillegg ble en-
hetsledere oppfordret til å ta kontakt med 
sykmeldte ved sin avdeling med informasjon 
om prosjektet. Det var ingen eksklusjonskri-
terier utover at den sykmeldte måtte klarere 
deltakelse i prosjektet med sin fastlege.

Totalt 30 ansatte (25 kvinner) som var el-
ler hadde vært sykmeldt i minst seks uker 
ble inkludert i forskningsprosjektet. Alle de 
inkluderte ble deretter forespurt om å delta 
i fokusgruppeintervju. I alt 17 ansatte (15 
kvinner, 2 menn, alder 34-63 år) takket ja 
og ble fordelt i tre fokusgrupper. De ansatte 
representerte ulike yrkesgrupper innenfor 
SFF; undervisning, saksbehandlere, teknisk/
vedlikehold og renhold, og det var ingen 
forskjell i alder, kjønn eller yrke mellom de 
som takket ja til deltakelse og de som tak-
ket nei. 

De nærmeste lederne til de sykmeldte ble 
forespurt om å delta i en egen fokusgruppe 
for å få fram ledernes synspunkt. Totalt 10 
ledere (seks kvinner) var aktuelle for delta-
kelse. Fem ledere i bedriften svarte positivt 
på henvendelsen, men kun tre (to kvinner) 
av lederne møtte til fokusgruppeintervjuet. I 
tillegg ble en kvinnelig leder intervjuet indi-
viduelt og en mannlig leder svarte på spørs-
mål på e-post. Lederne hadde fra ett til ti års 
ledererfaring.

Datainnsamling og analyse
Vi utviklet og prøvde ut i et pilotintervju en 
intervjuguide med hovedtemaene sykefra-
værsarbeid på arbeidsplassen, samarbeid 
med lege og samarbeid med NAV (tekstboks 

1) med forslag til oppfølgingsspørsmål.. Ho-
vedtemaene ble fulgt i alle fokusgruppene, 
mens oppfølgingsspørsmål varierte ut i fra 
hvilken retning diskusjonen tok. Fokus-
gruppeintervjuene ble ledet av en modera-
tor (BB) og to komoderatorer (LM, MR). 
En av komoderatorene noterte fra samtalen 
på temanivå og oppsummerte etter hvert 
hovedspørsmål, fulgt av innspill fra de syk-
meldte. Dette for å sikre deltakervalidering. 
Den andre komoderatoren noterte vesent-
lige aspekter ved gruppedynamikken. Ko-
moderatorene bistod ellers moderator med 
oppklaringsspørsmål om nødvendig og pas-
set dessuten tiden. Begge komoderatorene 
hadde tidligere erfaring med fokusgruppe-

intervjuer (15, 16), mens moderator var uer-
faren med metoden. Intervjuene ble tatt opp 
på lydbånd og ordrett (verbatimt) transkri-
bert av BB. Feltnotatene fra komoderatorene 
inngikk som en del av forskningsmaterialet. 

De transkriberte intervjuene ble ana-
lysert ved tematisk innholdsanalyse (17). 
Metoden ble valgt fordi den egner seg til 
å organisere og sorterere kvalitative data. 
Transkripsjonene og feltnotatene ble først 
lest i sin helhet, for å få et helhetsinntrykk. 
Teksten ble deretter organisert i meningsen-
heter med utgangspunkt i de tre store tema-
ene vi hadde med oss til fokusgruppene (se 
ovenfor). 

Her gis et konkret eksempel på analysene 
av data fra fokusgruppeintervjuene av syk-
meldte med utgangspunkt i første hovedte-
ma. Det var: «Erfaringer de sykmeldte hadde 

i forhold til oppfølging fra arbeidsgiver i 
sykmeldingsperioden.» Først identifiserte vi 
alle utsagn fra gruppedeltakerne som kunne 
knyttes til dette hovedtemaet. Ut fra utsagne-
nes innhold var det naturlig først å grup-
pere meningsenhetene i positive, negative 
og manglende erfaringer, deretter å vurdere 
fellestrekk mellom de tre undergruppene av 
utsagn, for til slutt å oppsummere det sen-
trale meningsinnholdet. Det siste var «De 
sykmeldte var opptatt av at kontakten fra le-
delsen måtte skje på en god måte, ikke bare 
utføres fordi det er en plikt. De vektla at det 
var viktig at ledere hadde forståelse for at det 
er ingen som har lyst til å være syke. Å bli 
verdsatt, også i en sykmeldingsperiode, ble 
beskrevet som viktig.» Helt til slutt valgte vi 
ut sitater som kunne belyse meningsinnhol-
det eller tema. Et sitateksempel er: «Det er 
veldig viktig at arbeidsgiver tar kontakt på en 
god måte. For eksempel at han spør hvordan 
du har det, om du ikke har lyst å komme på 
jobb igjen, og om en ikke kan ta en prat og 
sånne ting. Det har veldig mye å si. For det 
handler om å bli sett og om å bli verdsatt.» 

I hele analyseprosessen hadde alle forfat-
terne tilgang til hele forskningsmaterialet og 
det var en kontinuerlig diskusjon med tanke 
på enighet om hovedtema og undertema, 
ordlyden i oppsummerte analyseenheter og 
valg av sitater. 

Forforståelse
Alle forfatterne er fysioterapeuter. BB har 
utdanning og praktisk erfaring med oppføl-
ging av sykmeldte, både som fysioterapeut i 
bedriftshelsetjeneste og i privat praksis. LM 
og MR er begge seniorforskere med erfaring 
fra forskning knyttet til sykefravær, uføre-
pensjonering og muskelskjelettproblematikk 
generelt. Vår forforståelse var videre preget 
av kunnskap om rammene rundt sykefra-
værsarbeidet på norske arbeidsplasser. Dette 
gjelder spesielt implementering av IA-avta-
len, og samarbeidet mellom aktuelle parter 
og instanser som avtalen baserer seg på. 

Etikk
Studien er tilrådd av Regional komité for 
medisinsk og helsefaglig forskningsetikk 
(REK) (referanse 2008/9898-ØYSV) og per-
sonvernombudet for forskning (NSD) (refe-
ranse 19905/2/KH). 

Resultater
Hovedarena for IA-arbeidet er arbeidsplas-
sen, og hovedaktørene er arbeidsgiver og 

Intervjuguide sykmeldte
 Fortell om hvilke erfaringer dere har gjort 

dere i forhold til oppfølging fra arbeidsgiver 
i sykmeldingsperioden.

Fortell om hvilken betydning kollegaene 
deres har når helseproblemer oppstår.
   

Kan dere fortelle litt om hvordan 
samarbeidet med fastlegen har fungert i 
sykmeldingsperioden?
 

Kan dere fortelle litt om møtet med NAV 
og samarbeidet med NAV i sykemeldings-
perioden?

TEKSTBOKS 1
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arbeidstaker. Derfor presenteres først erfa-
ringene knyttet til sykefraværsoppfølging 
i bedriften, deretter erfaringer knyttet til 
samarbeidet med fastlege og NAV.  

Bli sett og respektert vs oppfølging 
av den enkelte
Rutinene for oppfølging av sykmeldte i be-
driften ble generelt vurdert som gode både 
av de sykmeldte selv og av de sykmeldtes 
nærmeste ledere (nærmeste leder med per-
sonalansvar). Fra de sykmeldtes side ble det 
påpekt at personlige egenskaper og kom-
petanse hos lederen hadde stor betydning 
for kvaliteten av oppfølgingsarbeidet, og 
at dette varierte fra leder til leder. De syk-
meldte beskrev en god leder som en som tar 
kontakt og viser interesse for den sykmeldte, 
og en som er villig til å sette av tid til å drøfte 
muligheter og hindringer for å komme til-
bake til arbeidet. Samtidig ble det forventet 
at lederen skulle holde profesjonell avstand 
og ikke tråkke over den enkeltes private 
grense. Det å bli sett av lederen, bli lyttet til 
og få bekreftelse på at en betyr noe for be-
driften, både som kollega og medmenneske, 
var viktig. Eksempelvis (uttalelser fra to sy-
kemeldte): 

«Det er veldig viktig at arbeidsgiver tar 
kontakt på en god måte. For eksempel at 
han spør hvordan du har det, om du ikke 
har lyst å komme på jobb igjen, og om en 
ikke kan ta en prat og sånne ting. Det har 
veldig mye å si. For det handler om å bli 
sett og om å bli verdsatt.»

«Å treffes, og ta seg tid. Det trenger ikke 
være mange minuttene. Men at leder er 
til stede, og ser deg, ikke den jobben du 
nå ikke greier å gjøre. En god leder bryr 
seg om den ansatte både som fagperson 
og menneske.»

Lederne på sin side, pekte på at balansegan-
gen mellom å ta kontakt og samtidig ikke 
være for pågående var utfordrende og van-
skelig, og at de ikke alltid følte seg kompeten-
te til det. Dette gjaldt spesielt i situasjoner der 
andre forhold enn selve sykdommen kunne 
være årsak til sykefraværet. For eksempel en 
vanskelig hjemmesituasjon eller en konflikt 
med en kollega. De respekterte den sykmeld-
tes behov for noen dagers ro og fred før de 
tok kontakt og laget strategier for å få den 
sykmeldte tilbake til arbeid. Lederne var 
samstemte i at oppfølging av sykmeldte er en 

viktig arbeidsoppgave, men de følte seg ofte 
usikre på hvilke ansvarsoppgaver de egent-
lig hadde i IA-samarbeidet. Usikkerheten 
var blant annet knyttet til hvem som skulle 
ta initiativ til dialogmøter, hvilke tilretteleg-
gingsordninger som fantes og hvordan de 
skulle forholde seg til sykmelder. De savnet 
en grundigere opplæring i hvordan de skulle 
håndtere oppfølgingsarbeidet på en best mu-
lig måte. Dette opplæringsansvaret mente de 
lå hos både bedriften selv og hos NAV.

Utfordringer knyttet til tilretteleg-
ging for sykmeldte 
De sykmeldte deltakerne var generelt po-
sitive til tilretteleggingen som ble tilbudt 
på arbeidsplassen, både i form av utstyr og 
tilpassede arbeidsoppgaver i sykmeldings-
perioden. Flere hadde positive erfaringer 
med aktiv sykmelding. Et problem som ble 
fremhevet var imidlertid at endrede arbeids-
oppgaver for en arbeidstaker kunne føre til 
merarbeid for kollegene, spesielt dersom 
arbeidstakeren ble omplassert til en an-
nen avdeling for lettere arbeidsoppgaver i 
en periode hvor det ikke ble satt inn vikar. 
Merarbeid for kolleger kunne føre til at den 
sykmeldte fikk dårlig samvittighet og opp-
levde et press for å komme raskt tilbake til 
sin stilling. Eksempelvis: 

«Når jeg er vekke, så blir det mer på de 
andre. Det er en ekstra belastning når du 
går sykmeldt og du vet det går utover en 
kollega.»

Lederne var oppmerksomme på at tilrette-
legging for en ansatt kunne gi økt arbeids-
belastning for de andre på avdelingen. Men 
det var ikke alltid like lett å få tak i vikar, 
og under slike omstendigheter ble den syk-
meldte oppmuntret til å gjenoppta arbeidet 
selv om de ikke kunne yte hundre prosent. 
En leder sa:

«Jeg opplever at sykmeldte er redde for å 
være en ekstra belastning for kollegene. 
Jeg har sagt at det egentlig er tvert om. 
Så lenge vi ikke får tak i vikar, så er alt 
de gjør en hjelp for de andre, og det har 
fungert.»

«Usynlige» lidelser til besvær
Sykmeldinger på grunn av psykiske lidelser 
eller andre helseplager som ikke er «synlige» 
slik som konkrete skader eller brudd, ble 
beskrevet som vanskelig å håndtere både av 

de sykmeldte og av lederne. I en av fokus-
gruppene var det to sykmeldte fra samme 
arbeidsplass. Den ene som var sykmeldt på 
grunn av en fysisk skade hadde erfart å få 
god oppfølging fra arbeidsplassen. Den an-
dre hadde plager som ikke var synlige på 
kroppen, og hun hadde ikke den samme po-
sitive erfaringen. Hun fortalte:

«Jeg har ikke opplevd å bli kontaktet 
fra ledelsen for å høre hvordan det går 
og sånne ting. Jeg har ikke fått blomster 
sånn som du har fått. Det kan kanskje ha 
noe med sykdommen å gjøre, at jeg lik-
som har vært usynliggjort?»

En leder hadde den oppfatningen at syk-
meldinger kunne deles i to kategorier: (i) 
sykmeldinger som har en konkret fysisk 
årsak, som for eksempel en skade eller et 
beinbrudd, og (ii) sykmeldinger som skyl-
des helseplager der årsakssammenhengen 
er sammensatt og kompleks. Når den syk-
meldte hadde konkrete plager, opplevdes 
det uproblematisk å forholde seg til. Sam-
mensatte og komplekse plager opplevdes 
derimot som mer diffuse, og dermed van-
skeligere å håndtere. En leder sa:

«Det er verre med det som er mer ude-
finert, kanskje den sykmeldte ikke har 
noen diagnose eller ikke vil si noe om 
hva det er for noe. Hvor mye skal du da 
spørre den enkelte?»

 
Tilfredshet med fastlege avhengig 
av klar eller uklar diagnose
Hvor tilfreds den enkelte sykemeldte var 
med oppfølgingen de fikk hos fastlegen va-
rierte. De som ikke hadde fått en klar diag-
nose, selv etter å ha oppsøkt flere spesialis-
ter, var mindre tilfredse med oppfølgingen 
de hadde både fra lege, NAV og arbeidsgiver. 
En som hadde vært sykmeldt i nesten et år 
fortalte: 

«Jeg har enda ikke fått en diagnose. Jeg 
vet jo bare at jeg har vondt. Og jeg vet 
enda ikke om det går an å gjøre noe med 
det, eller om det forsvinner, så jeg føler 
det blir så vanskelig å planlegge. Ja, så 
lenge alt er usikkert, så blir det vanske-
lig, synes jeg.»

NAV: profesjonalitet heller enn 
skjemavelde
Viktigheten av at veiledere ved NAV hadde 
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god fagkunnskap, rask saksbehandling og at 
de viste respekt og forståelse for den enkelte, 
ble vektlagt. Både lederne og de sykmeldte 
brukte ordet «skjemavelde» når de skulle 
beskrive hva de syntes om NAV. Lederne 
ønsket et tettere samarbeid med NAV og 
ønsket gjerne å bli kontaktet på telefon slik 
at de kunne ta opp saker direkte i stedet for 
at det ble sendt et skjema. De sykmeldte ut-
trykte ønske om å få mer hjelp og oppfølging 
av en person i NAV som var uavhengig av 
den videre saksbehandlingen.

Diskusjon
I sum erfarte de sykmeldte deltakerne (i IA-
virksomheten) viktigheten av å bli møtt med 
respekt og forståelse, og å bli sett og verd-
satt, både av leder, lege og veileder i NAV. 
Lederne (i sykefraværsarbeidet) trakk fram 
viktigheten av og utfordringer med å følge 
rutiner og retningslinjer og spesielt det å 
håndtere sykmeldte med udefinerte og sam-
mensatte helseplager. Sykmeldte erfarte at 
samarbeidet med både fastlege og leder fun-
gerte best når de hadde en konkret diagnose 
å forholde seg til. Samarbeidet med NAV 
opplevdes kompliserende på grunn av man-
ge skjema. De sykmeldte ønsket mer hjelp 
av fagkompetente og uavhengige rådgivere, 
mens lederne etterlyste mulighet for dialog 
med rådgivere i NAV i stede for kommuni-
kasjon via skjema. 

Metodediskusjon
Fokusgruppeintervju ble valgt ettersom me-
toden regnes som egnet til å bringe fram 
deltakernes oppfatninger, følelser, holdnin-
ger og ideer om utvalgt tema (18), og kan 
generere en rikere skala av synspunkter enn 
individuelle intervju (19). Gruppedynamik-
ken er imidlertid avgjørende for kvaliteten 
av forskningsmaterialet (18). Dynamikken 
kan gjøre at deltakerne fristiller seg mer fra 
forskeren, men kan også føre til at de ut-
trykker synspunkter for å være enige med 
de andre gruppedeltakerne, og uten at sva-
rene er særlig gjennomtenkte (20). Regler 
for hva som er sosialt verdsatt og ikke spiller 
inn (19). Påliteligheten av utsagnene i fokus-
gruppene reduseres dersom deltakerne ikke 
sier det de tenker (21). Vi hadde inntrykk av 
at dette ikke var tilfelle i særlig grad i våre 
fokusgrupper ettersom deltakerne virket 
trygge i gruppene og delte egne meninger 
og erfaringer med de andre. For eksempel 
bidro de med støttende utsagn og utfyllende 
kommentarer til hverandre; de var heller 

ikke redde for å være uenige. Enkelte delta-
kere var dog mer tilbaketrukne enn andre. 

Moderator kan velge ulike tilnærminger 
for å fremme samspillet i en fokusgruppe 
(22). Moderator valgte å stille åpne spørsmål 
(tekstboks 1). Oppfølgingsspørsmålene had-
de som funksjon å utdype tema, samt sikre at 
vår (forskernes) forståelse av det som ble sagt 
stemte med deltakernes synspunkt (delta-
kervalidering). Det ble dessuten lagt vekt på 
å få alle deltakerne med i diskusjonene. I et-
tertid ser vi at dataene kunne blitt enda mer 
omfattende og dyptgående dersom vi hadde 
bedt deltakerne gå mer inn i tema knyttet til 
hva som skal til for at den enkelte sykmeldte 
skal oppleve å bli møtt med respekt og forstå-
else i sykefraværsarbeidet. 

