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GANSKE UHØRT EGENTLIG, men her skal vi vie mest plass til en, tilsynelatende, liten sak. 
Det viktigste tar vi helt til slutt.

Et tema som skapte mye debatt på Landsmøtet i Trondheim var størrelsen på medlemskon-
tingenten for turnuskandidater. Etter forslag fremsatt på Landsmøtet ble den økt fra nesten 
symbolske 200 kroner i året til ca. 550 kroner. Turnuskandidatene skal nå betale ti prosent av 
årskontingenten NFF til enhver tid har. I dag er den på 5.562 kroner. Den vanlige årskontin-
genten skal stå på stedet hvil i 2011. I 2012 og 2013 blir den økt med tre prosent.

Et kraftig hopp? Ja, men fortsatt en ganske liten sum for et medlemskap som gir mange 
fordeler, blant annet forsikring og det å få Fysioterapeuten hjem i postkassa. 500 kroner er 
ikke mer enn mange bruker til en tur på byen. Kontingenten på 200 kroner har vært den 
samme i mange år, mens turnuskandidatenes lønn har økt ganske mye, etter innsats fra NFF. 
Med unntak av Fondets støtte til kursvirksomheten, er medlemskontingenten NFFs eneste 
inntektskilde. Det koster å få ting gjort.

NFFs sekretariat og representanter for UFF og FYSIO uttrykte sterk bekymring for at ny-
utdannede fysioterapeuter vil forsvinne fra NFF, som en reaksjon på kontingentøkningen. 
Men debatten var interessant og bekymringsfull av flere grunner enn bare kronebeløpet. 

Fra talerstolen fikk vi høre at engasjementet og bevisstheten rundt det å være med i en or-
ganisasjon er så laber blant studenter og nyutdannede, at en økning utover den vanvittig 
lave sum av 200 kroner, kan være nok til at mange ikke gidder å betale for å fortsette som 
medlemmer. 

Dette er en ganske dyster virkelighetsbeskrivelse. Stemmer det, at en så stor andel av de 
nyutdannede og unge fysioterapeutene har et så lite bevisst forhold til det politiske og orga-
nisatoriske rundt profesjonen de har valgt, at 200 kroner utgjør hele forskjellen? Vi velger å 

tro, i det minste håpe, at skremmebildet som ble tegnet på 
Landsmøtet var en smule overdrevet. Noe annet ville være 
uhyre trist.

Isolert sett er kanskje ikke dette en stor sak. Men debat-
ten viste at det dreier seg om mye mer. Om hvor store de 
framtidige utfordringene kan bli når det gjelder vilje til å 
organisere seg og stå på for fellesskapet. Det blir også stadig 
vanskeligere å få folk til å ta på seg ulønnede tillitsverv og 
oppgaver. 

Helt til slutt, det aller viktigste: Landsmøtet har vedtatt en 
revidert spesialistordning. Kravet for å bli spesialist skal nå 
være mastergrad. Et historisk vedtak, og et viktig skritt på 
veien mot en offentlig spesialistordning for fysioterapeuter.

Med håp om at idealismen ikke er helt utgått på dato: 
God jul og godt nytt år! 
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aktuelt – Katastrofe hvis vi ikke får 
mastervedtak nå! Side 7

Det blir ingen økning av den 

ordinære medlemskontingen-

ten i 2011. Full årskontingent 

er nå 5.562 kroner, og NFF 

mener smertegrensen er nær. 

Turnuskandidatene må deri-

mot belage seg på en kraftig 

økning, til tross for kraftige 

UFF-protester.

TEKST Dagrun Lindvåg, dl@fysio.no

I NFFS RAMMEBUDSJETT for 2011-2013 er 
det er lagt opp til overskudd hvert år i perio-
den; ca. 1.6 millioner i 2011, 1.2 millioner 
i 2012 og 800.000 kroner i 2013. Konflikt-
fondet, som fikk et kraftig innhogg i forrige 
landsmøteperiode på grunn av to streiker, 
må fylles opp igjen. I tillegg må nivået på 
Rettshjelpfondet opprettholdes, og NFFs 
egenkapital må styrkes, påpeker Sentralsty-
ret.

Urimelig lavt?
Turnuskontingenten har ligget på 200 kro-
ner siden 2001. Mange av delegatene i 
Trondheim ga uttrykk for at dette er urime-
lig lavt, sett i forhold til dagens lønnsnivå for 
turnuskandidater. Landsmøtet vedtok der-

for at turnuskontingenten skal være ti pro-
sent av full årskontingent, per i dag ca. 550 
kroner. Årskontingenten holdes på samme 
nivå neste år, men økes med tre prosent i 
2012 og 2013.

NFFs sentralstyre var sterkt imot å øke 
kontingenten for turnuskandidater, fordi de 
mener dette er viktig for å holde på denne 
gruppen medlemmer. Det samme gjaldt 
lederen for Unge fysioterapeuters forening, 
UFF, Ingvill Fjell Naterstad. Også hun me-
ner at dette vil påvirke vervingen av unge 
medlemmer negativt. 

Penger til avdelingene
Men Landsmøtets behov for å finne bud-
sjettinndekning til ønskede formål, gikk sei-

Landsmøtet 2010

Kontingentfrys i 2011, men ikke for turnuskandidater

KJEMPET HARDT Ingvill Fjell Naterstad, UFFs leder, kjempet hardt fra talerstolen. Foto: Heidi Johnsen

Lederduoen Eilin Ekeland og Elin Engeseth (tv) ble gjenvalgt – uten motkandida-

ter, mens kampvotering skapte engasjement rundt valgene til NFFs mange råd 

og utvalg. Store utfordringer venter, som ny profesjonsnøytral lov om helse- og 

omsorgstjenester. Her er ikke fysioterapi nevnt med ett ord. En revidert spesialist-

ordning ble også banket igjennom. Nå er det mastergrader som gjelder!

Trondheim 29.11-1.12.
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rende ut av dragkampen med sentralstyret 
og UFF. Målet med økningen var å frigjøre 
midler på rammebudsjettet til en økning av 
lønn og stillingsbrøk for avdelingslederne, 
som de siste par år har fått mange nye opp-
gaver. 

Forslaget om økt lønn og stillingsbrøk 
for lederne av NFFs lokale avdelinger ble i 
år fremmet av Avdeling Nordland. Temaet 
har imidlertid vært en gjenganger på flere 
sentrale møter i NFF. Nå ble det gjennom-
brudd. Nordlands avdelingsleder Robert 
Grønbech argumenterte med at avdelin-
gene har fått mange nye oppgaver i kom-
munene, uten å ha fått noen form for kom-
pensasjon i form av tid eller midler. Det 
blir også stadig vanskeligere å få folk til å ta 
denne typen tillitsverv. Han ba Landsmøtet 
«ta grep». Og det ble også gjort. 

Tapt arbeidsfortjeneste
Det ble en dragkamp mellom Landsmøtet 
og Sentralstyret om å holde budsjettram-
mene for landsmøteperioden, selv om det 
totalt sett ikke var snakk om så store sum-
mer. Det kom også to forslag om økning 
av godtgjørelsen for tapt arbeidsfortjeneste 
for tillitsvalgte i råd og utvalg, der privat-
praktiserende taper inntekt ved fravær fra 
klinikken. Godtgjørelsen øker fra 2.500 til 
2.800 kroner per dag, etter at Faggruppen 
for manuellterapi fikk sitt forslag igjen-
nom. Avdeling Hordaland foreslo 3.000 
kroner per dag, men ble nedstemt.

Det meste av påplusningene på Sen-
tralstyrets forslag til rammebudsjett, der 
kostnadene for 2011 utgjør ca. 50 millio-
ner kroner, ble dekket inn med midler fra 
den økte kontingenten. En mindre del ble 
tatt fra en post med reiseutjevningsmidler. 
Den totale kostnadsøkningen ble på rundt 
350.000 kroner. 

UFF kjempet hardt
UFFs leder, Ingvill Fjell Naterstad, kjempet 
en iherdig kamp fra talerstolen for å stanse 
økningen av turnuskontingenten. Hun me-
ner at en så lav sats er helt nødvendig for 
å holde på medlemmer i fasen mellom ut-
danning og fast lønnet arbeid. Et enda mer 
radikalt forslag, som Avdeling Hordaland 
sto bak, gikk inn for å øke kontingenten 
med 25 prosent, men det ble nedstemt. I 
debatten kom det også fram at det er van-
skelig å overbevise nyutdannede og unge 
fysioterapeuter om hva en fagorganisasjon 
kan tilby. 