Både utarbeidelse av intervjuguide, gjen-
nomføring av fokusgruppeintervju og bear-
beiding av data ble utført i fellesskap. Sann-
synligheten for at studien undersøker det 
den er ment å undersøke, at funn er gyldige, 
kan styrkes ved enighet i forskerteamet (23). 
Vår forforståelse var videre preget av kunn-
skap om rammene rundt sykefraværsarbei-
det på norske arbeidsplasser. Dette gjelder 
spesielt implementering av IA-avtalen, og 
samarbeidet mellom aktuelle parter og in-
stanser som avtalen baserer seg på. Med det-
te som utgangspunkt formulerte vi de store 
hovedtemaene for fokusgruppeintervjuene: 
sykefraværsarbeid på arbeidsplassen, sam-
arbeid med lege og NAV. Vi hadde videre 
forventninger til at dette (sam)arbeidet 
kunne by på utfordringer, men var bevisst 
åpne med tanke på hva utfordringene kunne 
handle om. For eksempel arbeidet vi med å 
stille åpne spørsmål under intervjuene. Vi-
dere, i analysene, kom det for eksempel frem 
at det var utfordringer knyttet til tilretteleg-
ging av arbeidsoppgaver for de sykmeldte, 
noe som ikke var uventet. Det var likevel 
nytt for oss at de sykmeldte var bekymret 
for at tilrettelegging førte til merarbeid for 
kollegaer.

Deltakerne i studien ble rekruttert fra 
en IA-bedrift (SFF), og resultatene fra un-

dersøkelsen må sees i lys av at deltakerne 
er rekruttert fra kun en bedrift, med denne 
bedriftens særtrekk. I tillegg må erfaringer 
og synspunkter fra deltakerne plasseres i en 
historisk kontekst i forhold til de politiske og 
økonomiske rammer og regler for sykefra-
værsarbeid som var aktuelle for bedriften i 
perioden både før og under intervjuene. Her 
kan nevnes at det har skjedd endringer i IA-
avtalen med krav om tettere oppfølging fra 
arbeidsgiver i etterkant av studien (7). Det 
må også nevnes at de sykmeldte som ble in-
tervjuet kan ha hatt et mer positivt syn på 
arbeidsgiver enn andre sykmeldte i bedrif-
ten ettersom de var rekruttert blant delta-
kerne til et sykefraværsprosjekt initiert av 
arbeidsgiver. Med kun to menn i utvalget av 
sykmeldte, gir studien ikke grunnlag for å si 
noe om eventuelle kjønnsforskjeller. 

Det var vanskelig å rekruttere ledere til 
fokusgruppeintervju, og det kan diskuteres 
om bredden av erfaringer og synspunkter 
fra ledere i den aktuelle bedriften er tilstrek-
kelig belyst ettersom kun tre ledere deltok i 
fokusgruppeintervjuet. Materialet ble sup-
plert med ett individuelt intervju samt at 
en leder besvarte spørsmål via e-post. Alle 
lederne representerte ulike enheter og bidro 
dermed til en viss variasjonsbredde i syns-
punkter og erfaringer fra ledergruppen. 

Resultatdiskusjon
IA-avtalen og regelendringene i forhold til 
oppfølging av sykmeldte krever tidlig kon-
takt mellom den sykmeldte og arbeidsgiver. 
I tillegg skal det være dialog mellom syk-
meldt, arbeidsgiver, behandlende lege og 
NAV-rådgiver i sykmeldingsperioden. Både 
sykmeldte og ledere var enige om at rutiner 
og retningslinjer for oppfølging av sykmeld-
te generelt var gode, men eksempler på ut-
fordringer i dette arbeidet ble også trukket 
fram.   

Lederne hadde behov for mer kunnskap 
knyttet til rutinene for oppfølging av syk-
meldte i bedriften. For eksempel hadde in-
gen av lederne som ble intervjuet deltatt på 

Sykmeldte erfarte at oppfølging fun-
gerte best når de opplevde seg sett og 
verdsatt som ansatte og mennesker.
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dialogmøter, og de var usikre på hvem som 
hadde ansvar for å kalle inn til slike møter. 
Heller ingen av de sykmeldte nevnte dia-
logmøtene når det gjaldt samarbeidet med 
arbeidsplass og NAV. Det var også begrenset 
kjennskap til virkemidlene i IA-avtalen som 
arbeidsplassvurdering, tilretteleggingstil-
skudd og så videre. 

Å bli møtt med respekt og forståelse, i til-
legg til å bli sett og verdsatt, både av leder, 
lege og veileder i NAV, ble trukket fram som 
svært viktig for de sykmeldte intervjudelta-
kerne. Dette er i tråd med funn fra en tidli-
gere publikasjon der det ble hevdet at det å 
bli behandlet med respekt, føle støtte, knytte 
et personlig forhold, oppleve krav som vel-
balanserte og å være delaktig i bestemmel-
sesprosessen var sentralt i møtet mellom 
sykmeldte og helse- eller trygdevesen, og at 
å bli møtt på en slik god måte, kan føre til at 
den sykmeldte raskere gjenopptar arbeidet. 
Mangel på respekt kan derimot overkjøre 
potensielle positive effekter i møtet mellom 
den sykmeldte og helse- eller trygdevesen 
(13). Resultatene fra vår studie gir en indi-
kasjon på at det er behov for flere studier 
som kan gi økt kunnskap om hva som skal 
til for at den enkelte sykmeldte skal oppleve 
å bli møtt med respekt og forståelse i praksis. 
Hva betyr det å bli sett? Hva gjør en leder 
som «ser deg» versus en som «ikke ser deg»? 
Hva er det som gjør at en ansatt oppfatter at 
lederen bryr seg både som fagperson og som 
menneske? I disse kvalitative beskrivelsene 
kan det ligge nøkler til endret opplæring og 
bevisstgjøring på hva som kan avgjøre hvor-
dan arbeidstakere oppfatter ledere, helse-
personell og rådgivere i NAV.

Både de sykmeldte og lederne uttrykte 
at de opplevde sykmeldinger grunnet usyn-
lige plager og sammensatte lidelser som 
vanskelige å håndtere. Sykmeldte beskrev 
at de hadde opplevd å bli usynliggjort både 
av ledere og kolleger. Lederne uttrykte usik-
kerhet i håndteringen av sykmeldinger som 
skyldtes tilstander med sammensatte plager 
med eller uten en konkret diagnose. For 
den sykmeldte kan tvil om årsaken til smer-
tene, det å ikke vite hva en bør gjøre eller 
ikke gjøre i forhold til arbeidsoppgaver eller 
når en kan forvente bedring, gjøre dialogen 
med arbeidsgiver og rådgiver i NAV vanske-
lig. Dersom legen derimot kan hjelpe den 
sykmeldte til å forstå symptomene og flytte 
fokus over på mestringsevne, kan det kan-
skje fungere som et viktig bidrag både for å 
bedre samspillet mellom lege og pasient, og 

for å hjelpe den sykmeldte tilbake i arbeid. 
Viktigheten av å fokusere på den sykmeld-
tes ressurser og mestring er påpekt av andre 
forskere (24, 25). 

I IA-avtalen fokuseres det på å holde flest 
mulig i arbeid til tross for helseproblemer 
ved hjelp av tilrettelagte arbeidsoppgaver 
(7). Våre informanter fortalte at å endre ar-
beidsoppgavene for en arbeidstaker kunne 
føre til merarbeid for kolleger, noe som 
igjen kunne føre til at den sykmeldte fikk 
dårlig samvittighet og opplevde et press for 
å komme raskt tilbake til stillingen sin. I en 
studie av Aronsson og medarbeidere (26) 
kom det fram at gjentatte perioder med sy-
kenærvær kan gi framtidig risiko for dårlig 
helse. Begrepet sykenærvær viser til det po-
sitive fenomenet at arbeidstakere, på tross 
av at de er syke, kommer på jobb, mens 
nærværspress er opplevelse av utidig press 
for å være på jobb under sykdom (www.ar-
beidstilsynet.no). Dersom bedrifter i tillegg 
til å legge til rette for sykmeldte arbeidsta-
kere også henter inn vikarer for de arbeids-
oppgavene den sykmeldte ikke kan utføre, 
unngår en at sykmeldte opplever et nega-
tivt nærværspress i sykmeldingsperioden 
(10). I vår studie ser det ut til at sykmeldte 
fra noen av avdelingene ble oppfordret til 
å komme på jobb i mangel på vikarer, noe 
som ble opplevd som problematisk. Sogn og 
Fjordane er et fylke med lav arbeidsledig-
het (2.2-2.5 %), og det kan i en del regioner 
være problematisk å få tak i kvalifiserte vika-
rer (27). Bevissthet knyttet til ønsket om at 
sykmeldte bør ha kontakt med arbeidsplas-
sen i sykmeldingsperioden (sykenærvær) 
og det å unngå opplevelser av nærværspress, 
bør være til stede på alle arbeidsplasser. Ikke 
minst i grisgrendte strøk der muligheten for 
å få tak i vikarer er begrenset. 

Implikasjoner
Studiens resultat kan bety at nøkler til et godt 
sykefraværsarbeid er i kvalitetene i kommu-
nikasjonen mellom sykemeldte og ledere. 
Det vil si at lederne etterspør mer informa-
sjon om de sykmeldtes ønsker for nærhet i 
ledertilnærminger og at de sykmeldte infor-
merer sine ledere om sine ønsker om leder-
tilnærminger. En annen nøkkel kan være at 
lederne oppsøker og får mer opplæring av 
NAV om sitt ansvar og sine oppgaver. 

Hva som gjør at sykemeldte opplever seg 
sett og respekterte og hva ledere som blir 
oppfattet til å se og respektere, faktisk sier og 
gjør, bør undersøkes nærmere i nye studier.

Takk
Takk til sykmeldte og ledere i Sogn og Fjor-
dane Fylkeskommune som bidro med sine 
synspunkter og erfaringer. Takk også til  
Fond til etter- og videreutdanning av fysio-
terapeuter  for utdanningsstipend.

Etterord til lesere av Fysioterapeuten 
Som et apropos til lesere av fysioterapeuten 
nevnes til slutt at fysioterapeuter ikke ble 
nevnt som en sentral samarbeidspart i syke-
fraværsarbeidet i den aktuelle bedriften. Det 
ble i studien ikke spurt direkte om ledernes 
eller sykmeldtes samarbeid med fysiotera-
peut i sykefraværsarbeidet, men det knyttet 
seg likevel forventning om at fysioterapeuter 
ville bli nevnt ettersom yrkesgruppen har en 
viktig og bred kompetanse innen rehabilite-
ring og forebygging av muskelskjelettlidelser. 

Artikkelen er basert på førsteforfatters 
masteroppgave i fysioterapivitenskap (Uni-
versitetet i Bergen). 
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Title:  The experiences of those on sick leave and their supervisors: exploratory 

focus group interviews
Abstract 

 Aims: To explore the experiences of people on sick leave and their supervisors with 
regard to the handling of sick leave, cooperation with doctors and with The Norwegian 
Labour and Welfare Administration (NAV) in an Including work-life enterprise. 
Design: Exploratory focus-group interviews.
Material: Interview responses were collected for seventeen persons on sick leave 
(three focus groups) and five supervisors (one focus group) in a office workplace with 1 
500 employees. 
Results: The core issue raised by those on sick leave was their desire to be treated 
with respect and understanding. This applied to their relations with supervisors, doc-
tors and NAV employees. Supervisors focused on routines and guidelines associated 
with the follow-up of those on sick leave. Those on sick leave were positive to the 
supervisors’ will to adjust their work during the leave period, but it also could be a strain 
since it often resulted in more work for their colleagues. Both groups found it difficult 
to handle sick leave based on unidentified medical problems. 
Implications: The results may imply that the quality in communication between 
employees on sick leave and their supervisors is a key to a better handling of sick leave. 
Another key might be that supervisors seek out and get more education from NAV 
about their responsibilities. 
Key words: sick leave, inclusive work life, focus groups, adjustments.
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Synopsis
Summary of: Allen KD et al (2010) Telepho-
ne-based selfmanagement of osteoarthritis: 
a randomized trial. Ann Intern Med 153: 
570-579. [Prepared by Kåre Birger Hagen 
and Margreth Grotle, CAPs Editors.] 

Question: What are the comparative ef-
fects of telephonebased self-management 
support, health education materials (at-
tention control) or usual care for primary 
care patients with hip or knee osteoarthritis 
(OA)? 

Design: A randomised clinical trial with 
equal assignment to three intervention 
groups. 

Setting: Primary care clinic, USA. 
Participants: Men and women with a 

physician diagnosis of hip or knee osteo-
arthritis, and persistent, current symptoms. 
Exclusion criteria included other rheuma-
tologic conditions, psychoses, dementia, 
or being on a waiting list for arthroplasty. 
Randomisation of 523 participants allocated 
174 to self-management, 175 to health edu-
cation, and 174 to usual care. 

Interventions: The self-management in-

tervention included two main components: 
providing education, and helping partici-
pants develop goals and action plans related 
to osteoarthritis management. Participants 
received written and audio versions of os-
teoarthritis self-management educational 
materials and exercises, and were asked 
to identify and write down goals and cor-
responding action plans related to their os-
teoarthritis symptoms and management. A 
health educator called participants monthly 
by telephone for 12 months to discuss key 
points from the educational modules and 
the participant’s goals and action plans. 
Participants in the health education group 
received written and audio materials re-
garding common health problems, as well 
as related screening recommendations. The 
health educator also called participants 
monthly for 12 months to review key points 
from the educational modules, and assess 
whether participants were being screened 
appropriately. 

Outcome measures: The main outcome 
was the pain subscale of the Arthritis Impact 
Measurement Scales-2 (AIMS2). Secon-

dary outcomes included the AIMS2 physical 
function and affect subscales, the Arthritis 
Self-Efficacy Scale (ASES), and a 10-cm pain 
visual analog scale (VAS) measured at 12 
months follow up. 

Results: 461 (90%) participants comple-
ted the study. The mean IMS-2 pain score 
(range 0–10) in the self-management group 
was 0.4 points lower (95% CI −0.8 to 0.1) 
than in the usual care group, and 0.6 points 
lower (CI −1.0 to −0.2) than in the health 
education group. The only significant dif-
ferences between the groups in secondary 
outcome measures were for ASES in favour 
of self-management over health education 
(0.4 points, 95% CI 0.0 to 0.8) and VAS-pain 
in favour of self-management over health 
education (–1.0 point, 95% CI –1.5 to –0.5) 
and usual care (–1.1 point, 95% CI –1.6 to 
–0.6). Health care use did not differ across 
the groups. 

Conclusion: In patients with knee and hip 
OA, an entirely telephone based self-mana-
gement support program resulted in modest 
improvements in pain as compared to gene-
ral health education and usual care.

Telephone-based patient self-management program might be  
effective in reducing osteoarthritis-related pain

Commentary
Osteoarthritis is a condition characterised by pain, disability and 
impaired quality of life. It is one of the leading causes of pain and 
disability for the adult population worldwide, and the prevalence 
is increasing mainly due to the growing proportion of elderly and 
overweight. 

The present study represents a timely and important contribu-
tion in relation to this large public health challenge. Self-manage-
ment is recommended as a core treatment for hip and knee OA. 
Recent meta-analyses show significant, but very small, effect si-
zes in improving pain and function. For telephone interventions, 
effect sizes are comparable (Zhang 2010). 

This trial is well conducted, has sufficient power, and inclu-
des an attention-control group with 12 months follow-up. The 
intervention effects, however, are small. Choosing the AIMS2 
pain subscale as primary outcome could be debated. First, as 
the intervention aimed to enhance self-efficacy, the ASES might 
have been a more appropriate primary outcome. Second, it is a 
composite score including different constructs (sleep, pain, stiff-
ness). Third, the threshold for clinical important difference for 
this score is not known. It is interesting that the highest diffe-

rence in pain scores was found comparing the self-management 
group with the attention-control group, and not the usual care 
group. However, this lack of ‘attention effect’ is not addressed in 
the discussion. Potentially, the health education interventions in-
creased attention towards screening and awareness of potential 
health problems resulting in adverse effects. This study includes a 
relevant, low cost, feasible self-management support interventi-
on. Telephone-based interventions are particular suitable for tri-
als in rural areas and for older persons with mobility limitations. 

As this study mainly included men (93% of sample) who were 
overweight, further studies are warranted before the results can 
be generalised to a larger population. 

Nina Østerås, Rikke H Moe and Linda Fernandes
National Resource Center for Rehabilitation in
Rheumatology, Diakonhjemmet Hospital, Norway

Reference
Zhang W et al (2010): Osteoarthritis Cartilage 18: 476–499.

Litteratur
Østerås N, Moe RH, Fernandes L. Appraisal critically appraised paper. J Physiother 2011; 
57(2): 125. 
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Jostein Hallèn og Lars Tore Ronglan 
Treningslære for idrettene
Forlag: Akilles 2011
Sider: 368
Pris: kr 398,-
ISBN: 9788272862274

I dagens aviser og 
ukeblader får vi jevn-
lig mer eller mindre 
gode treningstips. 
Høyintensiv trening 
har fått mye fokus og 
er blitt framstilt som 
«gullstandard» i det 
siste, men fysiotera-
peuter bør inneha en 
mer grunnleggende og nyansert kunnskap om 
treningslære enn det som presenteres i media. 
Boka til Hallèn og Ronglan gir en grundig og god 
innføring i fysiologiske mekanismer ved trening i 
tillegg til å komme med mer spesifikke kvaliteter 
som har stor betydning for å prestere. 

Både Jostein Hallèn og Lars Tore Ronglan er 
tidligere idrettsutøver og trenere innen henholds-
vis friidrett og håndball, og begge jobber nå på 
Norges idrettshøgskole (NIH). Hallèn er professor 
i idrettsfysiologi og leder for Forskningssenter for 
trening og prestasjon og Ronglan er forsker og 
underviser ved NIH og er tilknyttet Forsknings-
senter for trening og prestasjon. 

Treningslære for idrettene er skrevet for alle 
som jobber med trening og idrett. Formålet til 
forfatterne er å bidra til å gjøre oss som jobber 
med trening til mer reflekterte praktikere, og da er 
det ikke nok å vite noe om hvordan det bør trenes, 
men også hvorfor. For fysioterapeuter er det 
viktig å vite hvilke mekanismer som ligger bak den 
treningen (les behandlingen) vi gir til våre klienter, 
og her får vi kunnskap om andre metoder enn 3 
x 10 for styrketrening og 4 x 4 for utholdenhet 
som er velkjent for de fleste. 

Boka starter med grunnleggende mekanis-
mer og treningsprinsipper for muskelstyrke og 
utholdenhet og knytter disse egenskapene opp 
mot spesifikke idretter. I tillegg tar de opp trening 
av kvaliteter som hurtighet og spenst, koordina-
sjon og bevegelighet. Viktigheten av å følge opp 
pasienten inntil øvelsen er riktig innlært og vite 
hvor kompleks det kan være å bruke puls til å 
styre intensitet, er kunnskap vi kan benytte i vår 
hverdag. 

Praktisk innføring i treningslære
Jeg synes de fire første delene i Trenings-

lære for idrettene gir nyttig kunnskap for alle 
yrkesgrupper som jobber med trening, enten i 
pasientbehandling, på treningssentre eller innen 
idretten. 

Sett litt sånn på skrå: ble mange av de samme 
poengene ved muskelstyrke og utholdenhet 
gjentatt i vel mange deler? For eksempel under 
mekanismer, trening av kvalitetene og under 
grupper av idretter. Og kunne referansene ha 

Erfaringsbaserte råd om typiske barns 
sensomotoriske utvikling

yansert kunnskap om

g
m
g

vært med? Uansett: 
I sum tenker jeg at for alle som har vokst opp 

med A. Gjerset sin treningslærebok fra videregå-
ende skole, og hvis ønske er å heve kompetansen 
et godt hakk, er Treningslære for idrettene en 
naturlig oppfølger. 

Anita Grongstad 
Spesialfysioterapeut, MSc Treningsfysiologi
Glittreklinikken i Nittedal

Arnlaug Steine
Jeg er meg – du er deg. Barns motoriske 
og sansemotoriske utvikling 0-2 år
Forlag: Fagbokforlaget, 2010
Sider: 118
Pris: kr. 319,-
ISBN: 978-82-450-0772-5

Hvordan kan barn stimuleres og håndteres fra 
de er nyfødte og frem til to år for å få en god 
start på livet? 

I en fortellende form og med bruk av vakre 
bilder fremstiller denne boken barnets typiske 
sensomotoriske utvikling i en forenklet form. 
Boken vektlegger enkle råd om stimulering og 
hvordan praktisk å legge til rette for slik utvik-
ling. Aktuelle fysioterapeutiske undersøkelser 
og forklaringer av noen faguttrykk trekkes inn 
der forfatter mener dette blir relevant. 

Arnlaug Steine er spesialist i barnefy-
sioterapi og har lang erfaring i arbeid med 
barn. Denne boken er skrevet med bakgrunn i 
forfatterens egne erfaringer i møte med barn, 
deres familier og med fagpersoner. Boken er 
ment å være en praktisk-metodisk bok skrevet 
for helsesøstre, fysioterapeuter, barnehagetil-
satte og leger. Hun har tidligere utgitt boken: 
Eg kan – eg klarer!

Barns motoriske utvikling blir fremstilt ut 
fra et modningsperspektiv. Det økologiske 
perspektivet i denne prosessen er vanskelig å 
oppdage. Jeg savner koplinger til vitenskapelig 
dokumentasjon i forhold til enkelte tema og til 

de råd forfatteren 
gir. Mange av 
rådene forfat-
teren gir blir ikke 
diskutert opp mot 
nyere kunnskap, 
og jeg blir derfor 
usikker på om rå-
dene er valide og 
får lyst til å søke 
frem kunnskapen. 
Et eksempel som 

trigger en slik usikkerhet er den store plassen 
som er viet refleksene. Dette mener jeg er 
unødvendig da disse ikke har like stor betyd-
ning i diagnostisering av feilutvikling i dag som 
de hadde tidligere. De kan understøtte noe 
man antar som feilutvikling, men er ikke alene 
et tegn på feilutvikling. I tillegg mener jeg 
boka er en kortfattet oppramsing av tidligere 
utkomne bøker, og derfor ikke tilfører ny kunn-
skap til fagfeltet. 

Helsesøstre og eventuelt nyutdannede 
fysioterapeuter som møter disse barna og 
som trenger tips for å oppdage mulig skjev 
utvikling, kan muligens dra nytte av boka som 
støttelitteratur. 

Beathe Lind
Spesialist i barne- og ungdomsfysioterapi
Mastergrad i helsefag, klinisk nevrologisk 
fysioterapi
Habiliteringsteamet Sykehuset Buskerud
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ET LANDSOMFATTENDE FORBUND ble mu-
lig etter at Stortinget i april 1936 vedtok lo-
ven som ga sykegymnastene autorisasjon. 
Lov om sykegymnaster og massører ble 

enstemmig vedtatt, og sykegymnastene fikk 
sin autorisasjon fra 1. januar 1937. Denne 
kampsaken hadde Sykegymnasternes For-
ening i Oslo jobbet med i flere år allerede. 

Historien går imidlertid enda lenger til-
bake; I 1895 tok Lucy Lyche initiativet til 
å starte «Sygegymnasternes Forening» i 
Christiania. Og i år 1897 ble det startet un-

Pionerene kjempet for autorisasjon 
og etablerte forbund

NFF 75 år

28. og 29. august 1936 møttes rundt 150 autoriserte sykegymnaster fra ulike deler 

av landet i Oslo. De skulle delta på det konstituerende landsmøtet for Norske Syke-

gymnasters Landsforbund. Første formann ble Reidun Barth-Heyerdahl.
TEKST Heidi Johnsen, hj@fysio.no

REPORTASJE

ORTOPEDEN Reidun Barth-Heyerdahl (t.h.) fikk sin utdanning ved Christiania orthopædiske og medicomekaniske institutt i 1918. I 1940 
begynte hun som lærer samme sted, i starten uten lønn. Arkivfoto
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REPORTASJE

dervisning i «sygegymnastik» ved Christia-
nia Orthopædiske Institutt.

Reidun Barth-Heyerdahl, som ble valgt 
til formann i det første landsomfattende for-
bundet, står i tidsskriftet oppført som frk. 
Reidun Barth-Heyerdahl. Fru Prebensen 
Nørbeck ble valgt til sekretær. I tillegg til 
sentralstyret, ble det valgt et landsstyre med 
11 medlemmer

Tidsskriftet fra 1934
Landsforbundet overtok tidsskriftet Syke-
gymnasten fra 1. januar 1937. Før den tid 
var Sykegymnasten, i dag Fysioterapeuten, 
et blad for Oslo-foreningen. Den aller før-
ste utgaven av tidsskriftet kom i desember 
1934. Fysioterapeutens historie løper deret-
ter parallelt med forbundets historie. Før-
ste redaktører (det var faktisk 2 – menn!) i 
Fysioterapeuten var Ragnar Nyhus og Otto 
Harsem. Redaktørens årslønn var i 1937 satt 
til 300 kroner. 

Landsmøtet i august 1936 vedtok lover 
og formålsparagraf: «Forbundets formål er 
å samle autoriserte sykegymnaster for i fel-
lesskap å ivareta medlemmenes faglige, øko-
nomiske og sociale interesser. Forbundet bør 
søke samarbeid med andre lands organisasjo-

ner med samme formål.» (Sykegymnasten, 
september 1936, side 8).

I det samme nummeret har formann 
Barth-Heyerdahl nesten hele forsiden: «Sy-
kegymnaster!»  «Nu da vi har fått vårt lands-
forbund og statsautorisasjonen, bør alle be-
gynne å vise mer interesse for arbeidet med 
å fremme vår stand”.  

«Betal mer villig»
Hun oppfordret landets sykegymnaster 
til å være med og ikke la lokalforeningens 
styre eller Centralstyret dra hele lasset alene. 
«Meld fra til Deres lokalforening når De 
mener det er noe galt som bør rettes. Men 
– kom med faktiske og skriftlige opplysnin-

ger», ikke «Jeg har hørt» eller «De sier». «Er 
det større ting sender lokalforeningen saken 
til Centralstyret og Landstyret, som så be-
handler det, og om nødvendig sender det til 
myndighetene», skriver Barth-Heyerdahl. 
(Sykegymnasten september 1936, side 1).

Barth-Heyerdahl tok også opp kontin-
genten og ba om at denne ble betalt mer 
villig. «Husk det tærer på foreningenes og 
forbundets kasser å måtte kreve om og om 
igjen». Og «Husk – uten penger kommer vi 
ingen vei». Kontingenten for 4. kvartal 1936 
ble satt til kr 2,50. 

NFFs medlemskontor har allerede i 2011, 
sendt ut 1277 purringer. Regner vi 15 kroner 
per purring koster det 18.155 kroner. Beta-
ling av kontingent er med andre ord et vel-
dig gammelt og følsomt tema!

Dame med tæl
Reidun Barth-Heyerdahl (1889-1981) le-
det Norske Sykegymnasters Landsforbud 
fra 1936 til 1948. Ved siden av forbunds-
lederjobben arbeidet hun i mange år som 
privatpraktiserende sykegymnast, og hun 
fikk etter hvert eget institutt. I 1940 begynte 
hun som hjelpelærer på Ortopeden, i starten 
uten lønn! 

Barth-Heyerdahl fikk sin utdannelse 
ved Christiania orthopædiske og medico-
mekaniske institut i 1918. Hun var også i 
Østerrike og satte seg inn i elektroterapi og 
introduserte dette som fag på skolen i 1941. 
I 1947 blir hun bestyrerinne etter Elisabeth 
Klem, men sa fra seg vervet i 1950. Hun ble 
populært kalt både «Bartha» og «Barthen». 

På sin 60-årsdag ønsket hun seg en skole 
med bedre plass og egen gymnastikksal. Et 
annet ønske var at elektroterapien skulle 
komme inn under autorisasjonen. På ønske-
lista sto også bedre samarbeid med legene. 
Barth-Heyerdahl kjempet også for flere fast-
lønnede stillinger med levelige vilkår for sy-
kegymnaster over hele landet. 

Som forbundsleder holdt hun stø kurs 
gjennom krigsårene, fram til hun gikk av i 
1948.  Barth-Heyerdahl er med sine 12 år 
som forbundsleder den som har sittet lengst. 
Etter henne kommer Anne Lexow (1995-
2005) og sittende leder Eilin Ekeland, som 
ble valgt i 2005 og er inne i sin tredje pe-
riode. Barth-Heyerdahl ble utnevnt til æres-
medlem på Landsmøtet i 1970. 

Kilder: Sykegymnasten/K.H. Haugen: 
En utdanning i bevegelse, 1997.

Meld fra til Deres lokalforening når De 
mener det er noe galt som bør rettes.

«Om farten ikke synes så stor
Så går det trygt med frøken
Barth-Heyerdahl som lods om bord
Hvorfor skal vi seile vår skute på grunn?
Heller sakte fart og leve frisk og sund»

Kilde: K.H.Haugen: En utdanning i beve-
gelse, 1997, side 130

ENGASJEMENT Hovedlærer Borghild Helene Olsen uttaler til bladet «Revmatikeren» i 1957 at mange-
len på sykegymnaster er nærmest katastofal. Foto: NFF
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1895  Lucy Lyche startet Sygegymnasternes Forening i   

 Christiania. 

1934  Første nummer av tidsskriftet «Sygegymnasten» 

 ble utgitt. 

1936  Sykegymnastene fikk autorisasjon da Stortinget   

 vedtok «Lov om sykegymnaster og massører». 

 Norske Sykegymnasters Landsforbund ble etablert. 

1956  «Lov av 13. juli om sykegymnaster om rett til å utøve 

 virksomhet som sykegymnast og massør» erstattet   

 sykegymnastloven fra 1936. 

1969  Lov av 13. juli 1936 ble endret til «Lov om rett til å  

 utøve virksomhet som fysioterapeut og mensen-

 dieck-sykegymnast». Tittelen fysioterapeut ble   

 beskyttet ved lov. 

1974  Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter  

 ble etablert.

1976  Statens Fysioterapiskole i Bergen ble opprettet.

1980  Norsk Mensendieckforbund innlemmet i NFF.

1984  «Lov om helsetjenesten i kommunene». Fysioterapi-

 tjenesten ble lovfestet og driftstilskuddsordningen   

 innført.  Splittelse i forbundet. Privatpraktiserende   

 Fysioterapeuters Forening (PFF) startet. 

1989  Fysioterapeututdanningen i Tromsø ble opprettet. 

1991  Hovedfag i fysioterapi ble opprettet ved Det medisin-

 ske fakultet, Universitetet i Bergen. 

1992  Fysioterapeututdanningen i Trondheim ble opprettet.

1994  Kirke-, undervisnings- og forskningsdepartementet   

 vedtok å opprette hovedfag i helsefag ved universi-

 tetene.  

2000  Helsepersonelloven ble vedtatt. Erstattet loven 

 fra 1969. 

2001  Akademikernes Fellesorganisasjon, AF, oppløses, og  

 NFF opptas som medlem i Utdanningsgruppenes   

 Hovedorganisasjon, UHO (senere Unio). 

2004  Faggruppen for manuellterapi ble splittet etter strid  

 om egen MT-autorisasjon. Norsk manuellterapi-

 forening opprettet.

Kilde: Les mer fullstendig oversikt på www.fysio.no

Fysioterapi i Norge 
– kort historikk

Forbundsledere

1936-1948  Reidun Barth-Heyerdahl

1948-1956  Gunvor Drake

1956-1961  Ragnar Nyhus

1961-1968 Karen Hansteen

1968-1972  Mette Sveram

1972-1974  Ove Jordal

1974-1976  Jann Nordahl

1976-1979  Berit Risebro

1979-1982  Tove Hegna

1982-1984  Eva Revlem

1984-1989 Inger Marie Veening

1989-1995  Toril Bergerud Buene

1995- 2005  Anne Lexow

2005-            Eilin Ekeland

DA Reidun Barth-
Heyerdahl

NÅ Eilin Ekeland

LUCY LYCHE, 
1856-1941

SYKEGYMNASTEN  
anno 1936
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REPORTASJE

Mette Sveram var leder i Nor-

ske Fysioterapeuters Forbund 

fra 1968-1972. Hennes vi-

sjoner og evne til å sette dem 

ut i livet bidro til å revolusjo-

nere fysioterapiutdanningen i 

Norge. 

TEKST og FOTO Heidi Johnsen, hj@fysio.no

METTE SVERAM, snart 77, er fortsatt med. 
Nå leder hun NFFs seniorforum. Vi skjøn-
ner fort at Sveram ikke er en person som 
liker å sitte og prate om hva hun har gjort. 
Heldigvis er hennes historie loggført i NFFs 
arkiver, og når Fysioterapeuten begynner å 
brette ut hva vi har funnet og lest, kommer 
hun raskt på gli. I 2004 ble hennes innsats 
kronet med æresmedlemskap i NFF.

Sveram ble tidlig aktiv fagpolitisk, først 
som leder i NFFs lokalavdeling i Oslo i 1962 
og fram til 1964. Fram til 1968 var hun med-
lem og viseformann i sentralstyret.  Da ble 
hun, 34 år gammel, valgt som formann (som 
var tittelen da) i forbundet. Det første hun 
og styret tok fatt på var å endre lovene, spe-
sielt for å få en bedre delegatsammensetning 
på landsmøtene.

Ble Landsmøtet holdt i Trondheim, var 
det flest medlemmer derfra, og det samme 
hvis det var i Oslo eller Bergen. Vi la opp til 
at det skulle være et visst antall valgte dele-
gater fra hver lokalavdeling, et helt vanlig 
demokratisk prinsipp. Lovendringen ble 
gjennomført på landsstyremøtet i 1972, da 
jeg gikk av, forteller Mette Sveram.

– Hvilke andre oppgaver jobbet organisa-
sjonen med da du var leder?

– Vi var bare 1.100 medlemmer, og lov-
arbeidet tok tid. Jeg kombinerte lederjobben 
med fulltidsjobb som sjeffysioterapeut på 
Sunnaas Sykehus, fikk noen kroner i kom-
pensasjon, men hadde ingen permisjon fra 
jobben. Det ble mye på fritiden og selvfølge-
lig ting vi ikke fikk gjort.

Mette Sveram har i ettertid hatt mange ulike 
verv i forbundet. Hun har blant annet vært 
leder i Etisk utvalg og styremedlem i Fondet 
fra starten i 1972. Men det er nok hennes 
utvikling av fysioterapeututdanningen som 
har satt størst spor. I 1974 ble hun som første 
fysioterapeut ansatt som rektor på fysiotera-
piutdanningen. Hun brøt dermed en tradi-
sjon med leger som rektorer.

Visjoner
Sveram omtales som en fagperson med vi-
sjoner. Men i motsetning til mange, klarte 
hun også å sette dem ut i livet. Anne Lexow 
sa i sin tale da Sveram ble utnevnt til æres-
medlem, at hun var en av ildsjelene i opp-
byggingen av det som skulle bli moderne fy-
sioterapi i Norge. Hun startet med å utvide 
udanningen, først til 2,5 år og deretter til en 
3-årig utdanning, slik den er i dag. 

Selv om Sveram ikke hadde annen forsk-

ningsbakgrunn enn ett år ved Boston Uni-
versity i USA, hvor hun fulgte et masterpro-
gram, så hun fort at forskning ville bidra til 
å utvikle faget.  For Sveram var læring mye 
mer enn å bli fortalt, og som rektor la hun 
vekt på å endre utdanningen i retning av 
større satsing på å fremme forståelse, reflek-
sjon og kritisk vurderingsevne hos studen-
tene.

Studenter ved fysioterapiutdanningen 
fikk i noen år prøve seg på mindre forsk-
ningsprosjekter, samtidig som det ble 
samarbeidet blant annet med spesiallærer-
høgskolen om etablering av hovedfag for 
fysioterapeuter, forteller Sveram. 

Resten av historien kjenner vi. Hoved-
fagsstudie, nå mastergradsstudier, og dok-
torgradsstudier er i dag en del av fysiote-
rapeutenes valgmuligheter. Forsknings- og 
utviklingsarbeid er nedfelt i studieplanene.

Sveram så tidlig at det var viktig å utvikle 

Sveram gløder fortsatt

FYSISK AKTIVITET – Jeg er ikke så sikker på om det er det friske mennesket som skal være hovedfokus 
for det fysioterapeuter gjør.
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pedagogisk kompetanse i lærerstaben. Det 
resulterte i oppstart av en praktisk pedago-
gisk halvårig videreutdanning. Den startet 
for fysioterapeuter, men er i dag et tverrfag-
lig tilbud.