Etter mange års diskusjon i 

forbundet har Landsmøtet nå 

vedtatt en revidert spesialist-

ordning. Det formelle utdan-

ningskravet for spesialister vil 

bli helsefaglige eller fysiotera-

pispesifikke mastergrader. 

TEKST Dagrun Lindvåg, dl@fysio.no

NYTT REGELVERK trer i kraft fra 1. januar 
2011, men NFFs gamle regelverk for spe-
sialistgodkjenning vil løpe parallelt med det 
nye i fem år, til og med 31.12.2015. Målet 
er, slik det har vært for NFF i flere år og på 
flere landsmøter, å oppnå en offentlig god-
kjent spesialistgodkjen-
ning for fysioterapeuter. 
Autorisasjon er satt som 
krav til forkunnskap før 
påbegynte masterstu-
dier, en fysioterapifaglig 
eller helsefaglig master-
grad på til sammen 120 
studiepoeng. For manu-
ellterapi og psykiatrisk 
og psykosomatisk fysio-
terapi gjelder eget regel-
verk. Her kreves det fag-
spesifikke mastergrader 
for å få takstkompetanse 
A8 og A9.

Praksisbehov
Praksisdelen av den re-
viderte spesialistordnin-
gen var det som skapte 
mest debatt. Resultatet 
ble krav om to årsverk 
praksis i spesialistfeltet 
som kan tas på et hvil-
ket som helst tidspunkt 
etter at du har fått auto-
risasjon som fysiotera-
peut. 

For veiledet praksis 

er det krav om minst ett år i etterkant av et 
fysioterapifaglig mastergradsprogram med 
praksisstudier (120 stp). Dersom det dreier 
seg om et helsefaglig mastergradsprogram 
(120 stp) er kravet minst to årsverk vei-
ledet praksis i etterkant av mastergraden.  
For spesialistgodkjenning i manuellterapi 
og psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi 
skal det være krav om ett årsverk praksis. 
 
Dagens spesialister
Hva med de mange som allerede har spe-
sialistgodkjenning fra NFF etter dagens ord-
ning? Her vedtok Landsmøtet krav til for-
nyet godkjenning av spesialistkompetansen 
hvert 7. år. Kravet er 200 timer fra minst tre 
læringsaktiviteter innen spesialistområdet. 
Inkludert i dette er NFFs kollegaveiledning, 
som en obligatorisk aktivitet. Det blir krav 
om to årsverk praksis i løpet av syv år. 

Spesialistordning med krav 
om mastergrad

ENDELIG Etter mange års runddans i NFF-systemet er revidert spe-
sialistordning på plass. Foto: Heidi Johnsen

Landsmøtet 2010 
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Debatten om spesialistordningen 

avslørte mye usikkerhet om hva de 

nye kravene betyr; for fysioterapifa-

get framover og for dagens spesia-

lister. Forslag om utsettelse skapte 

bruduljer.

TEKST Dagrun Lindvåg, dl@fysio.no

RESULTATET ble imidlertid en konstruktiv 
og engasjert debatt, der Landsmøtet, med 
mindre endringer, godtok Sentralstyrets for-
slag til revidert spesialistordning.

Ord som katastrofe og krise er ikke så 
ofte å høre fra talerstolen på NFFs lands-
møter.  Temperaturen steg imidlertid raskt 
da avdeling Nordland foreslo å utsette hele 
saken, og avdeling Buskerud stilte spørsmål 
ved om det var for raskt å banke nye krav til 
spesialistgodkjenning igjennom nå.

Blant spørsmålene som kom opp var hva 
som ville skje med bredden av spesialiteter 
i NFF, dersom kravet for å bli spesialist blir 
mastergrad. Og vil det være mulig å skaffe 
nok kvalifiserte veiledere? Avdelingsleder 
Robert Grønbech i Nordland foreslo kon-

kret å videreføre dagens ordning fram til 
Landsmøtet 2013, men det ble trukket til-
bake i løpet av debatten. 

– Det er en katastrofe hvis vi ikke vedtar 
dette nå. Nå må vi se alvoret, og ikke begi oss 
inn i en ny runddans, sa leder i Faggruppen 
for manuellterapi, Fred Hatlebrekke.

Bjørn Fossan, delegat fra Oslo og tidli-
gere leder i Faggruppen for idrettsfysiote-
rapi, understreket at diskusjonen om spe-
sialistordningen har gått i årevis, på flere 
landsmøter. Når det gjelder veien fram til 
en offentlig spesialistgodkjenning, sa han 
at manuellterapeutene kan være en brekk-
stang, og at andre spesialiteter må komme 
etter hvert.

– Jeg ber dere innstendig om å vedta dette 
nå, sa Fossan. 

En annen innstendig bønn kom fra NFFs 
nestleder Elin Engeseth, som står midt oppe 
i arbeidet med å lage forslag til et nytt takst-
system.

– Så tydelige krav som mastergrad er helt 
nødvendig hvis vi skal få gjennom slag for 
en offentlig spesialistordning, sa Engeseth, 
og la til:

– Det er nå det nye takstsystemet legges 
på plass. Ikke om tre år! 

– Katastrofe hvis vi ikke får 
et mastervedtak nå

Uravstemming
Uravstemninger i NFF kan gjennomføres 

elektronisk. Men det må utføres i samsvar med 
de kravene som ellers gjelder for uravstemnin-
ger, har Landsmøtet vedtatt.

Elektronisk uravstemning brukes i flere 
andre arbeidstakerorganisasjoner i forbindelse 
med tariffoppgjør, og er ifølge Sentralstyret 
både tids- og kostnadsbesparende.

Omdømmestrategi
Landsmøtet har gitt Sentralstyret i 

oppgave å lage en kommunikasjonsstrategi for 
NFF, med sikte på å takle medieoppslag som 
kan skade fysioterapeuters omdømme. Forslag 
til strategi legges fram på representantskaps-
møtet våren 2011.

Resolusjoner
«Stans omleggingen av overføringene fra 

takster til driftstilskudd!» og  «Flere avta-
lehjemler i kommunene!» Dette er to av fire 
resolusjoner som ble vedtatt på Landsmøtet, 
etter forslag fra Privatpraktiserende fysiotera-
peuters gruppe (PFG).

Ytterligere to fra PFG ble vedtatt: «Avta-
lehjemmelen må tilsvare praksisomfanget.» 
Og – «Ingen tilknytning til Norsk Helsenett for 
fysioterapeuter uten rimelige økonomiske og 
arbeidsmessige vilkår.»

Avdeling Oslo fikk LM-støtte til følgende 
resolusjon: «Landsmøtet ser med bekymring 
på det økende antallet mennesker i arbeidsfør 
alder som faller utenfor arbeidsmarkedet. 
Fysioterapeuter har spisskompetanse, i 
samarbeid med kommunene, til å møte denne 
utfordringen.»

SPESIALISTORDNING Robert Grønbech, avdeling Nordland (tv) ville utsette saken, noe Fred Hatlebrek-
ke og Bjørn Fossan advarte sterkt imot. Foto: Heidi Johnsen

Terapiridning
Landsmøtet har gitt Faggruppen for 

terapiridning fast status som faggruppe i NFF. 
Faggruppen har drevet sin virksomhet med 
dispensasjon i flere år. Bakgrunnen er å finne 
i NFFs lover, der det kreves 200 medlemmer 
for å oppnå faggruppestatus. Men regelverket 
åpner for å gi faggruppestatus dersom særlige 
forhold tilsier det.
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Eilin Ekeland og Elin Engeseth 

ble nesten enstemmig gjen-

valgt som leder og nestleder i 

NFF. Men enkelte andre til-

litsverv ble det kampvotering 

om, i Fondsstyret, Privat råd og 

Lovutvalget. 

TEKST Dagrun Lindvåg, dl@fysio.no

DET KOM BENKEFORSLAG på Birgitta Blak-
stad Nilsson som medlem til Fondsstyret. 
Det kom fra leder i Faggruppen for idretts-
fysioterapi, Inger Holm. Nilsson fikk flest 
stemmet, og Kjersti Thulin Wilhelmsen går 
dermed ut av styret.

I valget på medlemmer til Privat råd ble 
Lene Ziener ble foreslått av Faggruppen for 
barne- og ungdomsfysioterapi, og vant av-
stemningen. Dagfinn Sæther går ut, og Pri-
vat råd har dermed ikke noen representant 
for Oslo, som er et eget tariffområde og en 
komplisert motpart for NFF og fysiotera-

peutene. 
Til ledervervet i Lovutvalget kom det 

benkeforslag på Birgit Gran, leder i Fag-
gruppe NOR. Og hun vant avstemningen 
mot valgkomiteens kandidat, Morten Otte-
sen, avdeling Sogn og Fjordane.