Kontroversielt
– Arbeidet med å endre faget skulle bli me-
get kontroversielt, fordi det tok for seg viten-
skap og vitenskapssyn og var en helt annen 
måte å se mennesket på enn det pedagogis-
ke. Det ble en verdidebatt som gikk på hva 
fysioterapi skulle være.  Menneskesyn, na-
turvitenskap, samfunnsvitenskap, sammen-
heng mellom helse og sykdom, vitenskap og 
kultur ble brennbare temaer. Dette var en 
stor debatt, og jeg mener fortsatt at dette er 
en av de få viktige verdidebattene vi har hatt 
i forbundets tid, sier Sveram.  

En annen viktig kampsak var utdannin-
gens lokaler. Sveram deltok aktivt i utviklin-
gen av et nytt skolebygg, og etter ti års kamp 
kunne utdanningen forlate sine midlertidige 
lokaler på Sophies Minde og flytte til Bislet i 
1988. Sveram forteller at presse og politikere 
ble brukt aktivt i dette arbeidet, og at både 
forbund og departement var involvert. I dag 
er utdanningen en del av Høgskolen i Oslo.

Dagens 75-åring
– Hva synes du om forbundets satsingsområ-
der i dag?

– Oi, nå er jeg på gyngende grunn. Men 
jeg registrerer at det er mange som klager på 
forbundet, og jeg spør meg hvorfor? Fysiote-
rapi og fysioterapeuter går i flere retninger, 
men jeg har aldri vært redd for at fysiotera-
peutene skulle gjøre noe annet enn det de er 
utdannet til. De fleste er stolte av sitt yrke. 

– Jeg har jobbet mest med rehabilitering, 
et område det i dag snakkes mye om, men 
som er nesten ute av kartet. Da jeg begynte 
på Diakonhjemmet i 1990 var bydelene 
opptatt av at det skulle utarbeides rehabilite-
ringsplaner. De ble laget, men lagt i en skuff, 
og altså ikke noe som fysioterapeuter og er-
goterapeuter permanent skulle jobbe med. 
De siste årene har mange av disse stillingene 
blitt borte, sier hun.

Sveram trekker fram fysisk aktivitet som 
det store i dag og noe alle er opptatt av.

– Alle vet, og ingen bedre enn fysiote-
rapeuter, at fysisk aktivitet er viktig. Men 
jeg er ikke så sikker på om det er det friske 
mennesket som skal være hovedfokus for 
det fysioterapeuter gjør. Det er ikke alt som 
kan forebygges, og vår utdanning bygger på 

å få pasientene mest mulig tilbake til det de 
var før de ble syke. Her var pionerene innen 
ergonomiutdanningen tidlig ute, og innen 
ergonomi er blant annet fysisk aktivitet et 
redskap.
 
Ett forbund
Så trekker hun fram fysioterapi i privat 
praksis,  som hun mener ikke burde hatt be-
grepet  «privat»  i seg. 

– Jeg synes også det er meningsløst at fy-
sioterapeuter ikke kan forenes i ett forbund. 
Vi ville stått sterkere og kunne brukt våre 
krefter på samfunnsmessig viktige saker. 
Altfor mange av forbundets 75 år har vært 
preget av faggruppenes forskjellige syn på 
sin egen spesielle del av fysioterapien. Det 
tror jeg fort kan bli destruktivt for faggrup-
pene som helhet, sier Sveram.

– Mener du at alle fysioterapeuter nå bør 
forenes i ett forbund?

– Ja. Skal fysioterapeuter som gruppe 
kunne påvirke, nytter det ikke at det sitter 
noen små grupper fysioterapeuter utenfor og 
gjør sine egne ting. Totalt er vi ikke så man-
ge, og myndighetene forholder seg til fysio-
terapeutene som én enhet, sier Sveram.   

Det er meningsløst at fysioterapeuter 
ikke kan forenes i ett forbund.

SENTRALSTYRET 1966-68 Bak fra venstre Moy Nordahl, Turid Ingvaldsen (?), Ada Krog (?) og Odd Heby. Foran fra venstre Mette Sveram, Karen Hansteen 
(formann) og sekretær Beryl Nygreen. Erik Hansen var ikke til stede. Foto: Arkiv
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For 27 år siden meldte ca. 

1000 medlemmer seg ut av 

NFF i protest mot Lov om hel-

setjenester i kommunene, som 

ble endelig vedtatt i 1984. 

Den snudde opp ned på vilkå-

rene for privat praksis. 

TEKST Heidi Johnsen, hj@fysio.no

ETT RESULTAT av denne splittelsen ble 
Privatpraktiserende Fysioterapeuters For-
bund, PFF.  Er tiden snart inne for å snakke 
sammen med tanke på en forening? 

 – Det har vært tatt opp ved flere anled-
ninger at NFF og PFF bør slå seg sammen. 
Men slik situasjonen er nå, er interessekon-
fliktene for store til at det er aktuelt. Vi er to 

svært ulike forbund. Når det gjelder privat 
praksis, jobber NFF hovedsakelig for de som 
har driftstilskudd. PFF samler privatprakti-
serende fysioterapeuter og manuellterapeu-
ter, noen med små tilskudd, noen med fulle 
tilskudd og de uten avtaler. Driftstilskudds-
ordningen, som er en form for monopol, 
gjør at de som står utenfor ikke føler seg 
ivaretatt i NFF, sier PFFs leder Kjetil Nord-
Varhaug til Fysioterapeuten. 

Ser problemene
Han mener at man ikke kommer noen vei 
så lenge NFF ikke er villig til å se på andre 
finansieringsordninger som kan gavne alle 
fysioterapeuter, samfunnet og pasientene. 

 Jeg ser selvfølgelig at det er vanskelig for 
NFF å gå inn for en annen løsning, fordi det 
ikke vil være til fordel for størstedelen av de-
res medlemsmasse. Jeg snakker med mange 
fysioterapeuter i NFF som har 100 prosent 
driftstilskudd, og som likevel mener ord-
ningen er dårlig. Men når jeg i neste setning 
spør om de selv kunne tenke seg å gi fra seg 
tilskuddet, så svarer de som oftest nei. Det er 
menneskelig å søke etter trygghet, og det å 
jobbe uten driftstilskudd oppleves som min-
dre trygt og forutsigbart for mange. Derfor 
jobber PFF opp mot myndighetene og andre 
organisasjoner for å få til andre løsninger på 
sikt, sier Nord-Varhaug. 

– Ganske enige
Forbundsleder Eilin Ekeland mener på sin 
side at NFF og PFF er ganske enige om man-
ge overordnede politiske saker. 

– Vi er enige om at vi må ha trygge ram-
mevilkår for selvstendig næringsdrivende, 
og at flere fysioterapeuter bør få praktisere 
slik at pasienten får trygderefusjon. Vi er 
også enige om at omleggingen av finan-
sieringsordningen ikke var noe klokt trekk 
fra statens side, sier Ekeland.

Hun mener diskusjonen strander på om 
NFF ivaretar privat praksis godt nok.

 – Jeg kan ikke se at dette spørsmålet er 
avhengig av NFFs organisasjonsmodell. 
Veldig mye av vår politikk er uavhengig 
av om medlemmene er selvstendig næ-

ringsdrivende eller offentlig ansatte. Vi kan 
samle ressurser om overordnede saker, og vi 
kan bruke ekstra ressurser der det trengs. De 
siste årene har vi brukt svært mye på saker 
som handler om selvstendig næringsdrift.  
I tillegg har vi et tydelig system, der repre-
sentanter har et særlig ansvar for saker som 
berører dette området. Etter min oppfatning 
strander et samarbeid på at PFF mener vi 
må endre vår organisasjon før de vil gå vi-
dere, sier Ekeland.

NFFs leder understreker at når det gjel-
der politikk, er NFF villig til å diskutere 
finansieringsmodeller for selvstendig næ-
ringsdrift. 

– Det er ikke optimalt slik ordningen 
praktiseres ute i kommunene, men foreløpig 
er det ingen modell som er bedre, i hvert fall 
ikke som vi har fått myndighetene med på, 
sier Eilin Ekeland. 

PFF og NFF: Er tiden inne for 
å snakke sammen?

og oppbevaringsrør

PFF Kjetil Nord-Varhaug, 
leder i PFF. 

NFF Eilin Ekeland, leder i NFF. 

REPORTASJE
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Både regjeringen og NFF var 
enige om en ny skole utenfor 
Oslo, og dermed en bedre til-
gang på fysioterapeuter utover i 
landet. NFF var imidlertid ikke 
enig i plasseringen. Bare ti dager 
før regjeringsvedtaket gjorde 
forbundet sitt siste forsøk på å 
få departementet til å priori-
tere Tromsø framfor Bergen. I 
Tromsø var det allerede utarbei-
det en konkret og detaljert un-
dervisningsplan.

Men regjeringen holdt på 
sitt, og studiet startet opp i ja-
nuar 1976 med 50 elever. Jorunn 
Nerby Vannes ble skolens før-
ste rektor. Hun ble hedret med 
æresmedlemskap i NFF i 2007. 
Samme år mottok hun H.M. 
Kongens fortjenstmedalje i gull.

Det skulle gå 15 år fra utdan-
ningen i Bergen startet til Trom-
sø fikk sin fysioterapiutdanning 
i 1989. Planleggingen hadde da 
pågått i 19 år. Britt Vigdis Ekeli 
ble utdanningens første under-
visningsleder.

Høsten 1992 startet første 
kull med fysioterapistudenter i 
Trondheim. Studiets første leder 
var Astrid Nergård.

I 1981 fikk fysioterapiutdan-
ningene høgskolestatus.

Fra 1997 kunne fysioterapeu-
ter helt eller delvis tilrettelagt ta 
hovedfag ved alle universiteter i 
Norge. 20 år tidligere disputerte 
Anna Elisabeth Ljunggren (dr. 
philos) som første fysioterapeut 
ved Det medisinske fakultet i 
Oslo. Ljunggren ble også den 

første fysioterapeut som fikk en 
professorstilling – ved Univer-
sitetet i Bergen. I 2009 ble hun 
utnevnt av H.M. Kongen til Rid-
der av 1. klasse.

Det skulle gå 13 år før neste 
fysioterapeut disputerte. Det var 
Kari Bø (dr. scient i idrettsviten-
skap) i 1990.

I 1991 disputerte Gunn En-
gelsrud (dr. polit). I dag er det 
helt vanlig at fysioterapeuter tar 
doktorgrader. 

Kilde: K.H. Haugen: En utdan-
ning i bevegelse 1997.

Ville ha Tromsø, ikke Bergen
FØRSTE DOKTOR Anne Elisabeth 
Ljunggren var den første fysiote-
rapeut som tok doktorgrad. Hun 
ble også den første professoren. 
Foto: Espen Mathisen

NFF og Statens Fysioterapiskole i Oslo brukte 

sterke ord da regjeringen i statsråd 15. novem-

ber 1974 vedtok Bergen som stedet for en ny 

fysioterapiskole. 

TEKST Heidi Johnsen, hj@fysio.no

REKTOR Jorunn 
Nerby Vannes ble 
Bergen-skolens 
første rektor, og 
mottok i 2007 
H.M. Kongens 
fortjenstmedalje i 
gull. Foto: privat

NORD-NORGE I 1989 fikk Tromsø sin fysioterapiutdanning. 20 år senere ble den en del av Universitetet i Tromsø. 
Foto: Dagrun Lindvåg
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FRA LESERNE

Den 3. mars døde vår inderlig kjære Irlin, vår gode kollega og venn. Det var så alt for 
tidlig. Til tross for sine 74 år var hun så vital, så sprek og full av energi. Hun jobbet 
full dag som fysioterapeut, og løp på ski til midt i januar da hun plutselig ble rammet 
av en hissig kreftsykdom. 

Vi som har arbeidet sammen med Irlin i mange år har bare gode ord å si om hen-
ne. Vi var så inderlig glad i henne alle sammen. Vi føler oss heldige og takknemlige 
som har fått samarbeide med et så positivt og nydelig menneske, og for at vi hver dag 
fikk oppleve hennes faglige entusiasme og hennes helt spesielle interesse, kjærlighet 
og omsorg for sine pasienter, sine venner og kolleger.  

Som nyutdannet fysioterapeut jobbet hun på Ullevål sykehus med poliorammede 
pasienter. På begynnelsen av 70-tallet startet hun Holmenkollen fysikalske institutt i 
første etasje i hjemmet sitt. Ganske snart tok hun videreutdanning i psykomotorisk 
fysioterapi og har siden behandlet svært mange pasienter med ulike kroppslige pla-
ger, angst og depresjoner. De siste 15 årene har hun interessert seg spesielt for unge 
med spiseforstyrrelser, og har vært til uvurderlig hjelp og støtte for disse jentene. 

Hun har vært til stor inspirasjon for oss nære kolleger, og også for andre kolleger 
og helsepersonell. Vi som har hatt et faglig samarbeid og holdt foredrag sammen 
med henne, vet hvor samvittighetsfull hun var også når hun skulle formidle sin 
kunnskap og erfaring. 

Vi deler den store sorgen og det dype savnet med Pelle, barna og barnebarna, 
hennes gode venner og hennes pasienter. Vi har mistet et utrolig varmt og sjenerøst 
menneske som har gjort så mye for så mange.

På vegne av tidligere og nåværende kolleger ved  
Holmenkollen fysikalske institutt, Kristin Storm

Irlin Rollum til minne

I fysioterapiutdanningen blir det å foreta 
kritiske evalueringer pekt på som en sen-
tral egenskap for fysioterapeuter. Alle ut-
danningsinstitusjoner for fysioterapeuter i 
Norge, bygger på verdigrunnlag som søker å 
dyrke frem læringsmiljø som fremmer fag-
kritiske tanker. Eksempelvis fremgår det av 
verdigrunnlaget i HiB sin strategiske plan at:

«Høgskolen i Bergen skal (...) ha eit læ-
rings- og arbeidsmiljø der studentar og 
medarbeidarar (…) er (…) frie til å delta i 
open og kritisk dialog».

Fra et teoretisk perspektiv, kan en van-
skelig bestride viktigheten av å utøve fagkri-
tikk. Det kan bl.a. hevdes at vi foruten kri-
tisk tenkning fremdeles bare hadde benyttet 
oss av oldtidens behandlingsmetoder.

Selv om det nok finnes unntak, både tror 
og håper jeg at de fleste fysioterapistuden-
ter opplever utdanningsinstitusjonene som 

forum med god takhøyde for kritisk evalu-
ering.

Å bedrive «gjennomgående refleksjon 
over egne (…) handlemåter» er også et fun-
dament i NFFs yrkesetiske retningslinjer, og 
skal ifølge disse inngå i all fysioterapeutisk 
yrkesutøvelse. Dette innebærer etter min 
mening en klar oppfordring til å bedrive kri-
tisk evaluering av yrkesutøvelsen, også etter 
at man er ferdig med tiden bak skolebenken.

Mitt inntrykk av hvorvidt disse verdiene 
faktisk gjenspeiles i praksis er dessverre noe 
blandet. 

På enkelte praksissteder, har døren som 
åpner for kritisk evaluering vært spikret 
igjen. Her har spørsmål som innbyr til dialog 
og refleksjon i liten grad blitt ønsket velkom-
men. Siden det er de kritiske vinklinger som 
har brakt verden videre, er dette uheldig. At 
noen ikke våger å åpne armene, kan kanskje 

skyldes at de utrygge på egen kunnskap.
Heldigvis har jeg også erfart det motsatte 

andre steder hvor man har et velfungeren-
de og konstruktivt arbeidsmiljø der det er 
åpent for å diskutere, samt foreta kritiske 
evalueringer av ens egne og andre terapeu-
ters valg. Gjennom å foreta slike evaluerin-
ger i felleskap, har jeg erfart at en i tillegg 
til å utvikle egne kunnskaper på en effektiv 
måte, har kunnet bedrive en sannhetssøk-
ning som har kommet pasientene til gode. 

Jeg ønsker på bakgrunn av dette å ut-
trykke et håp om at fysioterapeuter i Norge 
anerkjenner seg viktigheten av å foreta kri-
tiske evalueringer, og at man tilstreber seg 
et arbeidsmiljø som fremmer slike tanker og 
verdier, også i praksis.

Christian Opofte 
fysioterapistudent HiB

Kritisk evaluering; i teori og praksis
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Det er i år 75 år siden «Norske Sykegymnasters Landsforbund» ble etablert. Det 
som etter hvert ble Norsk Fysioterapeutforbund har vokst kraftig, og er i dag en vital 
aktør for fysioterapeutenes saker. 

Vi er til stede på alle forhandlingsarenaer, både for selvstendig næringsdrivende 
og ansatte. Vi er den største tilbyderen av fagkurs og har tett dialog med utdan-
ningsinstitusjonene. Vi har god kontakt med Stortinget og departementet, og media 
ringer for å høre våre synspunkter på helsepolitiske saker.

Det har vært store endringer i helseutfordringene i løpet av disse årene. Dagens 
helsetjenester må fortsatt utvikles og kunne tilby gode tiltak, både mot de «tradi-
sjonelle» fysioterapeutiske fagområdene som muskel- og skjelettlidelser og mot 
nevrologiske lidelser. Samtidig må man bygge opp gode forebyggende tiltak for det 
økende omfanget av livsstilssykdommer og psykiske lidelser. Dette krever fagkunn-
skap, tydelighet og engasjement. I NFFs medlemsmasse har vi alt dette. 

Når Helsedirektoratet skal lage faglige retningslinjer på områder der fysiotera-
peuter er involvert, blir NFF sentralt kontaktet for å finne ressurspersoner. Andre 
ganger trengs forelesere til store fagkongresser. Mange engasjerte medlemmer stiller 
opp. Det samme gjelder utfordringen med å tydeliggjøre rollen manuellterapeutene 
har fått: dyktige fagpersoner stiller opp til fellesskapets beste. Takk til alle dere! Dette 
bidrar til at faglige retningslinjer og helsepolitiske beslutninger bygger på fysiotera-
peutisk kompetanse, og er avgjørende for gode fremtidsrettede helsetjenester.

Det er mange beslutninger som tas ute i det ganske land, og tillitsvalgte og kon-
taktpersoner har viktige og utfordrende oppgaver. De bruker av sin fritid til å kjem-
pe for saker som angår medlemmene, en innsats som virkelig gjør en forskjell for 
den enkelte fysioterapeut.

Jeg kan ikke reflektere over NFFs 75 år uten å nevne Fond til etter- og videreut-
danning av fysioterapeuter. Noen svært kloke og fremtidsrettede hoder fikk frem-
forhandlet opprettelsen av dette fondet. Det har resultert i flere fysioterapispesifikke 
mastergradsstudier, et stort antall stipendiatstillinger, mange forsknings- og fagut-
viklingsstudier, forsknings- og reisestipender og ikke minst det store mangfoldet 
av etterutdanningskurs som NFF tilbyr. Totalt sett en fag- og kunnskapsutvikling 
vi kan være stolte av, og som legges merke til langt utover fysioterapeutenes rekker.

Selv om vi skal unne oss en liten jubileumsfeiring i forbindelse med årets fagda-
ger, kan vi ikke hvile. Vi står overfor store oppgaver, både politiske og helsefaglige. 
NFF skal fortsatt være en organisasjon det er en selvfølge for fysioterapeuter å være 
medlem av.

Som andre spreke 75-åringer, er vi klare til videre innsats, lokalt og sentralt!
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HELSEDIREKTORATET har bedt NFF om hjelp til å skaffe adresser og 
kontaktinformasjon på fysioterapeuter innenfor alle kategorier av fysio-
terapi. Etter norsk lov kan NFF ikke levere ut slik informasjon til andre 
parter uten individuelt samtykke. Vi formidler derfor følgende forespørsel 
fra helsemyndighetene:

«Informasjon om nasjonal helseportal – helsenorge.no 
Helse- og omsorgsdepartementet har gitt Helsedirektoratet i oppgave 
å etablere en nasjonal helseportal, helsenorge.no. Første versjon skal 
lanseres 15. juni i år. 

Helsenorge.no skal være en felles inngangsportal for helse- og 
omsorgsinformasjon for innbyggere. Her vil pasienter, pårørende og 
befolkningen generelt få enkel tilgang til informasjon om sykdom og 
behandling, om tjenestetilbudet i sektoren og veiledning om rettigheter 
og støtteordninger.

Veiviser til helsetjenester er et sentralt område i helsenorge.no. Mål-
setningen er å gjøre det enklere for innbyggerne å finne frem i helsetje-
nesten. Samtidig skal man gi nødvendig informasjon om helsetjenestens 
oppbygging, og hvordan samhandlingskjeden henger sammen. 

Helsenorge.no skal ikke erstatte, men støtte opp om eksisterende 
portaler som http://www.frittsykehusvalg.no og den enkeltes aktørs 
egen portal. 

Oversikt over fysioterapeuter
Helsenorge.no vil benytte Medlex som primærregister. Det er et register 
som benyttes av Helsedirektoratet i dag. I samarbeid med Medlex Norsk 
Helseinformasjon arbeider vi nå med å få inn de adressene som mangler i 
registeret, og kontrollere at de adressene som ligger inne, er korrekte. 

Det er ønskelig å få med adresser og kontaktinformasjon på fysiote-
rapeuter innenfor alle kategorier av fysioterapi. 

De som ønsker å være registrert på www.helsenorge.no til lansering 
15. juni 2011, kan sende en e-post til følgende kontaktperson: 

Anne Mette Lorentzen, e-post anmel@helsedir.no. Det vil da bli 
sendt ut et nettbasert skjema fra Medlex Norsk Helseinformasjon for 
registrering av adresseinformasjon. Dette skjemaet vil også bli benyttet 
fremover til oppdatering av informasjon. 

Eventuelle spørsmål kan sendes til kontaktperson Anne Mette 
Lorentzen per e-post, eller mobil 945 06 066.» 

RESULTATENE etter forhandlingene i mel-
lomoppgjøret i staten, KS og Spekter (helse-
foretakene og Lovisenberg) er publisert på 
NFFs tariffsider på www.fysio.no. Disse finner 
du for hvert tariffområde under hovedmeny-
punktet «LØNN OG ANSETTELSE». 

Resultatene i staten og KS er dessuten 
utførlig beskrevet i mai-nyhetsbrevet fra Team 
tariff i NFFs forhandlingsseksjon. Nyhetsbre-
vet, «Tariff-info nr. 2 – mai 2011» finner du 

også i menylisten under «LØNN OG ANSET-
TELSE».

Resultatene i et nøtteskall (per 13. mai)
Staten: Alle ble sikret reallønnsvekst. Generelt 
tillegg på minimum 7000 kroner. 
KS: Totalrammen havnet på 4,3 prosent. 
Spekter Helse: Medlemmene fikk et  generelt 
tillegg på 2,4 prosent. Minstelønnssatsene 
for fysioterapeut og spesialfysioterapeut ble 

hevet, det samme ble lønnen for turnuskan-
didatene.

I Oslo kommune ble det brudd i forhand-
lingene 30. april. Mekling ble berammet til 24. 
mai. HSH-forhandlingene (HUK-området) ble 
lagt til slutten av mai eller begynnelsen av juni. 
Resultatene på begge områdene kan dermed 
være klare når du leser dette. Sjekk www.fysio.
no og de relevante tariffsidene der. 

Tariffoppgjøret i staten, KS og Spekter

Vil du bli med i helseportal?
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NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND
Stensberggata 27
Postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo 
Tlf. 22 93 30 50, faks: 22 56 58 25
Hjemmeside: www.fysio.no E-post: nff@fysio.no

SENTRALSTYRET
Forbundsleder: Eilin Ekeland
Fossilveien 13B, 3034 Drammen. Tlf. 22 93 30 63 a 
415 59 030 mob.
eilin.ekeland@fysio.no

Nestleder: Elin Engeseth
Granheimtunet 15, 1406 Ski. Tlf. 64 87 63 66 a
Tlf. 905 29 033 mob., 64 94 65 13 p
ee@fysio.no

SEKRETARIATET: STAB
Generalsekretær: Tor Tvethaug, 22 93 30 52
Informasjonsleder: Vidar Rekve, 22 93 30 87
Seniorrådgiver: Elin Robøle Bjor, 22 93 30 55
Rådgiver: Solvår Stokke, 22 93 30 51

ADMINISTRASJONS- 
OG ØKONOMISEKSJONEN
Seksjonsleder: Sunniva Borgen, 22 93 30 74
Regnskapsansvarlig: Rune Tørrlenn, 22 93 30 65
Økonomikonsulent: Haldis Edvardsen, 22 93 30 79
Rådgiver: Eivind Trædal, 22 93 30 53
Konsulent: Kristin Stormo, 22 93 30 68
Kurssekretær: Monica Haugen, 22 93 30 66
Sekretær: Nina Solvang, 22 93 30 50

FAGSEKSJONEN 
Seksjonsleder: Malene Haneborg, 22 93 30 72
Seniorrådgiver: Eline Rygh, 22 93 30 64
Seniorrådgiver: Jorunn Lunde, 22 93 35 69
Seniorrådgiver: Bente Øfjord, 22 93 30 86
Seniorrådgiver: Marianne Aars, 22 93 30 62
Konsulent, kurs: Micheline Viktil, 22 93 30 70
Rådgiver, kurs: Áslaug Skúladóttir, 22 93 30 75

FORHANDLINGSSEKSJONEN
Forhandlingssjef: Kjersti Hatlestad, 22 93 30 56
Advokat: Lena Fagervold, 22 93 30 54
Seniorrådgiver: Bente Eide, 22 93 30 73
Seniorrådgiver: Kirsti Glad, 22 93 30 82
Seniorrådgiver: Tom Hetty Olsen, 22 93 30 61
Seniorrådgiver: Henriëtta Richter, 22 93 30 83
Seniorrådgiver: Thea W. Jørgensen, 22 93 35 62
Advokat: Hanne C. Røed, 22 93 30 88
Konsulent: Else Jørgensen, 22 93 30 67

FONDET
Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter
Sekretariatsleder: Birthe C. Hansson
Tlf. 22 93 30 90 (ikke fredag)

Selvstendig næringsdrivende 
medlemmer bør merke seg at 
PFG lanserte sin vervekam-
panje i mai. Kampanjen vil 
vare ut 2011. Det skal loddes 
ut to premier som består av to 
reisegavekort à 5000 kroner. 
Trekningen vil skje både blant 
ververne og de som verves 
som nye medlemmer i peri- 
oden. Nærmere opplysninger 
finner du på NFFs nettsider 
under menypunktet «ORGANI-
SASJON/PFG/PFGs vervekam-
panje».

PFGs vervekampanje er i gang

NFFs selvstendig næringsdrivende medlemmer mottar jevnlig tilbud som ved nærmere un-
dersøkelse viser seg å være useriøse. Mange blir offer for usaklig markedsføring. I og med at 
næringsdrivende ikke er forbrukere, er de heller ikke beskyttet av lover og regler som er ment 
å beskytte disse, så som forbrukerkjøpsloven. 

I noen tilfeller er det tale om reinspikka svindel. Her nevner vi bare noen eksempler: Ut-
sending av falske fakturaer, tilsynelatende fra kjente og seriøse leverandører. Krav på oppgjør 
for «avtalte» eller «fornyede» katalogoppføringer som man enten ikke har bedt om, eller som 
viser seg å være langt dyrere enn oppgitt, og/eller som ikke engang eksisterer.

Det er utarbeidet en nettside for å hjelpe selvstendig næringsdrivende i slike saker: www.
varslingslisten.no. Det er svært viktig at våre medlemmer blir kjent med denne. Her kan de få 
råd om hvordan de skal kunne komme seg ut av slike forhold. 

NFFs krav i drifts- og takstforhandlingene ble 
publisert 5. mai på www.fysio.no. Dokumentet 
inneholder både allmenne og økonomiske krav, 
samt nyttig bakgrunnsstoff om utfordringene 
og rammen for årets forhandlinger.

Sentrale krav i årets forhandlinger: stans i 
omleggingen av overføring av midler fra takster 
til driftstilskudd, i lys av blant annet manglende 

tiltak for å sikre samsvar mellom driftstilskudd 
og reell arbeidstid; et økonomisk oppgjør som 
tar inn etterslepet sammenlignet med andre 
grupper; stimulering og belønning for økt og 
spesialisert kompetanse. 

Forhandlingene skal etter planen være 
avsluttet i månedsskiftet mai/juni, så følg med 
på NFFs nettsider. 

Pass opp: Lureri i sikte!

NFFs krav i takstforhandlingene
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NFFs KURS OG MØTER

NFFs etterutdanningskurs er overveiende kliniske behandlingskurs, og målgruppen 
er den praktiserende fysioterapeut. Kursene er primært tilrettelagt slik at kunnska-
pen kan føres direkte inn i den praktiske hverdagen.

Oversikt over kurs vil til enhver tid være oppdatert på www.fysio.no/kurs
Etterutdanningsvirksomheten i NFF får hvert år betydelige midler fra Fond til 

etter- og videreutdanning av fysioterapeuter. Rammebevilgningen omfatter til-
skudd til alt arbeidet i NFFs fagseksjon: Utvikling og gjennomføring av etterutdan-
ningskurs, faglig oppdatering av kursledere, kurslederseminar, spesialistordningen, 
NFFs kollegaveiledning, utviklingsprosjekter og drift av fagseksjonen. 

For deltakere på NFFs kurs gir dette en vesentlig reduksjon av kursavgiften. 
Til virksomheten 2011 er det tildelt 6 millioner kroner som også omfatter ekstra 

midler for å holde kursavgiften på 2008-nivå.
For nærmere informasjon om Fondet, se www.fysio.no/fondet 

Regler for opptak og avmelding:
 
Tildeling av kursplasser
Du vil senest 10 dager etter påmeldingsfristens utløp motta en e-post med mel-
ding om at du enten er tildelt plass på kurset eller at du står på ventelisten. Vær 
oppmerksom på at en deltaker ikke kan overføre plassen sin til en annen søker.  
 
Når følgende kriterier er tatt hensyn til, tildeles plassene på kurs i den rekkefølgen 
NFF mottar påmeldinger. 
1. Autorisert fysioterapeut (avsluttet turnustjeneste). 
2. Oppfylte eventuelle opptakskrav, og dokumentasjon på disse sendt til NFF.
3. Påmeldte som søker samme kurs for annen gang i løpet av en fireårs periode.    
4. NFF avdeling som arrangerer kurset disponerer opp til 50 prosent av plas-

sene til egne medlemmer. 
5. Medlemmer i andre nordiske forbund disponerer opp til 10 prosent av kurs-

plassene.
 

Betalerens navn og adresse
Fakturaen for kursavgiften vil bli sendt til betaleren du har angitt i påmeldings-
skjemaet. 
Eventuelle endringer i betalerens navn og adresse må meddeles til mh@fysio.no 
innen kursets påmeldingsfrist. Etter den datoen, vil fakturaen bli sendt til oppgitt 
betaler og vil ikke kunne bli endret. 
Eventuelle bestillings-/rekvisisjonsnr/kostnadssted som skal stå på fakturaen må 
også være meddelt innen påmeldingsfristen.  
Ansvar for å innhente all informasjon arbeidsgiver vil at det skal stå på fakturaen 
ligger hos den som melder seg på kurset. Fagseksjonen tar ikke ansvar for å etter-
lyse informasjon hos arbeidsgiverne.

Påmelding til kurs er bindende 
Avbestilling av kursplass må gjøres skriftlig til mh@fysio.no. Det er fysioterapeuten 
som er tildelt plass på kurs som selv er ansvarlig for å avbestille plassen, og ikke 
arbeidsgiveren. Avbestilling av kursplass mottatt etter påmeldingsfristen og frem 
til to uker før kursstart belastes med et avbestillingsgebyr på kr 750 uavhengig av 
kursets lengde. Hele kursavgiften må betales når avbestilling mottas senere enn to 
uker før kursstart.
Avbestilling av kursplass grunnet sykdom belastes med et gebyr på kr 750 helt 
frem til kursstart. Legeattest må sendes til NFF.
I følgende tilfeller refunderes ikke kursavgiften:
1. Hvis sykdom inntreffer under kurset/etter kursets start
2. Ved uteblivelse fra kurset

Avlysning
NFF tar forbehold om at et kurs kan bli avlyst eventuelt utsatt ved for lav deltaker-
oppslutning eller på grunn av uforutsette hendelser (force majeure). I slike tilfeller 
refunderer ikke NFF deltakernes reiseutgifter, men kun kursavgiften. Deltakerne 
oppfordres til å tegne en avbestillingsforsikring ved bestilling av reise til kurs.

GENERELLE KURS

31135501
Søk, finn og les – et innføringskurs i  
evidensbasert praksis
Forskningsbasert kunnskap er en av flere viktige kilder for faglige 
beslutninger. Det kan være en utfordring å finne fram til denne fors-
kningen og vurdere overførbarheten til praksis.I dette kurset vil du 
gjøre spennende oppdagelser i forhold til hvordan du kan finne fram 
til og implementere forskningsbasert fysioterapi. Ved å stille presise 
og relevante spørsmål, lete etter forskningsbasert kunnskap, vurdere 
denne kritisk og flytte gode forskningsresultater ut i praksis vil fagut-
vikling og kvalitetsforbedring i fysioterapi stimuleres. Ved å integrere 
ny og oppdatert forskning med andre former for kunnskapskilder, vil vi 
som fysioterapeuter bedre kunne ivareta våre klienter samt stå ster-
kere overfor samarbeidspartnere og andre profesjoner. 

Kurset legger opp til interaktiv læring og mye praksis hvor deltagernes 
egne problemstillinger er i fokus. Kurset er bygget opp med 3 sam-
linger og obligatorisk nettarbeid i Fronter (NFFs læringsplattform på 
internett). I perioden mellom samlingene skal  deltakerne gjennomføre 
nettbasert undervisning i Fronter og levere obligatoriske oppgaver. Det 
legges også opp til diskusjoner med andre deltakere og kursledere. Kur-
set gir uttelling i 40 timer. 
Kurset inneholder tilstrekkelige forskningskunnskaper for å tilfreds-
stille kravene innen NFFs spesialistordning.

Kurset arrangeres i samarbeid med Nasjonalt kunnskapssenter for hel-
setjenesten. Nettbaserte delen av kurset bygger på nettstedet www.
kunnskapsbasertpraksis.no 

Målgruppe: Fysioterapeuter i klinisk praksis, forebyggende arbeid, i 
ledelse og prosjektarbeid. 
Opptakskrav: Autorisert fysioterapeut (etter endt turnus). 

Etter gjennomført kurs skal deltakerne kunne: 
• stille gode praksisrelevante spørsmål 
• innhente forskningsbasert kunnskap via litteratursøk i ulike databa-

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

og anvendbarhet. 

• kjenne prinsipper for hvordan gyldig og anvendbar kunnskap må 
integreres med erfaring og brukerens preferanser for å planlegge og 
gjennomføre fysioterapitiltak. 

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF avd. Oslo/Akerhus
Kursledere: Lillebeth Larun og Eilin Ekeland
Tid: 10. oktober, 24. oktober, og 7. – 8. november 2011
Sted: Oslo
Deltakerantall: 24
Kursavgift: kr 4.650 for medlemmer, kr 9.300 for ikke medlemmer. 
Påmeldingsfrist: 11. august 2011
Skriftlig påmelding på NFFs hjemmesider www.fysio.no/kurs

31136301
Terapiridning trinn 1
Terapiridning er forebyggende og behandlende tiltak for barn og 
voksne med kroniske lidelser og funksjonshemninger.
Gjennomført NFFs kurs i Terapiridning trinn I og II er et krav for å drive 
terapiridning med bidrag fra folketrygden.

Målgruppe: Grunnutdanning og hestekunnskapseksamen fra Norsk 
Hestefagskole (se www.nhest.no for informasjon og påmelding til kurs 
og eksamen) samt rideferdigheter tilsvarende dressur LB nivå, skriftlig 
dokumentert av godkjent ridelærer.  
Opptakskrav: Autorisert fysioterapeut

Etter gjennomført kurs skal deltakerne:
• Ha gjennomgått terapiridningens teoretiske grunnlag
• Kunne indikasjoner og kontraindikasjoner for terapiridning og vur-

dere/bestemme dosering for den enkelte pasient
• Ta ansvar for planleggingen av behandlingen og gjennomføringen 

av den
• Kunne vurdere og bestemme om hesten(e) er egnede til denne form 

for behandling
• Ha kjennskap til spesialutstyr for terapiridning
• Ha kjennskap til og kunne vanlige sikkerhetsrutiner i arbeidet med 

hest
• Kunne gi informasjon til lokalmiljøets helsepersonell om terapiridnin-

gens muligheter og begrensninger



FYSIOTERAPEUTEN  6/11     39

GLEMT Å MELDE DEG PÅ?