Ny leder i Privat råd er Håkon Hellenes, 
avdelingsleder i NFF  Sør-Trøndelag.  Åse 
Tillier, fysioterapeut og fagkoordinator i 
Bergen kommune, er valgt til leder av An-
satt råd. Anne Riiser Svensen, høgskolelek-
tor ved Høgskolen i Oslo, er ny leder av Fag- 
og spesialistrådet. Alle disse rådslederne har 
plass i sentralstyret. 

Ny leder av Etisk utvalg er Oddrun Ned-
regård, allmennfysioterapeut i Ålesund. 

Sentralstyret har fått mange nye medlem-
mer. NFFs leder og nestleder og Jan Kat-
tenberg er de eneste fra det gamle styret. I 
tillegg kommer de tre nye rådslederne. Nye 
styremedlemmer er Birgitte Holt Olsen, 
Martina Hansens Hospital, Bærum, Britt 
Strømme, privatpraktiserende manuelltera-
peut på Osterøy i Hordaland og Janiche He-
len Pedersen, spesialfysioterapeut i Bergen 
kommune. 

Valg med benkeforslag og kampvotering

Full oversikt over medlemmer av alle råd og utvalg i NFF finner du på www.fysio.no

Fondet er normalt ikke gjenstand for 

mye debatt på landsmøtene, men 

denne gangen ble det stilt spørsmål 

ved strategisk plan og styremedlem-

mer. 

TEKST Heidi Johnsen 

hj@fysio.no

TOR FRITHJOF WIGERS LARSEN, avdeling 
Hordaland, pekte på at Fondet vil videreføre 
satsingen på kompetansemiljøene ved de fire 
universitetene i Oslo, Bergen, Trondheim og 
Tromsø. Larsen mente at Fondsstyret i neste 
periode bør revurdere denne satsingen og 
inkludere flere miljøer, og brukte Høgskolen 

i Bergen som ett eksempel. Han mente også 
at samhandlingsreformen burde ha en plass 
i strategidokumentet. 

Strategisk plan for Fondet kan ikke en-
dres av NFFs landsmøtet, men Larsen ba 
likevel Landsmøte om å stemme over forsla-
get. Resultatet ble 72 mot 12 stemmer.

I debatten advarte avtroppende leder i 
Privat råd, Roar Høidal, mot mulige fram-
tidig usikre overføringer til Fondet fra Fol-
ketrygden. Han viste til at omleggingen av 
finansieringsordningen kan føre til at over-
føringene går ned.

Tidligere under Landsmøtet, under val-
get på nytt styre, kom det benkeforslag mot 
valgkomiteens forslag. Inger Holm, leder i 
Faggruppen for idrettsfysioterapi, foreslo 

Birgitta Blakstad Nilsson som nytt medlem. 
Hun er fra Oslo Universitetssykehus. Holm 
begrunnet forslaget med at to av de innstilte 
kandidatene var fra Høgskolen i Bergen, og 
at dette ville være uheldig for saksbehand-
lingen i Fondet. Dette gjaldt kandidatene Jan 
Magnus Bjordal og Kjersti Thulin Wilhelm-
sen. Resultatet av avstemningen ble at Blak-
stad Nilsson ble valgt og at Kjersti Thulin 
Wilhelmsen (HiB) går ut av styret. 

Fondets nye styre: Nina Emaus, UiT/UiB, 
Marianne Røkke, Universitetssykehuset i 
Akershus, Jan Magnus Bjordal, HiB/UiB og 
Birgitta Blakstad Nilsson, Oslo Universitets-
sykehus. Alf Sigurd Solberg og Elisabeth 
Thornes fortsetter som suppleanter. 

– Flere fagmiljøer bør inkluderes

Nytt sentralstyre
Forbundsleder Eilin Ekeland, nestleder 

Elin Engeseth, Håkon Hellenes, Åse Tillier, 
Anne Riiser Svensen, Birgitte Holt Olsen, 
Britt Strømme, Jan Kattenberg og Janiche 
Helen Pedersen.

Nytt Privat råd
Håkon Hellenes, Berit Ianssen, Roar 

Høidal, Svein Erik Kristiansen, Eirik Helge-
sen, Ole Morten Tunes og Arnhild Skjølberg 

Nytt ansatt råd

Åse Tillier, Kristin Benjaminsen Borch, 
Else-Maj Pohjaniemi Bach, Elin Simonsen, 
Preben Foster Andersen, Vivian Stoss og 
Rune Larsen.

Landsmøtet 2010 
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Håkon Hellenes overtar sjefs-

stolen i Privat råd. Roar Høidal 

blir medlem etter hele ni år 

som leder. – Den største over-

gangen er at jeg ikke lenger 

står midt i informasjonsstrøm-

men, sier han.

TEKST og FOTO Heidi Johnsen
hj@fysio.no

PÅ LANDSMØTET i 2007 talte Høidal på 
knappene om han skulle ta gjenvalg som 
leder. Han sa først nei, men svarte til slutt 

ja. Da var det rapporten om finansierings-
ordningen som fikk han til å snu. Han nøler 
heller ikke med svaret når Fysioterapeuten 
spør om de viktigste sakene han har jobbet 
med i Privat råd. 

– Det er utvilsomt omleggingen av finan-
sieringsordningen. Deretter kommer for-
handlingene rundt ASA 4313 og Oslo-avta-
len, som er rammevilkårene for fysioterapi 
ute i kommunene. Manuellterapeutene med 
splittelsen og endringene i A8 taksten var 
også utfordrende å jobbe med, sier Høidal.

Den desidert tøffeste og vanskeligste sa-
ken var underskuddet i NFF som ble avdek-
ket våren 2005.

 – Men vi klarte å bygge opp økonomien 
takket være innsatsvilje fra alle ledd i orga-
nisasjonen, sier han.  

Det største han har opplevd var imidler-
tid da Stig Salberg på Landsmøtet i 2004 for-
talte at han ville stille som motkandidat til 
ledervervet i Privat råd. 

– Det likte jeg, for da hadde vi et reelt valg 
med kampvotering. Jeg vant jo, men jeg fikk 
motstand, sier han. 

Høidal liker seg i manesjen som han sier.
– Jo mer man engasjerer seg, desto mor-

sommere er det å være med. Jeg har lært 
veldig mye disse årene og er nysgjerrig på 
samfunnsutvikling og politikk. Hadde jeg 
ikke vært aktiv i NFF, hadde jeg nok enga-
sjert meg på en annen arena, sier Høidal, 
som ikke tror det blir vanskelig å gå fra leder 
til medlem i Privat råd. 

Fra sjef til menig medlem

I MANESJEN Roar Høidal liker seg der det er diskusjoner på gang. Her sammen med NFF-leder Eilin Ekeland og sentralstyremedlem 
Stig Salberg på Landsmøtet. 
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Lisbeth Hårstad og Inga Bil-

berg ble utnevnt til æresmed-

lemmer i NFF på Landsmøtets 

første dag. Begge to har vært 

generalsekretærer i forbundet, 

og begge ble like overveldet 

over utmerkelsen.

TEKST og FOTO Heidi Johnsen
hj@fysio.no

LISBETH HÅRSTAD, pensjonist og avde-
lingsdirektør i Helse- og omsorgsdepar-
tementet fram til høsten 2009, innledet 
landsmøtet med et engasjerende foredrag 

om Forslag til ny lov om kommunale helse- 
og omsorgstjenester (se egen sak). Selv om 
Hårstad er pensjonist, er hun glødende opp-
tatt av sitt fag og har satt seg godt inn i det 
nye lovforslaget. 

– Det sies at i motvind løfter ørnen seg 
opp til de store høyder. Bruk motvinden til 
å løfte fysioterapitjenesten opp til de store 
høyder til beste for pasientene og helsetje-
nesten, sa Hårstad i sin takketale. 

Elin Engeseth, nestleder i NFF tok i pre-
sentasjonen av de to utgangspunkt i ørnen, 
og sa at de to æresmedlemmene var som to 
ørner med kraftige vingeslag. Som general-
sekretærer i NFF har begge satt spor etter 
seg i organisasjonen.

Lisbeth Hårstad startet som generalse-
kretær med et sekretariat på sju personer 

og videreutviklet dette. Ifølge Engeseth har 
Hårstad hovedansvaret for at det i dag er et 
Fond til etter- og videreutdanning for fysio-
terapeuter. 