Se nærmere info om hvert enkelt kurs på de neste sidene.

31110102
Bevegelsesutvikling, del I og del II
Kirkenes, del I, 5.-9. september 2011

NFF tar forbehold om at kurs(ene) kan være fulltegnet når Fysiotera-
peuten kommer ut.

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF Fagseksjon
Kursledere: Trille Staubo og Signe Opsahl
Tid: 17. – 21. oktober 2011
Sted: Oslo
Deltakerantall: 12
Kursavgift: kr 4 650 for medlemmer, kr 9 300 for ikke medlemmer.
Påmeldingsfrist: 18. august 2011
Skriftlig påmelding på NFFs hjemmesider www.fysio.no/kurs

BARN

31110702
Kurs for fysioterapeuter innen behandling av barn 
og unge med psykosomatiske og psykiatriske van-
sker
Kurset tar sikte på å øke forståelse om og kjennskap til hvordan man 
som fysioterapeuter kan jobbe med barn og ungdom med psykoso-
matisk og psykiatrisk problematikk. Kurset er et bidrag til å inspirere 
deltakerne til å bli mer oppmerksom på og sansende for den unges og 
sin egen kroppslige og psykiske kommunikasjon. Kurset gir et innblikk 
i barn og ungdoms utvikling og hvordan det sunne, forsinkelser og for-
styrrelser kan komme til uttrykk. Sentrale tema som belyses er kroppen 
som uttrykksfelt, som forsvar og barnets relasjon til de betydningsfulle 
andre. Ulike tilnærminger og verktøy som presenteres kan gjøre den 
enkelte fysioterapeut bedre i stand til å foreta adekvat evaluering og 
behandling av barn og ungdom med psykiske og fysiske problemer. 
Kurset kan være nyttig for utøvelsen av fysioterapi innen flere ulike 
arbeidsområder.

Målgruppe: Fysioterapeuter med interesse for og de med yrkeserfa-
ring fra psykiatrisk og psykosomatisk problematikk hos barn og ung-
dom. Fysioterapeuter som ønsker fordypning og økt kompetanse i møte 
med barn og ungdommer. Kurset er relevant for både de med kortere 
og lengre erfaring som fysioterapeut.
Opptakskrav: Autorisert fysioterapeut med minimum ett års praksis.

Målsetting: 
• Være bedre rustet til å møte psykosomatiske- og psykiatriske feno-

mener hos barn og unge
• Være bedre kjent med spedbarnsforskning når vi møter barn og 

unge
• Få innblikk i hvordan barn og unge uttrykker angst 
• Få kjennskap til ungdoms normalutvikling og bruke dette i behand-

lingen
• Kort innblikk i nevropsykiatri 
• Kjennskap til de vanligste barne- og ungdomspsykiatriske diagno-

ser gjennom kasuistikker 
• Bli tryggere i behandling av unge med spiseforstyrrelser
• Ha økt forståelse for hvor lett vi kommer i berøring med psykolo-

giske prosesser med kroppen som innfalsvinkel
Dette kurset vil bestå av mange forelesere, som har spesifikk kunnskap 
om de nevnte målsettingene. Kurset er delt opp i to samlinger.

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF Fagseksjonen
Kursledere: Gro Cecilie Meisingseth Montarou og Espen Andli
Tid: 24. – 27. oktober (4 dager) + 2 dager som avtales sammen med delta-
kerne på kursets del 1.
Sted: Oslo
Deltakerantall: 24
Kursavgift: kr 6 050 for medlemmer, kr 12 100 for ikke medlemmer. 
Påmeldingsfrist: 10. juni 2011
Skriftlig påmelding på NFFs hjemmesider www.fysio.no/kurs

31110301
Fysioterapi for barn og unge med lungesykdommer
Antall barn og unge med lungesykdommer øker stadig, samtidig som 
flere barn overlever sin lungesykdom. Sykdomsbildet har endret seg 
som følge av ny teknologi og nye medisiner. Dette har medført at kra-
vet til oppdatert fysioterapikunnskap har øket.
 
Målgruppe: Fysioterapeuter i kommune- og spesialisthelsetjenesten 
som arbeider med barn og unge.
Opptakskrav: Autorisert fysioterapeut (etter endt turnustjeneste). 
Bør ha erfaring med barn og ungdommer. 

Etter gjennomført kurs skal deltakerne ha:
• grunnlag for å vurdere og behandle barn med lungesykdommer
• oppdatert nødvendig kunnskap om lungenes anatomi, fysiologi og 

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

trening
• kjennskap til nyere forskning på fagfeltet

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF avd. Akershus
Kursledere: Randi Bjørnstad og Hilde Sofie Hamre
Tid: 21. – 25. november 2011
Sted: Oslo
Deltakerantall: 24
Kursavgift: kr. 4.650,- for medlemmer, kr. 9.300 for ikke medlemmer. 
Påmeldingsfrist: : 7. september 2011
Skriftlig påmelding på NFFs hjemmesider www.fysio.no 

31110102
Bevegelsesutvikling del I og del II
Kurset er todelt på 2 x 5 dager med ca. 4-6 mnd i mellom. I mellompe-
rioden må kursdeltakerne ha muligheten til å observere barn fordi det 
skal utføres tester som skal leveres før kursets del 2. 

Målgruppe: Fysioterapeuter som arbeider med barn og habilitering i 
kommunehelsetjenesten og i institusjon. 

Opptakskrav: Autorisert fysioterapeut. 2 års praksis etter grunnutdan-
ningen.

Kursdeltakernee 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. 

Etter gjennomført kurs skal kursdeltakerne: 
• ha kjennskap til bevegelseskontroll og hva som skiller normal fra 

avvikende 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 

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF avd. Finnmark
Kursledere: Tordis Ustad og Gunfrid Størvold, MNFF spesialister i barn- og 
ungdomsfysioterapi
Tid: del I:. 5. – 9. september 2011. Tidspunkt for del II (5 dager) avtales med 
deltakerne i løpet av kursets del I 
Sted: Kirkenes
Deltakerantall: 22
Kursavgift: kr 9 900 for medlemmer, kr 19 800 for ikke-medlemmer 
Påmeldingsfrist: Fortsatt ledige plasser!
Skriftlig påmelding på NFFs hjemmesider www.fysio.no/kurs 
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FYSISK AKTIVITET

31180301
Helhetlig hjerterehabilitering – Med trening som 
middel og mål
Kurset i helhetlig hjerterehabilitering tar sikte på å gjøre fysioterapeu-
ter med interesse for hjerterehabilitering i stand til å drive trening for 
disse pasientene. Det er stort behov for tidlig rehabilitering av hjerte-
pasienter på sykehus og etter utskrivelse fra sykehus. Mange fysiote-
rapeuter mangler erfaring med trening av pasienter i grupper. 

Målgruppe: Fysioterapeuter på sykehus og i kommunehelsetjenesten. 
Opptakskrav: Autorisert fysioterapeut.

Etter gjennomført kurs skal kursdeltakerne ha:
• kunnskap om gruppetrening
• kunnskap om helhetlig hjerterehabilitering
• kunnskap om sykdomslære
• innsikt i pasientutvelgelse og testing
• kunnskap om treningslære, instruktørrolle, valg av musikk/utstyr
• oppøvet evne til å kunne gi relevant pasientinformasjon og bered-

skapsrutiner.
• økt kjennskap til nyere forskning på dette feltet

Praktiske opplysninger:
Arr: NFF Fagseksjon
Kursledere: Birgitta Blakstad Nilsson, PhD, MNFF spesialist i Hjerte- og lun-
gefysioterapi og Kari Peersen, MNFF spesialist i Hjerte- og lungefysioterapi
Tid: 14. – 18. november 2011
Sted: Oslo
Deltagerantall: 24
Kursavgift: medlemmer kr 4 650, ikke medlemmer kr 9 300.
Påmeldingsfrist: 1. september 2011
Skriftlig påmelding på NFFs hjemmesider, www.fysio.no/kurs

31135301
Treningslære
Kurset legger til rette for at deltakerne kan tilegne seg et bedre grunn-
lag for å trene pasienter og pasientgrupper, og evaluere effekt av 
trening. Kurset inneholder en innføring i grunnleggende treningsprin-
sipper.

Målgruppe: fysioterapeuter
Opptakskrav: autorisert fysioterapeut (etter endt turnustjeneste).
Etter gjennomført kurs skal kursdeltakerne ha:
• tilegnet seg kjennskap om grunnleggende treningsprinsipper
• kjennskap til energiomsetning og muskeltesting 
• kjennskap til nyere teorier om trening og treningsprinsipper
• gjennomført forskjellige treningsmetoder

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF avd. Buskerud
Kursledere: Jan Hoff og Jan Helgerud
Tid:  29. august – 2. september 2011 (4 DAGER)
Sted: Drammen
Deltakerantall: 24
Kursavgift: kr. 4.650 for medlemmer, kr 9.300 for ikke medlemmer. 
Påmeldingsfrist: 26. juni 2011
Skriftlig påmelding på NFFs hjemmesider www.fysio.no/kurs

31130601
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. 
Lærergruppen for MTT er sammen med NFF ansvarlige for faglig kva-
litet og organisering av kursene.  Lærergruppen ble stiftet av Oddvar 
Holten og er en videreutvikling av hans virke.  Kursene blir oppgradert 
til hvert kurs med nye kompendier og alle aktuelle nyvinninger.   Det 
understrekes at «gamle» nyheter om samspill mellom global og sentral 
muskulatur, samt smerteproblematikk er en del av kurset.  I vårt omfat-
tende 40 timers kurs tar vi for oss alle aktuelle tilstander i muskelskjel-

lett systemet hvor MTT med fordel kan benyttes. Kurset er praktisk 
og klinisk rettet slik at en er rustet til å benytte «hele» metoden etter 
endt kurs. Kurset er et viktig grunnlag for å kunne benytte takst A-32 
på en forsvarlig måte.

Målgruppe: Fysioterapeuter.
Opptakskrav: Autorisert fysioterapeut
Etter gjennomført kurs skal deltakerne:
• kunne benytte treningsprinsippene og doseringsmåten på enkelt-

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

visere rehabiliteringsopplegg
• kunne lage et øvelsesprogram som er basert på diagnose, muskel-

test, spesifikk leddtest og funksjonstest
• kunne revurdere treningsprogrammet

Praktiske opplysninger:
Arr: NFFs Fagseksjon
Kursleder: Hans Petter Faugli 
Tid: 08. – 12. september 2011 (over en helg)
Sted: Skullerudstua, Oslo
Deltakerantall: 20
Kursavgift: kr 4.850 for medlemmer, kr 9.350,- for ikke medlemmer.
Påmeldingsfrist: 18. juli 2011
Skriftlig påmelding på NFFs hjemmesider www.fysio.no/kurs 

31136001
Bevegelser i gruppe 1
Praktisk bevegelseskurs – basert på prinsipper fra  
psykomotorisk fysioterapi 

Målgruppe: Fysioterapeuter
Opptakskrav: Autorisert fysioterapeut (etter endt turnustjeneste)

Kort om kursets innhold:
• Kjenne på og reflektere over egne bevegelser og spenninger
• Holdepunkter for vurdering av anspenthet, øve klinisk blikk
• Instruksjon, ivaretakelse og mestring
• Vi beveger oss det meste av tiden, uten og til musikk
• Idebank for oppstart og drift av bevegelsesgrupper

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF Fagseksjon
Kursledere: Alette Ottesen og Berit Ianssen, MNFF spesialister i psykiatrisk 
og psykosomatisk fysioterapi
Tid: 27. og 28. oktober 2010
Sted: Levanger
Deltakerantall: 24
Kursavgift: kr 2 700 for medlemmer, kr 5 400 for ikke medlemmer.
Påmeldingsfrist: 28. august 2010
Skriftlig påmelding på NFFs hjemmesider www.fysio.no/kurs

Det planlegges et videregående kurs, Bevegelser i gruppe 2, i 2012 der 
opptakskrav blir gjennomført Bevegelser i gruppe 1 eller dokumentert 
erfaring med bevegelsesgrupper.

31135302
Treningslære
Kurset legger til rette for at deltakerne kan tilegne seg et bedre grunn-
lag for å trene pasienter og pasientgrupper, og evaluere effekt av 
trening. Kurset inneholder en innføring i grunnleggende treningsprin-
sipper.

Målgruppe: fysioterapeuter
Opptakskrav: autorisert fysioterapeut (etter endt turnustjeneste).

Etter gjennomført kurs skal kursdeltakerne ha:
• tilegnet seg kjennskap om grunnleggende treningsprinsipper
• kjennskap til energiomsetning og muskeltesting 
• kjennskap til nyere teorier om trening og treningsprinsipper
• gjennomført forskjellige treningsmetoder

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF avd. Vest-Agder
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Kursledere: Jan Hoff og Jan Helgerud
Tid:  5. – 8. desember (4 DAGER)
Sted: Kristiansand
Deltakerantall: 24
Kursavgift: kr. 4.650 for medlemmer, kr 9.300 for ikke medlemmer. 
Påmeldingsfrist: 6. oktober 2011
Skriftlig påmelding på NFFs hjemmesider www.fysio.no/kurs

HELSE- OG MILJØ

31120403
Helse- og miljøarbeid – et arbeidsmiljøperspektiv 
del I
Dette er et praktisk basiskurs innen ergonomi hvor det blir undervist i:
• rammer og krav innen forebyggende arbeid
• krav til, og kartlegging av, kontorarbeidsplass
• arbeidsplassvurdering på oppdrag for trygdekontoret
Deltakerne skal gjennom kurset tilegne seg et faglig grunnlag i ergono-
misk rådgivning i virksomheter. Kurset skal legge til rette for en videre 
fagutvikling på området. Kurset er en forutsetning for å bli godkjent 
til å foreta arbeidsplassvurderinger for trygdekontorene for de som 
ikke er spesialist i helse- og miljøarbeid eller har minst tre års praksis 
i minimum 50% stilling med forebyggende fysioterapi /ergonomi, for 
eksempel bedriftshelsetjeneste.

Målgruppe: Fysioterapeuter med interesse for og/eller noe yrkeser-
faring fra helsefremmende og forebyggende arbeid i bedrift. Fysiote-
rapeuter som jobber/tar oppdrag som verne- og helsepersonell (VHP) i 
virksomheter.
Opptakskrav: Autorisert fysioterapeut. Det er en fordel med 2 års 
arbeidserfaring som fysioterapeut.

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF avd Sunnmøre
Kursledere: Katarina Langaard, Ola Kolnes og Vera Hejna Romstad
Tid: 10. – 14. oktober 2011
Sted: Ålesund
Deltakerantall: 24
Kursavgift: kr 4 650,- for medlemmer, kr 9 300,- for ikke medlemmer. 
Påmeldingsfrist: 11. august 2011
Skriftlig påmelding til på NFFs hjemmesider www.fysio.no/kurs

MANUELLTERAPI

31130102
Manuellterapi: Undersøkelse og behandling av  
cervicalcolumna, thoracalcolumna, kjeve og skulder
Manuellterapi bygger på systematiske undersøkelsesmetoder av beve-
gelsesapparatet. Metoden omfatter generelle og spesifikke undersø-
kelser av leddenes mobilitet og stabilitet; det enkelte ledd, i forhold til 
tilgrensende ledd og i forhold til flere kroppssegment. Metoden omfat-
ter behandlingsmetoder for å normalisere, bedre eller vedlikeholde en 
funksjon, og forebygge eller forsinke sykdom i muskel- skjelettsyste-
met.

Kurset utfyller og kommer i tillegg til grunnutdanningen og skal stimulere 
til heving av kvalitet i yrkesutøvelsen som fysioterapeut.

Kurset er totalt fem dager, delt på to kurssamlinger med tre og to dager. I 
mellom kurssamlingene skal deltakere levere obligatorisk oppgave i Fronter 
om klinisk resonnering av kasus i praksis. 

Målgruppe: Fysioterapeuter som ønsker å fordype seg i manuelle tek-
nikker knyttet til undersøkelse og behandling av muskelskjelettlidelser. 
Opptakskrav: Autorisert fysioterapeut

Etter gjennomført kurs skal deltakerne ha:
• funksjonell anatomi, biomekanikk, patologi ved akutte og langvarige 

kliniske problemstillinger
• undersøkelse og behandling av lumbal, bekken og hoften ad modum 

manuell terapi. 
• å kunne klinisk vurdere og påvirke nerve-, ledd- og muskelkompo-

nenten i en funksjonsforstyrrelse.

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFFs avd. Sør-Trøndelag
Kursledere: Hildegun Børsting og Leif Arne Lystad
Tid: 13. – 15. oktober og 16.-17.november 2011
Sted: Trondheim
Deltakerantall:24
Kursavgift: kr. 4.700 for medlemmer, kr. 9.050 for ikke medlemmer
Påmeldingsfrist: 15. august  2011
Skriftlig påmelding på NFFs hjemmesider www.fysio.no/kurs

31130202
Basiskurs i manuellterapi: Undersøkelse og behand-
ling av lumbalcolumna, bekken og hofte
Manuellterapi bygger på systematiske undersøkelsesmetoder av beve-
gelsesapparatet. Metoden omfatter generelle og spesifikke undersøkel-
ser av leddenes mobilitet og stabilitet; det enkelte ledd, i forhold til til-
grensende ledd og i forhold til flere kroppssegment. Metoden omfatter 
behandlingsmetoder for å normalisere, bedre eller vedlikeholde en funk-
sjon, og forebygge eller forsinke sykdom i muskel- skjelettsystemet.

Kurset utfyller og kommer i tillegg til grunnutdanningen og skal stimulere 
til heving av kvalitet i yrkesutøvelsen som fysioterapeut.

Kurset er totalt fem dager, delt på to kurssamlinger med tre og to dager. I 
mellom kurssamlingene skal deltakere levere obligatorisk oppgave i Fronter 
om klinisk resonnering av kasus i praksis. 