– Neste æresmedlem «hoppet etter Wir-
kola» da hun overtok som generalsekretær 
etter Hårstad. Hun har en fortid i tre NFF-
avdelinger, har vært aktiv på flere plan i 
organisasjonen og har bidratt på mange 
landsmøter. Hun var leder i Lovutvalget 
fram til forrige landsmøte og har ledet ar-
beidet med å utrede en ny delegatfordeling. 
Utredningen ble lagt fram på landsmøtet i 
Trondheim, der Bilberg var delegat fra sin 
avdeling Vestfold. Inga Bilberg er en av mine 
forbilder i organisasjonen, sa Elin Engeseth.

Begge uttrykte stor ære over utmerkelsen 
æresmedlemmer. 

To æresmedlemmer

ÆRESMEDLEMMER Lisbeth Hårstad og Inga Bilberg med beviset på at de er æresmedlemmer. Forbundsleder Eilin Ekeland og generalsekretær Tor Tvethaug 
var blant de mange gratulantene. 

Landsmøtet 2010 
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Organisasjonen NFF skal ha en full 

gjennomgang i løpet av de neste tre 

årene. Arbeidet skal organiseres i et 

prosjekt og resultatet legges fram for 

representantskapsmøtene i perioden.

TEKST og FOTO Heidi Johnsen, hj@fysio.no

DET VAR Sentralstyret som la fram forslaget 
om en organisasjonsgjennomgang, men de 
trakk sitt forslag til fordel for et benkeforslag 
fra Britt Rakvåg Roald, avdeling Nordmøre 
og Romsdal.

I rammebudsjettet var det satt av totalt 
967.000 kroner fordelt over tre år til prosjek-
tet. Rakvåg Roald sa i debatten at en organi-
sasjonsgjennomgang var viktig og må gjøres 
skikkelig. Hun mente imidlertid at det var 
satt av altfor lite ressurser til et så omfattende 
arbeid. 

Rakvåg Roalds forslag, som ble vedtatt: 
«Landsmøtet 2010 vedtar at det foretas en 
total gjennomgang av NFFs organisering 

kommende landsmøteperiode. Arbeidet or-
ganiseres i et prosjekt. Sentralstyret utarbei-

der forslag til mandat, budsjett, målsetting 
og organisering. Dette legges fram for repre-
sentantskapsmøtet 2011 for godkjenning og 
oppstart.»

Sentralstyret forslo en total gjennomgang 
av NFFs organisering i kommende landsmø-
teperiode og at resultatene fra arbeidet skulle 
framlegges på NFFs representantskapsmøter 
i perioden. Endelig forslag til framtidig or-
ganisering skulle legges fram på Landsmøtet 
2013 med henblikk på å settes i verk påføl-
gende år. 

En viktig årsak til organisasjonsgjennom-
gangen er at den har vært den samme i man-
ge år, med en begrenset justering vedtatt av 
Landsmøtet i 2001.  Forbundet består av 49 
ulike ledd, fra Landsmøtet og nedover, med 
rundt 250 tillitsvalgte. Forbundsleder Eilin 
Ekeland sa i Fysioterapeuten nr. 11 at det 
er krevende å ha en så omfattende struktur, 
både når det gjelder kostnader, beslutnings-
prosess og kommunikasjon.  

– Det Landsmøtet bestemmer 

i dag, er det vi skal jobbe med 

de neste tre årene, sa Eilin 

Ekeland da hun presenterte 

forslag til visjon og hovedmål. 

Debatt ble det, og ifølge Eke-

land var den «kjempekul».

TEKST Heidi Johnsen, hj@fysio.no

SENTRALSTYRETS forslag ble vedtatt, med 
de endringer som Landsmøtet banket igjen-
nom. Karianne Brun Haugen, leder i Fag-
gruppen for barne- og ungdomsfysioterapi, 
etterlyste barnas plass i visjonen og hoved-
mål. Hun pekte på store utfordringer i skole-
helsetjenesten, samtidig som fysioterapeuter 

mister stillinger i kommunen. Hun foreslo 
å få inn fysioterapeuters rolle i forebygging, 
behandling, habilitering og rehabilitering 
under særlige satsingsområder og under 
punktet Helsepolitikk og synliggjøring. Det-
te ble enstemmig vedtatt.

Fred Hatlebrekke, Faggruppen for ma-
nuellterapi, fikk gjennom et forslag under 
Kompetanse og fagutvikling som gikk ut på 
at NFF skal være pådriver for at fysiotera-
peuter skaffer seg relevant tilleggskompe-
tanse og gjør dem til attraktive kandidater 
til stillinger både hos sentrale og lokale hel-
semyndigheter. 

Under samme punkt vedtok Landsmøtet 
et forslag fra avdeling Sogn og Fjordane og 
Finnmark om å tilpasse NFFs kurstilbud til 
alle fysioterapeuter, og til en revidert spe-
sialistordning og overordnede politiske sats-
ningsområder. 

NFFs avdeling Nordmøre og Romsdal 

ville ha et punkt inn under avsnittet Helse-
politikk og synliggjøring. Dette gikk ut på å 
kartlegge og etablere nettverk for fysiotera-
peuter som innehar stilinger på overordnet 
ledernivå i helsesektoren. Forslaget ble ved-
tatt.

Under samme avsnitt fikk NFFs avdeling 
Sør-Trøndelag vedtatt et tilleggspunkt «NFF 
skal være ledende organisasjon i arbeidet 
med å bekjempe den vestlige verdens største 
helsetrussel: inaktivitet».

NFFs avdeling Vestfold foreslo under 
samme punkt at NFF vil arbeide for å opp-
rettholde fysioterapitjenesten i helseforeta-
kene, ved å være pådriver for å opprettholde 
egne avdelinger og fagmiljøer og egne fag-
sjefer med lederkompetanse. Men det forsla-
get ble ikke vedtatt. 

Hele NFFs visjon med alle vedtatte endrin-
ger kan leses på www.fysio.no

Ny visjon med store utfordringer

NFFs organisasjon under lupen

FIKK MEDHOLD – Det er satt av for lite penger 
til organisasjonsgjennomgangen, mente Britt 
Rakvåg Roald fra avdeling Nordmøre og Romsdal.
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Klar melding fra Lisbeth Hår-

stad: Fysioterapeuter må 

jobbe hardt for å opprettholde 

fysioterapiens plass i kommu-

nehelsetjenesten, hvis for-

slaget til ny lov om helse- og 

omsorgstjenester innføres slik 

den foreligger. Høringsfristen 

går ut 18. januar.

TEKST og FOTO Heidi Johnsen, hj@fysio.no

LISBETH HÅRSTAD, pensjonist og tidligere 
avdelingsdirektør i Helse- og omsorgsdepar-
tementet, viste et stort engasjement i fysio-
terapeutenes framtid i sitt innledningsfore-
drag på NFFs landsmøte i Trondheim. Hun 
understreker overfor Fysioterapeuten at det-
te lovforslaget har stor betydning for fysio-
terapeutenes framtid de neste 10-20 årene. 

Det er særlig to ting Hårstad poengterer: 
For det første at muligheten for framtidig 
avtalebasert fysioterapivirksomhet synes å 
bli vanskeligere. Det andre er uttrykket pro-
fesjonsnøytralitet som introduseres i lovfor-
slaget, og som hun mener ikke er definert. 

Avtalebasert fysioterapivirksomhet
Hårstad peker på lovforslagets uklarhet 
rundt fysioterapitjenesten og endringene i 
finansieringsordningen. Både lovforslaget, 
som er planlagt behandlet i Stortinget til 
våren, og finansieringsordningen skal etter 
planen tre i kraft fra 2012.

– Slik jeg oppfatter lovforslaget vil ikke 
kommunene oppfatte pliktbestemmelsen 
til å ha fysioterapi like tydelig som i dag. I 
tillegg overføres refusjonen fra trygden til 
kommunene uten øremerking. De som har 
avtaler er sikre, men det er ingen trygghet 
for framtidige avtaler, slik jeg kan se det.

Profesjonsnøytralitet
Hårstad sier at hun har problemer med å 
forstå begrepet profesjonsnøytralitet. 

– Er det en begrunnelse for ikke å viderefø-
re fysioterapitjeneste eksplisitt som lovpålagt 
oppgave?

– Når et nytt begrep innføres, må det de-
fineres. Betyr det at all utdanning skal side-
stilles?  Helsepersonell har profesjonsutdan-
ning som fører til autorisasjon. Autorisasjon 
sikrer at helsepersonell kan behandle på en 
faglig forsvarlig måte. Dette er også et krav i 
Pasientrettighetsloven. Derfor er det et pluss 
at vi har profesjonsutdannet helsepersonell 
som gir slikt tilbud til pasientene, sier Hår-
stad. 

Hun viser til at pasientenes liggetid på sy-
kehus reduseres mer og mer, samtidig som 
stadig mer ansvar overføres til kommunene.

– Samhandlingsreformen sier at man skal 
styrke kommunenes helsekompetanse for å 
gjøre dem i stand til å ta imot disse pasiente-
ne. Jeg mener det som står i lovforslaget om 
profesjonsnøytralitet er det stikk motsatte 
og vil svekke kommunenes tilbud, sier hun. 

I lovforslaget står: Kommunenes plikter 
videreføres, men pliktene foreslås utformet 
mer overordnet og profesjonsnøytralt. Det vil 
gi kommunene et tydeligere og mer helhetlig 
ansvar, samt større frihet til å organisere og 
tilpasse tilbudet i samsvar med lokale behov. 
I forslaget oppheves skillet mellom helsetje-
nester og omsorgstjenester. I stedet foreslås 
en felles helse- og omsorgstjeneste med felles 

regelverk, herunder felles klage- og tilsynsin-
stans. Det foreslås at helsepersonelloven skal 
gjelde for alt personell som yter tjenester et-
ter den nye loven.(red. anm. side 25 og 26 i 
lovforslaget)

Hårstad mener at begrepet profesjons-
nøytral brukes for ikke å videreføre fysiote-
rapi eksplisitt. 

– Ifølge forslaget ligger fysioterapi under 
rehabilitering og behandling. Her mener jeg 
de nivellerer (ensretter) fysioterapi i én ret-
ning, og ikke viser bredden av hva fysiotera-
pitjenesten egentlig tilbyr, sier Hårstad.

Synliggjør fysioterapi
Lovforslaget er på nesten 500 sider. Hårstad 
oppfordrer alle fysioterapeuter, tillitsvalgte 
og kontaktpersoner til å engasjere seg lokalt 
og sette seg inn i det som omhandler fysio-
terapi og hva som foreslås.

– Dere må påvirke de som skal skrive hø-
ringssvar slik at fysioterapi blir ivaretatt i det 
endelige lovforslaget. NFF sentralt må bistå 
de tillitsvalgte med argumenter slik at vi får 
en best mulig lov. Dette er til beste for pasi-
entene, som kan miste et tilbud i framtiden. 
Da tenker jeg ikke på dagens tilbud, men 10-
20 år framover, sier Lisbeth Hårstad. 

– En fare for fysioterapien i kommunene

LOVFORSLAG Lisbeth Hårstad ber NFF sentralt og fysioterapeuter lokalt om å engasjere seg og påvirke 
Forslag til ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester. 

Landsmøtet 2010 
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TEKNIKKEN SATT Rådgiver og IT-kontakt Eivind Trædal og 
spesialrådgiver Elin Robøle Bjor sørget for at den tekniske delen 
av landsmøtet gikk knirkefritt. Hodet skal holdes kaldt når forsla-
gene hagler og riktig forslag skal opp på tavlen. Informasjonsle-
der Vidar Rekve i bakgrunnen.

PÅ GANGEN Sentralstyret måtte flere gan-
ger ut på gangen for å diskutere forslag fra 
delegatene. Her er forbundsleder Eilin Eke-
land (th), Gerty Lund med ryggen til, Roar 
Høidal, Marianne Aars og Jan Kattenberg.

RYDDIGE ORDSTYRERE Landsmøtet ble 
avviklet med fire ordstyrere, her Birger 
Holmberg (tv) og Vidar Jacob. De sørget 
for at alt gikk riktig for seg, men gikk ikke 
av veien for å skape munterhet innimel-
lom alle avstemmingene og vedtakene. 
De andre ordstyrerne var Terje Døvig og 
May L.T. Ringvold.

Alle foto: Heidi Johnsen
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Danmark: Vil redusere kontingenten
Det skal bli billigere å være medlem av forbundet Danske Fysiote-

rapeuter (DF). Der har ledelsen som mål å øke medlemstallet kraftig; 
en forutsetning for å kunne sette ned kontingenten.

Mens NFFs fulle årskontingent er på 5.562 kroner, må fullt beta-
lende medlemmer av DF ut med 7.318 norske kroner. Medlemstallet 
er på ca. 11.000, mens NFF har rundt 9.560 medlemmer.  
DF-leder Johnny Kuhr har uttalt at de ønsker å redusere kontingen-
ten med 300 kroner allerede i 2011. Ambisjonen er en ytterligere 
reduksjon i 2013. 

Forutsetningen er selvsagt en sterk økning av medlemstallet. Kuhr viser til at det er tatt opp historisk 
mange studenter ved utdanningene de siste årene, og at det i 2020 kan være ca. 5.500 flere fysioterapeu-
ter i Danmark. 

Les mer om det danske forbundet på www.fysio.dk 
Fra www.fysioterapeuten.no

HITTIL i 2010 har 222 fysioterapeuter fått reisestipend 
fra Fondet, med til sammen drøyt 790 000 kroner. Det 
ligger an til å bli omtrent på samme nivå som i 2009. 

Reisestipend blir behandlet fortløpende gjennom 
året, opplyser sekretariatet i Fondet.

Reisestipend er også i år gitt i forbindelse med 
deltakelse på nasjonale og internasjonale kongres-
ser, seminarer og til utdanninger av kortere varighet. 

Reisestipendene er et tilskudd til dekning av reise- og 
oppholdsutgifter, og beløpene varierer fra 1.000 til 
13.000 kroner. Målet er å stimulere fysioterapeuter til 
å presentere materiale på kongresser, og de som gjør 
det kan i tillegg søke om dekning av inntil 75 prosent 
av kongressavgiften. 

Les mer om ulike stipend fra Fondet: www.fysio.
no/fondet. 

Fondet har hittil i år delt ut ca. fire 

millioner kroner i utdanningsstipend 

fordelt på 174 fysioterapeuter. 

DETTE gjelder fagspesifikke masterutdanninger, både 
i Norge og utlandet, og antallet mottakere har økt, 
opplyser sekretariatet i Fond til etter- og videreutdan-
ning av fysioterapeuter.

Studentene i det første kullet på Master i helse-
fag, studieretning psykiatrisk og psykosomatisk fy-
sioterapi har fått stipend. Det har også studentene i 
andre kull på Master i helsefag, klinisk nevrologisk 
fysioterapi, begge ved Universitetet i Tromsø. Fondet 
finansierer også gjennomføringen av disse to master-
studiene. 

Utdanningsstipend er også gitt til studenter på 
Master i klinisk fysioterapi ved Høgskolen i Bergen, 

Master i idrettsfysioterapi ved Norges idrettshøysko-
le, og til et økende antall fysioterapeuter som reiser 
til Australia for å ta kortere masterstudier i manuell-
terapi. 

Fondet opplyser videre at fysioterapeuter som tar 
videreutdanninger i fysioterapi for barn, eldre og 
psykomotorisk fysioterapi ved Høgskolen i Oslo er 
«trofaste» søkere. Videre har fysioterapeuter som tar 
master i helsefag, helsefagvitenskap og helsevitenskap 
ved de fire universitetene i Oslo, Bergen, Trondheim 
og Tromsø fått stipend. Blant tverrfaglige høyere ut-
danninger er det gitt stipend for å ta master i rehabili-
tering og andre helsefaglige masterstudier. 

Disponible økonomiske rammer har også gitt rom 
for å gi stipend til ulike praktisk-pedagogiske videre-
utdanninger. Utdanningsstipendene skal gå til utgif-
ter direkte knyttet til utdanningen. Beløpene varierer 
fra 3.000 til 40.000 kroner. 

Fondet: 
174 har fått utdanningsstipend

… og 222 har fått reisestipend

Færre løpemil – 
mindre skade

Modifisering av en 
eller flere risikofaktorer 
kan bidra til å forebygge 
skader hos løpere, mener 
forskerne bak en stor 
litteraturgjennomgang. 
I den amerikanske 
studien diskuteres ulike 
individuelle faktorer som 
kan være skadeutløsende, 
og hvordan skader kan 
forebygges. 