Målgruppe: Fysioterapeuter som ønsker å fordype seg i manuelle tek-
nikker knyttet til
undersøkelse og behandling av muskelskjelettlidelser.
Opptakskrav: Autorisert fysioterapeut (etter endt turnustjeneste)

Etter gjennomført kurs skal deltakerne ha utvidet kompetanse i fht:
• funksjonell anatomi, biomekanikk, patologi ved akutte og langva-

rige kliniske problemstillinger
• undersøkelse og behandling av lumbal, bekken og hoften ad modum 

manuell terapi. 
• å kunne klinisk vurdere og påvirke nerve-, ledd- og muskelkompo-

nenten i en funksjonsforstyrrelse.

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF avd. Sør-Rogaland
Kursledere: Svein Erik Kristiansen 
Tid: 27. – 29. oktober og 01. – 02. desember 2011
Sted: Stavanger
Deltakerantall: 12
Kursavgift: kr. 4.700 for medlemmer, kr. 9.200 for ikke medlemmer
Påmeldingsfrist: 29. august 2010
Skriftlig påmelding på NFFs hjemmesider www.fysio.no/kurs

ONKOLOGI

31185401
Onkologi for fysioterapeuter - Kreft og fysioterapi 1
Dette er ett av fem kurs i kursrekken «Onkologi for fysioterapeuter». 
Disse kursene vil samlet gi fysioterapeuter god kunnskap om kreftsyk-
dommer, kreftbehandling, smertebehandling og rehabilitering. Dette 
ses i forhold til aktuelle fysioterapeutiske tiltak ved kreft, både i tidlig 
og sen fase av sykdommen.

Målgruppe: Fysioterapeuter i 1. ,2. og 3. linjetjenesten.
Opptakskrav: Autorisert fysioterapeut (etter endt turnustjeneste). 
Det forutsettes at deltakere har grunnleggende kunnskap om onkologi, 
kreftbehandlinger og bivirkninger, f.eks gjennom kurset Onkologi for 
fysioterapeuter - teoretisk grunnkurs.

Etter gjennomført kurs skal deltakerne ha: 
• kunnskap om relevant medisinsk behandling og fysioterapitiltak 

ved følgende kreftdiagnoser: brystkreft, lungekreft og kreft i øre-, 
nese- og halsregion.

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF avd. Oslo
Kursledere: Dagmar Moseby og Gro Sophie Jacobsen Haugen
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Tid: 14. - 17. november 2011
Sted: Oslo
Deltakerantall: 24
Kursavgift: kr. 4.350 for medlemmer, kr. 8700 for ikke medlemmer
Påmeldingsfrist: 7. september 2011
Skriftlig påmelding på NFFs hjemmesider www.fysio.no/kurs 

PSYKIATRISK OG PSYKOSOMATISK

Kurs i Basal Kroppskjennskap (BK)
Basal Kroppskjennskap (BK) er en fysioterapimetode med fokus på 
pasientens egne ressurser, og hvor helse fremmes gjennom bevegelse. 
Balanse, pust og nærvær er sentrale elementer i behandlingen. Meto-
den anvendes både i forebyggende og behandlende arbeid. Forskning 
viser at bruk av BK kan ha god effekt ved blant annet smerter, svim-
melhet, tretthet, stressrelaterte plager og lettere grader av angst og 
depresjon.

Kursene er internatkurs over fem dager, og NFF arrangerer en kurs-
rekke på fire som bygger på hverandre. I kursrekken inngår et seminar 
mellom BK III og IV. Seminaret arrangeres i regi av kurslederne. For mer 
informasjon om BK se www.nibk.org

 Basal Kroppskjennskap I retter seg mot egenopplevelse, praksis i 
BK og refleksjon.
Arbeid i etterkant består av egen øving, litteraturstudier og rapport om 
egen øving.

Basal Kroppskjennskap II retter seg mot individuell behandling, 
samtale og øvelse i Body Awareness Rating Scale (BARS), undersøkel-
sesmetoden i BK. Fortsatt stor vekt på praksis.
Arbeid i etterkant består av egen øving, litteraturstudier og to rappor-
ter. En rapport er fra egenøving/personlig fordypning, og en rapport er 
fra individuell behandling.

Basal Kroppskjennskap III retter seg mot gruppebehandling, 
gruppeprosess, gruppeledelse, bruk av stemme. Fortsatt stor vekt på 
praksis.
Arbeid i etterkant består av egen øving, litteraturstudier og to rappor-
ter. En rapport er fra egen øving/personlig fordypning og en rapport er 
fra bruk av Basal Kroppskjennskap i liten gruppe.
Mellom BK III og BK IV er det et to dagers oppgaveseminar.

Basal Kroppskjennskap IV retter seg mot sammenfatning av teori, 
egenerfaring og kritisk refleksjon over bruk av BK i klinisk praksis. Pre-
sentasjon av prosjektarbeid, praktisk og teoretisk gruppeeksamen.

Målgruppe: Utdanningen som helhet retter seg yrkesspesifikt mot fer-
dig utdannede fysioterapeuter. På trinn I kan annet helsepersonell som 
psykologer, leger, sykepleiere, sosionomer og andre delta
Opptakskrav (hele kursrekken): Autorisert fysioterapeut

31190701
Internatkurs!
Basal kroppskjennskap I
Opptaksvilkår BK I: autorisert fysioterapeut. 
Kursets målsetting: Basal Kroppskjennskap I retter seg mot egenopp-
levelse, praksis i BK og refleksjon.
Arbeid i etterkant består av egen øving, litteraturstudier og rapport om 
egen øving.

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF v/ fagseksjonen
Tid: søndag 25. september (oppmøte kl. 18) – 30. september 2011
Sted: Gavelstad Hotell, Svarstad (Buskerud)
Kursleder: Ulla-Britt Skatteboe
Deltakerantall: 12
Kursavgift: medlemmer kr. 4.650, ikke-medlemmer kr. 9.300. 
Full pensjon i enkelt rom kr. 690.
Påmeldingsfrist: 28. juli 2011
Skriftlig påmelding på NFFs hjemmesider www.fysio.no/kurs

31190801
Internatkurs!
Basal kroppskjennskap II
Opptaksvilkår BK II: gjennomført BKI 
Kursets målsetting: Basal Kroppskjennskap II retter seg mot indivi-
duell behandling, samtale og øvelse i Body Awareness Rating Scale 
(BARS), undersøkelsesmetoden i BK. Fortsatt stor vekt på praksis.
Arbeid i etterkant består av egen øving, litteraturstudier og to rappor-
ter. En rapport er fra egenøving/personlig fordypning, og en rapport er 
fra individuell behandling

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF v/ fagseksjonen
Tid: søndag 13. november (oppmøte kl. 1800) – 18. november 2009
Sted: Gavelstad Hotell, Svarstad (Buskerud)
Kursleder: Anne Christensen Backe
Deltakerantall: 12
Kursavgift: medlemmer kr. 4.650, ikke-medlemmer kr. 9.300. 
Full pensjon i enkelt rom kr. 690.
Påmeldingsfrist: 15. september 2011
Skriftlig påmelding på NFFs hjemmesider www.fysio.no/kurs

REHABILITERING

31140401
Fysioterapi i geriatrien – Grunnkurs
NFF har utviklet kursrekken – Fysioterapi i geriatrien – for å tilby fysio-
terapispesifikt oppdatert og kompetansehevende kurstilbud for fysio-
terapeuter som jobber i geriatrien innen alle virksomhetsområder. Kur-
sene skal også bidra til økt tverrfaglig samarbeid og bedre samhandling 
mellom ulike virksomhetsområder i geriatrien. 
Kursrekken består av ett grunnkurs og tre temabaserte kurs: Alders-
psykiatri, Ortogeriatri og forebygging av fall og funksjonssvikt. Det 
anbefales å ta grunnkurs før temakursene. 

Målgruppe: Fysioterapeuter med erfaring fra/interesse for arbeid med 
eldre mennesker i både primær- og spesialisthelsetjenesten. 
Opptakskrav: Autorisert fysioterapeut (etter endt turnustjeneste). Det 
er en fordel med erfaring fra arbeid med eldre.

Kurset er totalt på fire dager, delt på kurssamlinger med tre og en dag. 
Første kurssamling er 5.-7. september og  siste samling avholdes 16. 
januar 2012. Siste dagen blir fordypning om funksjonsvurderinger, som 
deltakere har levert oppgave om i mellom kurssamlingene.
Dato for siste dagen avtales på kurset.
 
Etter gjennomført kurs skal deltakerne ha:
• Kjennskap til ulike perspektiver på normal aldring
• Kunnskap om betydningen av forebyggende tiltak
• Økt forståelse for hva som kjennetegner den geriatriske pasienten
• Kunnskap om hyppig forekommende tilstander hos den geriatriske 

pasienten 
• Kunnskap om fysioterapeutens rolle i ulike virksomheter (hjemme-

baserte tjenester, sykehjem, sykehus)
• Bevissthet om betydningen av samhandling mellom ulike virksom-

heter for pasientforløpet
• Kunnskap om og praktisk utprøving av aktuelle funksjonsvurderinger 

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF avd. Sør - Trøndelag
Kursledere: Randi Granbo, Pernille Thingstad og Sylvi Sand
Tid: 5. - 7. september 2011 og 16. januar 2012
Sted: Trondheim
Deltakerantall: 24
Kursavgift: kr 4.350 for medlemmer, kr 8.700 for ikke medlemmer.
Påmeldingsfrist: 26. juni 2011
Skriftlig påmelding på NFFs hjemmesider www.fysio.no/kurs

www.fysio.no/kurs



FYSIOTERAPEUTEN  6/11     43

31150201
Undersøkelse og behandling av voksne med nevro-
logiske tilstander – Bobathkonseptet
Kurset «Undersøkelse og behandling av voksne med nevrologiske 
tilstander – Bobathkonseptet» består av en teoretisk og en praktisk 
del. Prinsipper for bevegelseskontroll, konsekvenser av skader i sen-
tralnervesystemet, nevroplastisitet og læring er sentrale tema i den 
teoretiske delen. Hovedvekten blir lagt på forståelse av systemteo-
retiske modeller og anvendt nevrofysiologi. Nyere forskning innen 
feltet presenteres og diskuteres. I den praktiske delen legges det vekt 
på å knytte sammen bevegelsesvitenskap og praksis. Kurslederne 
demonstrerer undersøkelse og behandling av pasienter og deltakerne 
behandler pasienter under veiledning. Analyse av bevegelseskvalitet i 
ulike aktiviteter med påfølgende praktisk øving på hverandre står også 
sentralt i den praktiske delen.
I kurset inngår et prosjektarbeid som uføres mellom uke 2 og 3.

Målgruppe: Fysioterapeuter i og utenfor institusjon.
Opptakskrav: Autorisert fysioterapeut. Søkere må arbeide med pasien-
ter som har nevrologiske utfall. 

Etter gjennomført kurs skal kursdeltakerne ha:
• økt forståelse av de funksjonelle konsekvensene av sentralnervøse 

skader og hvordan disse kan påvirkes gjennom intervensjon
• økte ferdigheter i undersøkelse og funksjonsvurdering av pasienter 

med nevrologiske tilstander
• utviklet effektive håndteringsegenskaper og kunne inkorporere 

disse med andre hensiktsmessige tiltak for å gjenvinne funksjon 
• økte muligheter til å skape endring hos pasienter med nevrologiske 

tilstander
• økte ferdigheter i bevegelsesanalyse, både av mennesker med og 

uten skade i sentralnervesystemet 
• øket kjennskap til teorier for motorisk kontroll
• økt kunnskap om nevrofysiologi og anvendt nevrofysiologi
• økt kjennskap til nyere klinisk relevant forskning innen dette feltet
• økt kunnskap om Bobathkonseptet og dets utvikling

Praktiske opplysninger:
Arr.: Fagseksjonen
Kursledere: Helge Hæstad og Line Syre
Tid: kurset strekker seg over 3 uker: 
To første uker: fom 31. oktober tom 5. november 2011, fom 7. tom 11. 
november. Siste uke: uke 1, 2012.
Sted: Akershus Universitetssykehus (AHUS) 
Deltakerantall: 18
Kursavgift: medlemmer i NFF kr 18.500, ikke medlemmer kr 33.200 
I tillegg kommer en avgift for retting av oppgaven. 
Påmeldingsfrist: 30. august 2011
Skriftlig påmelding www.fysio.no/kurs 

31160201
Kurs i elektiv ortopedi – ved kroniske lidelser og 
belastningsskader i skjelett og bløtdeler

Formålet med kurset er å gi deltakerne redskaper til å heve kvaliteten 
på egen yrkesutøvelse. Kurset legger til rette for at deltakerne kan 
oppdatere sin kunnskap om ortopediske lidelser. Kurset tilstreber å 
fokusere på nyere trender innen trening og postoperative behandlings-
prosesser av betydning for fagområdet.

Målgruppe: Fysioterapeuter med praksis fra ortopedi i sykehus, kom-
munehelsetjeneste, privat praksis, rehabiliteringsinstitusjoner og andre 
som har behov for oppdatering av kunnskap innen ortopedi.
Opptakskrav: Autorisert fysioterapeut (etter endt turnustjeneste).

Etter gjennomført kurs skal deltakerne ha:
• kjennskap til oppdatert kunnskap om ortopediske lidelser og elek-

tive operative inngrep
• kjennskap til de ulike vevsstrukturers betydning for det postopera-

tive forløp
• oppdatert kunnskap om fysioterapioppfølging etter elektive opera-

tive inngrep
• økt kunnskap om aktuell forskning innen fagfeltet
• kjennskap til nyere treningsprinsipper

Praktiske opplysninger:
Arr.: Fagseksjonen 
Kursledere:  
Tid: 7. – 11. november 2011
Sted: Rikshospitalet, Oslo
Deltakerantall: 24
Kursavgift: kr 4 650 for medlemmer, kr 9 000 for ikke medlemmer.
Påmeldingsfrist: 8. august 2011
Skriftlig påmelding på NFFs hjemmesider www.fysio.no/kurs

31137101

LUMBOPELVIC MOTOR CONTROL: 
an integrated approach to clinical assessment 
and treatment of motor control dysfunction in 
low back pelvic pain

This course aims to provide participants with the skills to plan 
effective motor control interventions for low back pain utilising 
latest evidence and providing skills to interpret and integrate 
research based evidence and clinical practice.

3 objectives of the course: 
  Provide an evidence-based rationale for a rehabilitation 

approach aimed at restoring the control and coordination of 
the trunk muscles.

Develop clinical skill of assessment and rehabilitation of the 
trunk muscles for patients with acute and chronic low back 
and pelvic pain and provide guidelines for progression of 
exercise from the initial assessment to discharge from rehabi-
litation.

Provide theoretical framework to facilitate communication 
and discussion of the approach with patients and peers.

Mer utfyllende kursinformasjon finnes på  
www.fysio.no/kurs

Målgruppe: Fysioterapeuter som har interesse for og/eller arbei-
der med pasienter med rygg- og bekkenplager

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFFs Fagseksjon
Kursledere: Prof Paul Hodges DSc PhD MedDr BPhty FACP, 
Professor and NHMRC Senior Principal Research Fellow
The University of Queensland, Brisbane, Australia
Tid: 19. – 20. september 2011
Sted: Oslo
Deltakerantall: 150
Kursavgift: kr. 2.700 for medlemmer; kr. 5.200 for ikke medlemmer
Påmeldingsfrist: 1. juli 2011
Skriftlig påmelding på NFFs hjemmesider www.fysio.no/kurs

Faglig ajourføring

Faglig ajourføring betyr å vedlikeholde og utvikle sin fysio-
terapikompetanse på en målrettet og systematisk måte. Med 
utgangspunkt i egne interesser og behov arbeidssituasjonen 
krever, er det nyttig å lage en plan for hvordan faglig ajourfø-
ring kan gjennomføres og hvilke kompetanseområder som er 
viktige å arbeide med.
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ANDRE KURS OG MØTER
For søknader om forhåndsgodkjenneing av kurs til spesialistordningen, 
se: www.fysio.no/spesialistordningen

www.holteninstitute.com/
Kurs i Medisinsk treningsterapi 

(MTT) 2011

Seminar 1: Forflytningskunnskap  
og praktisk pasientarbeid
15.-17. august 2011, kr 3.950,-
   
Seminar 2: Praktisk pedagogikk og  
organisering av forebyggende 
arbeid
18.-19. august 2011, kr 2.950,-

Sted: Oslo - Ullevål sykehus
Seminarene er godkjent av NSF, NEF og NFF som tellende til  
spesialistutd. for sykepl., ergo- og fysiot.
Påmelding til: Per Halvor Lunde, tlf (47) 90 10 15 58, 
e-post: mail@perlunde.no 
Mer info: www.perlunde.no

BASAL KROPPSKJENNSKAP (BK) 
STEMMEØVELSER, TAI’ CHI

Gjesteforeleser overlege Audun Myskja, forfatter av Den 
musiske medisin, og forfatter Thorvald Steen

Innhold: Integrering av stemme og bevegelser etter prinsipper fra BK, 
t’ai chi for nybegynnere og øvede, innføring i tai massasje 
Tid:  23.-25. november 2011
Sted:  Acem med. senter Oslo
Påmeldingsfrist: Påmelding innen 1. oktober 2011 
til Ulla-Britt Skatteboe, tlf. 924 47 402 /ul-britt@online.no
Kursavgift:  3800,-.

GRUNNKURS IDRETTSMEDISIN 

IDRETTSMEDISIN

  Arrangør: Universitetet i Oslo og Hjelp24 NIMI        
  Tidspunkt: 26.–30. september 2011: Trinn 1 og 2

Kurskoordinator: Sjefslege Sverre Mæhlum og manuell-
terapeutene Jan Løken og Thomas T. Ødegaard.

Kursavgift/kursmateriell:  
Kr 5 480,- og bevertning kr 1 650,- (obligatorisk)
Kurstimer: 40, inkl. kursprøve

Sted: «Opplev norsk fotball», Ullevaal Stadion
Søknadsfrist: 15. august  

Mer info og søknadsskjema på hjelp24.no

Påmelding: katrine.k.gulseth@hjelp24.no
Postboks 3843 
Ulleval Stadion
0805 Oslo, 
Telefon: 815 17 090

Trinn 1 og 2



FYSIOTERAPEUTEN  6/11     45

FYSIOTERAPEUTEN GJØR DET LITT BILLIGERE!