En av flere risikofakto-
rer det blir pekt på er høy 
vrist, pec cavus. Dette er 
blitt utpekt som en risi-
kofaktor for skader under 
løping i flere studier. Den-
ne studiens konklusjon er 
at en redusert pronasjon 
under standfasens første 
del, samt høy vrist, øker 
risikoen for knesmerte 
blant løpere. Men det 
eneste forskerne har fun-
net sterk evidens for er 
at færre løpemil per uke 
reduserer skaderisikoen.

Fields KB, Sykes JC, 
Walker KM, Jackson JC. 
Prevention of running 
injuries. Curr Sports Med 
Rep 2010; 9(3):176-82
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I Skandinavia er bekkenleddsplager den hyppigste årsa-
ken til at kvinner sykmeldes under svangerskapet, skriver 
Britt Stuge i en oversiktsartikkel i legetidsskriftet. Stuge er 
tilknyttet Seksjon for operativ forskningsstøtte, ved Oslo 
Universitetssykehus. 

Årsakene til at kvinner får bekkenleddsplager kan være 
hormonelle og biomekaniske, mangelfull motorisk kontroll 
og stress av ligamentstrukturer rundt bekkenleddet.

Ifølge Stuge er det dokumentert god og vedvarende 
effekt av individuelt tilpasset fysioterapi med fokus på 
kroppsbevissthet og spesifikk funksjonell trening. God 
informasjon er også viktig for disse pasientene. Klinisk 
erfaring viser at mange pasienter har liten nytte av generell 
trening og stabiliserende øvelser.

Britt Stuge peker på tre hovedbudskap i artikkelen:
1: Testene P4 og ASLR er nyttige kliniske tester i diagnosti-
sering av bekkenleddsplager. 
2:  Det er dokumentert god effekt av spesifikk fysioterapi 
for bekkenleddsplager.
3:  Ikke alle med bekkenleddsplager har nytte av generell 
trening og stabiliserende øvelser. 

AVRIVNING av sener i skulderen kan påvises ved ul-
tralyd, og sammensying kan gi bedre resultater enn 
fysioterapi, ifølge ortoped Stefan Moosmayer ved 
Rikshospitalet. Han disputerte i november med av-
handlingen «Tears of the rotator cuff – diagnosis, tre-
atment and symptomatic status». 

Skuldersmerter er et økende problem. Senene er 
utsatt for en naturlig aldringsprosess og kan ryke 
uten at pasienten har plager av det. Den vanligste for-
men for å påvise seneavrivning i skulderen er mag-
nettomografi, men dette er dyrt og innebærer en del 
ventetid, påpeker Moosmayer. Han mener at ultralyd 
er både enklere og raskere.

Moosmayer og kolleger behandlet en pasientgrup-
pe med fysioterapi, mens en annen gruppe ble ope-
rert. Etter ett år hadde begge grupper bedret skulder-
funksjon, men på en skala fra 0 til 100 var resultatene 
etter kirurgi 13 poeng bedre. 

Undersøkelsene viste dessuten at en del personer 

har seneskader i skulderen, uten å være plaget av det. 
420 skulderfriske fra 50 til 79 år ble undersøkt med 
ultralyd. De fant skader uten plager hos 7,6 %. 

Livmorkreft kobles til fedme
Hvert år får 700 kvinner i Norge diagnosen 

livmorkreft. Antallet har økt sterkt de siste årene. 
En viktig årsak kan være vektøkningen blant nor-
ske kvinner. 

Doktorgradsstipendiat Kristina Lindemann ved 
Universitetet i Oslo peker på en sterk sammenheng 
mellom fedme og livmorkreft i avhandlingen «Body 
mass and the risk of endometrial cancer». Linde-
mann er lege ved Akerhus Universitetssykehus.

Datagrunnlaget er fra Helseundersøkelsen i 
Nord-Trøndelag (HUNT 1 og 2) og Kreftregisteret. 
Funnene viser at kvinner med kroppsmasseindeks 
(KMI) på over 40 hadde seks ganger høyere risiko 
for livmorkreft enn normalvektige kvinner (KPMI 
20–24). Undervektige kvinner hadde halvert risiko 
– sammenlignet med normalvektige kvinner. 
Gjennomsnittsalderen ved kreftdiagnose er over 
60 år. 

Ønsker eget 
forsknings- 
program

Foreningen Muskel 
Skjelett Tiåret (MST) 
anbefaler et eget 
forskningsprogram for 
muskel- og skjelettlidelser 
i regi av Forskningsrådet. 
Styremedlem i MST, 
Even Lærum, påpeker at 
feltet har lav status både 
innenfor helsevesenet 
og samfunnet for øvrig, 
og at det knapt er nevnt 
i Nasjonal helseplan og i 
Samhandlingsreformen.

– Over 40 prosent av 
sykefraværet skyldes pla-
ger i muskler eller skjelett, 
og over 30 prosent av de 
uføretrygdede har slike 
plager, opplyser Lærum, 
som er professor i all-
mennmedisin og leder av 
Formidlingsenheten for 
muskel- og skjelettlidelser 
(FORMI), FoU-avdelingen, 
Klinikk for kirurgi og 
nevrofag, Oslo Universi-
tetssykehus.

Les mer: www.formi.
no/mst

Fra www.fysiotera-
peuten.no

Ultralyd kan påvise seneavrivning

VANLIG Skulderproblemer øker. Foto: Colourbox.com

Spesifikk fysioterapi gir god effekt



16     FYSIOTERAPEUTEN  12/10

AKTUELT

Fysioterapeutene Eirik Lind 

Irgens og Morten Nikolaisen 

ved Kirkenes Sykehus fullførte 

i vår sine masterstudier ved 

Universitetet i Tromsø. Tema 

for begge masteroppgavene 

var synsforstyrrelser og be-

vegelse hos pasienter med 

hjerneslag og hjerneskade.

TEKST Heidi Johnsen, hj@fysio.no
FOTO Yngve Grønvik

BÅDE Irgens og Nikolaisen kombinerte 
masterstudiene med jobb ved Kirkenes Sy-
kehus, avdeling for fysikalsk medisin og re-
habilitering.  Mellom 15- og 20.000 personer 
rammes årlig av hjerneslag i Norge. Rundt 
50 prosent av disse får synsforstyrrelser, og 
dette har tidligere blitt viet lite oppmerk-
somhet.

Eirik Lind Irgens’ oppgave har titte-
len «Samhandling mellom fysioterapeut 
og synspedagog i behandling av pasienter 
med hjerneslag. Tverrfaglig tilnærming i 
praksis». Hensikten var å kaste lys over en 
bestemt praksis, der fysioterapeut og syns-
pedagog samarbeider i behandling av hjer-
neslagpasienter som har synsforstyrrelser og 
motoriske forstyrrelser.  

Pris fra Fondet
Irgens ble belønnet med Fondets reisesti-
pend på 10.000 kroner for beste oppgave 
ved masterstudiet i klinisk nevrologisk fy-
sioterapi, Universitetet i Tromsø. 

– At temaet i masteroppgaven tar for seg 
behandling for en så stor og faglig utfor-
drende pasientgruppe, har vært viktig i val-
get av vinner. Oppgaven har i tillegg et nytt 
og genuint bidrag til kunnskapsbasen innen 

sitt felt. Det tverrfaglige fokuset og overfør-
barheten til primærhelsetjenesten falt også i 
god jord hos priskomiteen, sa Kjersti Stor-
heim, nestleder i Fondsstyret, da hun over-
rakte prisen. 

Morten Nikolaisen har på sin side fo-
kusert på synsforstyrrelser og bevegelse. 
Oppgavens tittel er: «Fysioterapibehandling:  
Virker synsforstyrrelser inn på hvordan pa-
sienter med hjerneskade beveger seg?» Fy-
sioterapibehandlingen ble videofilmet for å 
undersøke hvordan pasientens bevegelser 
ble påvirket av synsforstyrrelsen. 

Kvalitativ studie
Irgens har gjennomført en kvalitativ studie 
hvor en fysioterapeut og en synspedagog 
med lang erfaring innen rehabilitering har 
fulgt to pasienter med både motoriske for-
styrrelser og synsforstyrrelser. Pasientene 
var innlagt på sykehus for spesialisert reha-

bilitering der fysioterapeut og synspedagog 
samarbeidet i den konkrete behandlingen 
av pasientene. Irgens valgte ikke-deltakende 
observasjon og videofilming av autentiske 
praksissituasjoner. Konsultasjonsnotatene 
ble brukt som bakgrunn for videre analyse 
og drøfting av materialet, i lys av naturviten-
skapelige, fenomenologiske og sosiokultu-
relle perspektiver og begreper.