2 av sommerens deilige 
feriefavoritter

Ferie i hansabyen Lübeck

På Sør-Sjælland ligger de små hyggelige lands-
byene med bindingsverk og bondeidyll som 
perler på en snor, mens store, fl otte herregårder 
og slott ligger spredt rundt i landskapet. Midt i 
dette praktfulle landskapet ligger fl otte og tra-
disjonsrike Menstrup Kro, som har hatt 
kongelige privilegier i mer enn 200 år. 

Valgfri ankomst 01.06 - 24.08.2011

Inkl. 5 tre-retters middager

Supert tilbud – se prisen!

Selve reisen inngår ikke medmindre annet er spesifisert. Sluttrengjøring inngår. Kan bestilles t.o.m. 8 dager før ankomst. 
Besparelsen er i forhold til hotellets ordinære pris – med forbehold om spesialtilbud. Barnerabatter gjelder ved to betalende 
voksne eller én voksen som også betaler enkeltromstillegg, bestilles per telefon. Ekpedisjonsavgift maks 89,-, kjøp online og 
spar 20,-! Med forbehold om utsolgte datoer og trykkfeil. Medlem av Danmarks Rejsegarantifond nr. 1061. 

Kroferie nære København!

I den vakre gamle hansabyen, Lübeck, fi nner vi en 
av verdens største gotiske mursteinskirker, Mari-
enkirche, den monumentale byporten, Holstentor, 
og det 800 gamle rådhuset. Du bor på Best 
Western Hotel Aquamarin Lübeck, og herfra 
tar det ca. 20 min å gå inn til den gamle bydelen.

Valgfri ankomst 01.06. - 17.11.2011 & 01.01. - 26.05.2012.

Vær på den sikre side! Avbestill helt uten grunn med DTF travels angreforsikring.
Bestilles sammen med ferien. Kun 179,- per voksen/89,- per barn.

www.dtf-travel.no eller 800 300 98

Opplys annonsekoden FYSIOTERAPEUTEN

1 barn t.o.m. 8 år gratis i foreldrenes seng. 2 barn t.o.m. 14 år kr 1.249,- per barn i 
egen seng (på forespørsel.)  * Barn får: Barnebuffé eller middag med is og så mye 
brus/saft de ønsker under middagen.

6 dager

2482,-
per person i dobbeltrom

Spar opptil 390,-

Se hva du får:
5 overnattinger
5 frokostbuffeer
5 tre-retters 

 middager/buffeer
Aperitiff før 

 middagen
Ettermiddagskaffe 

 med hjemmebakst
Gratis is, saft og 

 brus til barna*
Gratis internett

Se hva du får:
5 overnattinger
5 frokostbuffeer
Mulighet til å 

 spille golf 
 i området
Gode shopping-

 muligheter

1 barn t.o.m. 6 år gratis 
i foreldrenes seng.
1 barn t.o.m. 15 år 
kr 699,- i egen seng.

Spar opptil 616,-

6 dager
1 249,-per person i dobbeltrom

Bilferie med hotell

Holstentor
Foto: Thomas Radbruch © LTTS
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FAGPRESSEN

240 av 
landets 
ledende 
blader 
er med...

Presseorganisasjonen for fagblader, tidsskrifter og magasiner

Det beste av mangfoldet!
www.fagpressen.no
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ARBEIDSMARKEDET

Det er viktig å stille krav om lønn før man takker ja til en stilling. Lønn fastsettes på bakgrunn av arbeidstakerens kompetanse, erfaring og personlig egnethet, i tillegg til 
markedssituasjonen. Flere stillinger enn før har nå kun en sentralt fastsatt minstelønn, noe som gjør dette enda viktigere. NFFs tillitsvalgte på arbeidsplassen eller  lokal-
avdelingen kan være behjelpelig med relevant informasjon til NFFs medlemmer. Priser og tidsfrister står på nest siste side. Annonser bestilles på fysioterapeuten@fysio.no

arbeidsmarkedet

UNIVERSITETET I TROMSØ UiT

uit.no/tavla

jo
bb

no
rg

e.
no

STILLING LEDIG
Det helsevitskaplege fakultet: 
Professor/dosent/førsteamanuensis/  
førstelektor i fysioterapi

Søknadsfrist 24.06.11

For fullstendig kunngjering, se    
www.jobbnorge.no

Nordlandssykehuset 
har ledig følgende stilling:

VESTERÅLEN

Psykomotorisk fysioterapeut
Vesterålen Distriktspsykiatrisk Senter (VDPS), VOP

Søknad sendes elektronisk via www.jobbnorge.no   
– her finner du også fullstendig annonsetekst. 

Søknadsfrist: 24. juni 2011

Kontorer og treningssal til leie på Ekebergsletta
I Osloidrettens hus har vi flotte og lyse lokaler til leie. Lokalene er 
tilrettelagt for fysiskalsk og medisinsk behandling. De omfatter 10 
kontorer, to garderober med dusjer, treningssal på 350 kvm., resep-
sjon med laboratorium og spiserom.
Lokalene blir dag benyttet av leger, kiropraktor, fysio- og manuell-
terapeuter. 

Fri parkering med stor kapasitet. 
Ta kontakt med driftssjef Helge Mood på tlf: 47 23 94 16 for mer 
informasjon.

Kjøp – salg – leie
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bransjeregisteret

TUSENVIS AV FORNØYDE BRUKERE OVER HELE LANDET

www.dorcas.no

Dorcas AS · Åsa, 3512 Hønefoss
Tlf. 32 16 17 90 · Faks 32 16 17 91 · E-post: post@dorcas.no

Førsteklasses produkter innen:
Varme- og kuldebehandling · Ultralydgel

Behandlingsbenker og -stoler
Massasjeoljer · Kremer · Hygieneprodukter

DIN TOTALLEVERANDØR

Din totalleverandør innen fysioterapi og trening!

  Tlf: 800 FYSIO / 23 05 11 60       Fax: 23 05 11 70
  salg@fysiopartner.com      www.fysiopartner.no

Vise øvelser på 1-2-3
www.exor.no - tel: 22 54 08 70

Ergonomiske produkter 
på arbeidsplassen

www.ergo-line.com

Størst utvalg – lengst erfaring.

Telefon: 32 72 24 11

Telefax: 32 72 24 15

e-post: post@combimed.nocombimed

www.combimed.no

combimed a.s
Ganske enkelt kvalitet

a brand

Komplett lasersortiment

Tlf. 69 35 20 80. Fax. 69 35 20 81. E-post: info@skanlab.no
www.skanlab.no   www.enraf-nonius.com   www.rj-laser.com

Photonic 500
638nm/150mW + 810nm/500mW

Skanlab Laser™ 
808nm 100-500mW

T: 64 94 21 65   F: 64 94 21 31 
info@follo-futura.no   www.follo-futura.no

Vi gjør dagen din bedre

Ledig plass!

Din totalleverandør av MTT, 
benker, forbruk, trenings-
utstyr og diagnostisk ultralyd

Medinor AS - Nils Hansens vei 4 - 0667 Oslo
Tlf nr: 24 05 66 00
www.medinor.no
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Bli med i bransjeregisteret!
Mange fysioterapeuter sitter sentralt plassert i offentlige institusjoner og i private fysikalske institutt. De har stor innflytelse på hva som skal 
kjøpes inn av hjelpemidler, treningsapparater, inventar og annet spesialtilpasset utstyr. I tillegg er fysioterapeuter viktige formidlere av infor-
masjon om det å leve et aktivt liv, med sport- og friluftsaktiviteter. Ved å registrere deg i vårt bransjeregister sikrer du deg oppmerksomhet på 
ditt firma og dets produkter.

Pauseprogram på jobben!

Strekk og bevegelse gir mer arbeidsglede 
og mindre plager!

DATAPRODUKTER

TEST-, TRENINGSUTSTYR/HJELPEMIDLER

bransjeregisteret
Liten modul, 57x20
6 utgaver: kr. 3.860  
12 utgaver: kr. 5.510

Medium modul, 57x30
6 utgaver: kr. 4.320 
12 utgaver: kr. 7.150

Stor modul, 57x40
6 utgaver: kr. 6.800 
12 utgaver: kr. 9.270

Ta kontakt med Geir Berntsen i HS Media, 
tlf. 62 94 10 33, mail: gb@hsmedia.no

Støtteprodukter og 
treningsutstyr

Tlf. 75 50 74 30                   www.kima.no

Tlf. 69 35 20 80. Fax. 69 35 20 81. E-post: info@skanlab.no
www.skanlab.no        www.shockwavetherapy.eu

1-4Bar
1-15Hz
Menystyrt
Touch screen
Kun 7 kg og bærbar

Din Trykkbølge Partner

Din leverandør

Pulsert
kortbølge
Curapuls 670

Tlf. 69 35 20 80. Fax. 69 35 20 81. E-post: info@skanlab.no
www.skanlab.no        www.enraf-nonius.com

Manumed 
Optimal

5-delt elektrisk benk (225)

Alltid oppdatert

Tlf. 69 35 20 80. Fax. 69 35 20 81. E-post: info@skanlab.no
www.skanlab.no

Solid og prisgunstig utstyr

Instrumenter for vurdering av fin- og grov-
motoriske ferdigheter hos barn og ungdom

www.pearsonassessment.no

Totalleverandør av treningsutstyr
Norsk Fitness Handel tlf. 22 96 10 50  post@norskfitness.no

Ledig plass!

Ledig plass!
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kalender
Årsabonnement 2011:
Norge: 1.000 kroner. Utland: 1.020 kroner. 
Offentlige institusjoner: 875 kroner.
For medlemmer av NFF inngår årsabonnement i 
medlemskontingenten. Årsabonnementet løper til 
det blir skriftlig oppsagt.

ANNONSEPRISER – 2011
For bestilling av stillings- og 
kursannonser, kontakt fysioterapeuten@fysio.no

Stillingsannonser: 
Per sp. mm. Sort: Kr. 37. Farge: Kr. 42.
Spaltebredde: 88 og 180 mm. 
10 % rabatt 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, avdelin-
ger, faggrupper (ikke enkeltmedlemmer) står som 
arrangør: gratis.
Møter og kurs hvor andre utenom NFF står som 
arrangør: per sp. mm.  
Sort Kr. 26. Farge: Kr. 30.  
Spaltebredde: 88 og 180 mm. 

Tillegg (gjelder stilling og møter/kurs): 
Setting: Kr. 1,50 pr. mm 
Scanning: Kr. 100  
Alle priser er ekskl. moms.

FRISTER 2011

Nr. Frist kursann./  Annonsefrist  Utgiv.  
 debattinnlegg stilling ledig dato
5 19/4 23/4 14/5
6 10/5 14/5 4/6
 
Fristene som er angitt, gjelder mottatt i redak-
sjonen. Merk forskjellige frister for kurs- og 
stillingsannonser. Bestillingsfrist, materiellfrist og 
annulleringsfrist er samme dato. Reklamasjonsret-
ten bortfaller hvis materiellfrist ikke overholdes. 

PRODUKTANNONSER
Ronny Grenberg, HS Media as, 
Postboks 80, 2260 Kirkenær
Tlf. 62 94 10 37, e-post: rg@hsmedia.no

ANDRE ANNONSER
Kirsten Stiansen
Tlf. 22 93 30 60, e-post: ks@fysio.no

ANNONSEMATERIELL
Elektronisk. Tilleggsomkostninger for annet  
materiell belastes kunden.
Tekniske data: 
Format: 210 x 280 mm. 
Satsflate: 180 x 247 mm.

Vi trenger tips til kalenderen
Fysioterapeuten trenger informasjon om seminarer, konferanser og andre  
begivenheter som er av interesse for norske fysioterapeuter.
Bidrag til kalenderen sendes: fysioterapeuten@fysio.no

JUNI
6.-7. Oslo
NFFs Fagdager 2011 og NFFs 
75-årsjubileum
Info: www.fysio.no

9. Trondheim
Årskonferanse 2011: Fra 
tilgjengelig kunnskap til endret 
praksis 
Arr.: Kunnskapssenteret 
Info: www.
kunnskapssenteret.no/
Kurs+og+konferanser

10. Lillehammer

Konferanse om hjerneslag 

Arr: Forum Sykehjemsmedisin  

Info/påmelding: www.

sykehjemsmedisin.no

11.-12. Oslo 
Shoulder rehabilitation 
Arr.: Knut Indahl 
Info/påmelding: www.
smertebehandling.info

20.-23. Amsterdam
WCPTs verdenskongress for 
fysioterapeuter. 
Info: www.wcpt.org 

AUGUST
26.-26. Tromsø

Workshop, Test of Infant Motor 

Performance (TIMP) 

Arr: UiT og UNN 

Info: https://web.

questback.com/

universitetssykehusetnordnor/

yunrs5wr2v/

 

SEPTEMBER
1. -2. Oslo

Oppmerksomt nærvær (ON) og 

tjenestekvalitet

Arr: Kunnskapssenteret

Info: Michael.deVibe@

kunnskapssenteret.no

1.-2. Bergen
Nevrokongress 2011. 
Arr.: Norsk Sykepleierforbund og 
Nevroklinikken, Haukeland univ.
sykehus 
Info: www.sykepleierforbundet.
no/nevrokongress

8.-10. København 
11th Nordic Congress on 
Musculoskeletal Physiotherapy 
and Medicine.  
Arr.: Danske Fysioterapeuters 
Fagforum for muskuloskeletal 
fysioterapi 
Info: www.muskuloskeletal.dk/
Uddannelse/Kursuskalender /

19.-23. Malmö 
23 Internationale congress of 
Lymphology. 

Info: www.lymphology2011.
com

21.-23. Tromsø
Nasjonal jubileumskoferanse i 
habilitering 
Arr.: Universitetssykehuset 
Nord-Norge 
Info: www.unn.no/habilitering/
nasjonal-jubileumskonferanse-
for-habilitering-i-tromsoe-
article79979-9270.html

OKTOBER
27. Bergen

Kurs – Kultur og traumer. 

Arr: RVTS-vest. 

Info: elsbeth.jocobs@ous-hf.no

27.-28. Oslo 

Helse i utvikling 2011 

Arr: Nasjonalt råd for kvalitet 

og prioritering i helse- og 

omsorgstjenesten.  

Info: www.kvalitetogpriori 

tering.no og post@kvalitetog 

prioritering.

Årsabonnement 2011:
Norge: 1.000 kroner. Utland: 1.020 kroner. 
Offentlige institusjoner: 875 kroner.
For medlemmer av NFF inngår årsabonnement i 
medlemskontingenten. Årsabonnementet løper til 
det blir skriftlig oppsagt.

ANNONSEPRISER – 2011
For bestilling av stillings- og kursannonser, 
kontakt fysioterapeuten@fysio.no

Stillingsannonser: 
Per sp. mm. Sort: Kr. 37. Farge: Kr. 42.
Spaltebredde: 88 og 180 mm. 
10 % rabatt 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, avdelin-
ger, faggrupper (ikke enkeltmedlemmer) står som 
arrangør: gratis.
Møter og kurs hvor andre utenom NFF står som 
arrangør: per sp. mm.  
Sort Kr. 26. Farge: Kr. 30.  
Spaltebredde: 88 og 180 mm. 

Tillegg (gjelder stilling og møter/kurs): 
Setting: Kr. 1,50 pr. mm 
Scanning: Kr. 100  
Alle priser er ekskl. moms.

FRISTER 2011

Nr. Frist kursann./  Annonsefrist  Utgiv.  
 debattinnlegg stilling ledig dato
7      30/5         3/6 24/6
8     25/7      29/7 19/8

 
Fristene som er angitt, gjelder mottatt i redak-
sjonen. Merk forskjellige frister for kurs- og 
stillingsannonser. Bestillingsfrist, materiellfrist og 
annulleringsfrist er samme dato. Reklamasjonsret-
ten bortfaller hvis materiellfrist ikke overholdes. 

PRODUKTANNONSER
Geir Berntsen, HS Media as, 
Postboks 80, 2260 Kirkenær
Tlf. 62 94 10 33, e-post: gb@hsmedia.no

ANDRE ANNONSER
Kirsten Stiansen
Tlf. 22 93 30 60, e-post: ks@fysio.no

ANNONSEMATERIELL
Elektronisk. Tilleggsomkostninger for annet  
materiell belastes kunden.
Tekniske data: 
Format: 210 x 280 mm. 
Satsflate: 180 x 247 mm.

OPPLAG 
8.800 

TRYKK 
Merkur-Trykk AS

FOTO Colourbox.com



fag på nett

Les mer på www.fysioterapeuten.no
Fag og vitenskap 

Løpende orientert!
På våre nettsider finner du fagartikler som er publisert 
i Fysioterapeuten tilbake til 2002. I tillegg har vi lagt ut 
artiklene fra den faste spalten Blikk på forskning, 
aktuelle bokanmeldelser og mye, mye mer.



NOISSN 0016-3384
Returadresse:
Norsk Fysioterapeutforbund
Postboks 2704, St. Hanshaugen
N – 0131 Oslo

Fagerborggata 6  |  Postboks 5165 Majorstuen  |  0302 Oslo 
Tlf: +47 22 60 41 52  |  post@hur.no  |  www.hur.no

HUR – godt utprøvde løsninger som gir pasienter og utøvere optimalt utbytte.

Konferansen World Physical Therapy 2011 i Amsterdam 20.–23. juni blir et møtested for alle 
verdens fysioterapeuter. HUR ønsker deg velkommen til å besøke vår utstilling eller være 
med på et av våre seminarer under kongressen. 

HUR treningsapparater kan brukes av mennesker i alle livets faser og finnes på mer enn 90 steder i Norge.    
På  fysioterapiklinikker, rehabiliteringssentere, treningssentere, bedriftstreningsrom og sykehus.

Ta gjerne kontakt for en fagprat, vi møtes på HUR huset i Oslo eller på WCPT-konferansen i Amsterdam.

The World Confederation  
for  Physical Therapy  
(WCPT) har valgt
HUR som sin 
 kongresspartner