To hovedtemaer
Arbeidet ledet ut i to hovedtemaer: «Pa-
sientens forutsetninger for bevegelse» og 
«Særfaglig kompetanse og tverrfaglig sam-

arbeid». Ifølge Irgens utfyller hovedtemaet 
hver av to undertemaer, henholdsvis «Kropp 
og rom» og «Syn, oppmerksomhet og beve-
gelse» under første hovedtema, og «Roller 
og samspill» og «Samtidighet, kompleksitet 
og endring» under det andre.

Studien peker på at fysioterapeutens og 
synspedagogens tilnærming hjelper pasien-
tene til å bedre utførelsen av bevegelser og 
aktivitet i behandlingen. Tilpasning av hen-
der, kropp og omgivelser i samhandling med 
den enkelte pasient, sammen med et fokus 
på øyemotorikk, syn og oppgaver som opp-
fordrer oppmerksomhet i situasjonene, ser 
ut til å være avgjørende for at pasienter skal 
oppnå større bevegelsesfrihet og ta større 
deler av rommet i bruk. Studien avdekker at 
det kan være avgjørende at terapeutene drar 
veksler på hverandres spesifikke fagkunn-
skap for å forsterke resultatet i den konkrete 
behandlingssituasjonen.

Tilbake til klinikken
Eirik Lind Irgens sa i takketalen da han fikk 
prisen, at det var flott å få en så god tilba-
kemelding på det arbeidet han hadde gjort. 

– Det kan ikke ha vært noen lett jobb å 
velge en vinner blant så mange gode besva-
relser, sier Irgens. Han nyter nå bare å jobbe 
i klinikken. I tre år har han kombinert mas-
terstudier med jobb. Riktignok med noen 
permisjoner innimellom. Dette har gitt mer-
smak, og han ser ikke bort fra at doktorgrad 
blir det neste han prøver seg på. 

– Det kliniske fokuset i studiet og oppga-

Mastere med fokus på 
synsfunksjon og motorikk

For meg åpner det seg nå mulighet på 
sikt til å forske og til å ta en doktorgrad. 
Jeg tror det er en viktig vei å gå for 
fysioterapeuter. Eirik Lind Irgens
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veskrivingen har gitt meg større perspektiv 
på fagfeltet og forteller meg at det er viktig 
med fordypning. For meg har det vært et 
privilegium å få ta en masterutdanning. En 
slik studie gir også et bedre teoretisk grunn-
lag for å utøve fysioterapi. For meg åpner det 
seg nå mulighet på sikt til å forske og til å ta 
en doktorgrad. Jeg tror det er en viktig vei å 
gå for fysioterapeuter. Å drive med under-
visning og å være i et forskningsmiljø er noe 
jeg kan tenke meg, sier Irgens.

Kanskje blir det tur til WCPT og ver-
denskongressen i Amsterdam i juni neste år. 
Både Irgens og Nikolaisen har nemlig sendt 
inn abstracts, men er noe usikre på om de 
kommer med blant de utvalgte der.

Tverrfaglig samarbeid
Irgens vil ikke framheve seg selv og sitt ar-
beid. Han er veldig opptatt av å få fram at 
det dreier seg om et tverrfaglig teamarbeid, 

og at dette er en utrolig spennende måte å 
jobbe på. 

– Det har vært lite fokus på betydningen 
av synsforstyrrelser etter hjerneslag generelt 
og i rehabiliteringen spesielt. Etter å ha job-
bet med denne problemstillingen over tid 
ser vi at det er viktig at synsforstyrrelser blir 
konstatert tidlig av en kompetent synspeda-
gog. Da kan vi komme i gang med interven-
sjon tidlig.  Synsforstyrrelser ser ut til å ha 
sammenheng med måten vi beveger oss på.  
En slagpasient som skal trenes opp til å gå, 
vil ofte se ned på beina. I vårt arbeid er må-
let at pasienten skal ha fokus på målet som 
er foran han, og at det skal bidra til å bedre 
motorikken, sier Irgens.

Utvidet forståelse
Morten Nikolaisen har sin mastergrad fra 
Master i helsefag, flerfaglig studieretning 
med fordyping i fysioterapi, UiT. I oppgaven 

har han sett på om synsforstyrrelser virker 
inn på hvordan pasienter med hjerneskade 
beveger seg.  Utgangspunktet for hans valg 
av tema var også egne erfaringer fra tverr-
faglig samarbeid med synspedagog, hvor 
han som fysioterapeut opplevde at opplys-
ninger om pasientens synsforstyrrelser kun-
ne bidra til en utvidet forståelse for hvorfor 
de beveget seg som de gjorde.  

Metode
To pasienter med synsforstyrrelser og be-
vegelsesproblemer, den ene som følge av 
hjerneslag, den andre med traumatisk hjer-
neskade etter en trafikkulykke, ble inkludert 
i studien. Pasientene var innlagt på spesia-
lisert rehabilitering mens datainnsamlingen 
pågikk. De fikk i den forbindelse oppfølging 
av fysioterapeut og synspedagog hver for 
seg. Det ble valgt en metodisk tilnærming 
med åpen, ikke-deltakende observasjon og 

SAMHANDLING Fysioterapeutene Eirik Lind Irgens (tv) og Morten Nikolaisen (knestående foran) jobber med pasientens motorikk, mens synspedagog  Judith 
Fjellberg har fokus på pasientens synsforstyrrelser. 
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– Vi oppfordrer alle i det tverrfaglige teamet til å ta egnet 

utdanning. Det stabiliserer og motiverer de som jobber 

her, sier Kari Beate Engseth, avdelingsleder ved Avdeling 

for fysikalsk medisin og rehabilitering, Kirkenes Sykehus. 

HUN UNDERSTREKER at det er viktig for avdelingen å drive faglig utvikling. Nå er 
en tredje fysioterapeut fra Kirkenes Sykehus i gang med masterstudier i Tromsø.

– Her jobbes det tverrfaglig, og alle er avhengige av hverandre. Det merkes når 
noen er borte over lengre tid, sier Engseth, og sammenligner det med et puslespill.

– For oss har det løst seg på beste måte ved hjelp av god planlegging. Jeg har 
hatt et veldig tett samarbeid med Irgens og Nikolaisen, mens de har tatt masterut-
danningen i Tromsø.  De har ikke vært borte samtidig, bortsett fra en forelesning 
hvor det kolliderte. Begge har måttet tåle økt arbeidsbelastning når de har vært på 
jobb, samtidig som alle som er ansatt på avdelingen har tatt et ekstra tak. Det sit-
ter i veggene her at vi skal hjelpe hverandre. Vi har også leid inn vikarer og hatt 
en fysioterapeut som har jobbet her på timebasis. Fysioterapeutene ved fysikalsk 
avdeling har hjulpet til, og vi har brukt fysioterapeuten på det ambulerende teamet 
ved sykehuset. Nå er også han i gang med en master i Tromsø, sier Engseth, som er 
utdannet intensivsykepleier.

– Hva med kostnadene?
– Både Irgens og Nikolaisen har vært flinke til å søke stipendier. Det koster selv-

sagt å ha vikarer, men for oss er det viktig å drive faglig utvikling. Det betaler seg, 
sier avdelingsleder Kari Beate Engseth. 

videofilming av en fysioterapibehandling 
for hver pasient. I tillegg ble det hentet inn 
opplysninger fra synspedagog og fysiotera-
peut som bakgrunn for analyse av videoma-
terialet. 

Resultater
Resultatene i hans studie tyder på at syns-
forstyrrelser har betydning for hvordan pa-
sienten beveger seg, og indikerer dermed 
at dette er et forhold som bør tas med i be-
traktning. Det er også tydelig at andre for-
hold virker inn, og utfordringen blir å forstå 
hvorfor pasientene beveger seg som de gjør. 

De to pasientene i Nikolaisens studie 
hadde til felles at synsforstyrrelsen ga dem 
problemer med å få oversikt over omgivelse-
ne. Hos pasienten med hjerneinfarkt så det 
ut til at utfall i nedre venstre del av synsfeltet 
virket negativt inn på kontroll av armbeve-
gelser.

– Jeg knyttet dette til at utfall i perifere 
deler av synsfeltet kan føre til at den rela-
tivt ubevisste og automatiske kontrollen 
over bevegelsene svikter. For pasienten kan 
synsinntrykk ha vært særlig viktig for å kon-
trollere bevegelsen av venstre arm, ettersom 
armens styrke og sensorikk var svekket, 
skriver Nikolaisen i masteroppgaven.

Et eksempel fra studien viser at for pasi-
enten med traumatisk hjerneskade medvir-
ket øyemotoriske problemer til at han store 
deler av tiden orienterte seg mot høyre, noe 
som sannsynligvis satte sitt preg på kropps-
holdningen hans. I tillegg bidro hans re-
duserte evne til å se mot venstre til at han 
sjelden rettet bevegelser mot objekter som 
befant seg på den siden.

– Synsforstyrrelsene formet således ikke 
bare de bevegelser som viste seg, men med-
virket også til fravær av bevegelser, skriver 
Nikolaisen. 

Et puslespill

FYSIOTERAPEUT Eirik Lind Irgens

SYNSPEDAGOG Judith Fjellberg

FYSIOTERAPEUT Morten Nikolaisen
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Rektor ved NIH, Sigmund Loland, står midt 

oppe i sin første sak om forskningsjuks. Flere 

vitenskapelige manuskripter måtte trekkes et-

ter at det ble avslørt triksing med data i et 

prosjekt om utbyttet av å delta i barne- og 

ungdomsidrett.

TEKST Dagrun Lindvåg, dl@fysio.no

DEN FØRSTE redegjørelsen om forskningsjukset ble lagt ut på nett-
sidene til Norges Idrettshøgskole (NIH) den 9.november. Etter dette 
har det også kommet kritikk om at kontrollrutinene ikke var gode 
nok. Nå er oppryddingen i full gang, skriver www.forskning.no.

Det var forskergruppen selv som avslørte at forskeren som 
hadde ansvar for datainnsamlingen bevisst hadde manipulert 
data. Men i redegjørelsen fra Sigmund Loland ble hovedfoku-
set rettet mot den ene, eksternt ansatte forskeren. Kritikken mot 
egne ansatte, og dermed også systemkritikken, kom ikke fram.  

Det eksterne etikkutvalget som hadde gjennomgått saken rettet 
nemlig også sterk kritikk mot forskningsledelsen for grov uaktsom-
het i forhold til retningslinjer for god vitenskapelig praksis.

– Vi må ikke glemme at det var forskergruppen som oppdaget 
uredeligheten og selv varslet på tydelig vis. Det er kun én forsker 
som har vært uredelig, gruppen er offer for juks, sier Loland i et 
intervju med forskning.no. Han legger til at NIH blant annet må 
innskjerpe kvalitetssikringen på rådatanivå og under datainnsam-
lingen. 

NIH har hele tiden holdt identiteten til den aktuelle forskeren 
skjult utad.

– Det er viktig ikke å hemmeligholde saken for kolleger, poten-
sielle samarbeidspartnere og finansieringskilder. Samtidig ville vi 
skjerme forskeren for den brede offentligheten, sier Loland. Han 
opplyser at forskeren har sagt opp sin jobb hos nåværende arbeids-
giver, og er på vei ut av akademia. 

Det skal oppnevnes en ekstern granskingskomité som skal se på 
forskerens tidligere arbeider. NIH skal også i møte med Forsknings-
rådet for å diskutere løsninger. 

– Vi ønsker å gjøre opp for oss, sier rektor Sigmund Loland. 
Fra www.fysioterapeuten.no.

Opprydding i gang ved NIH

I perioden 2000 til 2010 

ble 788 artikler trukket 

tilbake fra databasen 

PubMed. 197 ble trukket 

på grunn av juks, mens de 

øvrige ble trukket tilbake 

på grunn av feil i forsk-

ningsarbeidet. 

TEKST Heidi Johnsen, hj@fysio.no

DETTE viser en studie basert på 
engelskspråklige artikler i data-

basen, skriver forskning.no.
Nettstedet skriver at viten-

skapelige tidsskrifter med høy 
prestisje kan være som fluepa-
pir for forskere som jukser med 
forskningsresultater. Jukserne 
publiserer ofte sammen med an-
dre, og mange er seriøse.  

Målet med studien, som er 
presentert i Journal of Medical 
Ethics, er å få vite hvem jukserne 
er og hva som driver dem. Juks 
omfatter i studien fabrikasjon 
av data eller forvrengning av 
data for å støtte en teori. Også 
plagiat – kopiering av hele eller 
deler av andres artikler – regnes 

som juks.
Når forskningsjuks oppda-

ges, skal juksernes artikler pu-
blisert i vitenskapelige tidsskrif-
ter trekkes tilbake.

Studien omfatter også den 
norske legen Jon Sudbøs artikler 
som ble trukket fra PubMed på 
grunn av juks. Studien tegner et 
bilde av personer som bevisst 
jukser. De skjuler seg gjerne 
som medforfatter sammen med 
mange andre, som publiserer i 
journaler med høy prestisje.  

Les mer: www.forskning.no. 

Hvem er jukserne?

Forskningsjuks:
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Psykomotorisk fysioterapi ser 

ut til å redusere helseplager 

og symptomer på depresjon, 

angst, søvnløshet og fatigue. 

Metoden kan trolig også gi 

bedre livskvalitet. Men det tar 

lang tid, ifølge en artikkel i 

Physiotherapy Research Inter-

national.

TEKST Dagrun Lindvåg
dl@fysio.no

TITTELEN på artikkelen er «The effect of 
psychomotor physical therapy on subjective 
health complaints and psychological symp-
toms». De norske forfatterne er psykolo-
gene Monica H. Breitve og Minna Hynnin-
gen, og fysioterapeut Alice Kvaale. Studien 
springer ut fra Universitetet i Bergen (UiB) 
og Klinikk for psykisk helsevern ved Hauge-
sund sykehus. 

Forfatterne understreker at flere studier er 
nødvendige for å få et pålitelig datagrunnlag, 
spesielt randomiserte kontrollerte studier. 
Målet med denne studien var å undersøke 
effekten av norsk psykomotorisk fysioterapi 
på subjektive helseplager og symptomer på 
psykiske lidelser. En design med pasienter 
fra ikke-randomisert venteliste ble benyttet. 
Fysioterapeutene rekrutterte pasienter til en 
behandlingsgruppe (n=40) og en kontroll-
gruppe (n=22). Pasientene på ventelisten 
kunne bare rekrutteres for seks måneder, 
fordi de da skulle starte sin behandling. 

Registrering
Registrering av symptomer ble gjort ved 
start og etter seks måneder for begge grup-
pene. Behandlingsgruppen ble i tillegg kon-
trollert etter 12 måneder. Følgende selvrap-
porteringsskjemaer ble brukt: Subjective 
Health Complaints Inventory (SCH); Beck 
Depression Inventyory-II (BDI-II): Spiel-
berger State-Trate Anxiety Inventory Trait 
(STAI-T); Bergen Insomnia Scale (BIS); 
Fatigue Questionnaire (FQ); Quality of Life 
Inventory (QOLI) og The Client Satisfaction 
Questionnaire (CSQ). 

Betydelige helseplager
Pasientene hadde i gjennomsnitt hatt omfat-
tende og klinisk betydelige helseplager i ni 
måneder da de ble inkludert i studien. Etter 
seks måneder med psykomotorisk fysiotera-
pi var alle de registrerte symptomene bety-
delig reduserte. Men bare livskvaliteten var 
betydelig redusert sammenlignet med kon-
trollgruppen. Etter 12 måneder hadde pa-
sientene i behandlingsgruppen fortsatt å bli 
bedre på alle målbare variabler. Symptomer 
på angst, depresjon og livskvalitet var blitt 
forbedret fra klinisk til ikke-klinisk nivå. 

Potensiale
Konklusjonen er at norsk psykomotorisk 
fysioterapi ser ut til å ha potensiale når det 
gjelder å redusere subjektive helseplager, 
depresjon, angst, søvnløshet og fatigue. Det 
siste er definert som langvarig trøtthet og 
utmattelse. Terapiformen skal også gi bedre 
livskvalitet, men prosessen kan ta lang tid, 
ifølge artikkelforfatterne. 

Psykomotorisk fysioterapi 
kan minske psykiske plager

Svenske utdanningsmyndigheter foreslår å gjøre 

kiropraktor og naprapat til beskyttede yrkestitler som 

man kan oppnå ved spesialistutdanning, etter grunn-

utdanning i fysioterapi. – Dette er helt uakseptabelt, 

sier Jakob Lothe, leder i Norsk Kiropraktorforening 

(NKF).

TEKST Dagrun Lindvåg
dl@fysio.no

NKF-LEDEREN sier i en kommentar til Fysioterapeuten at Hög-
skoleverket her nærmest redefinerer hele kiropraktorfaget til å 
være en spesialitet eller videreutdanning innen fysioterapi, og at 

man ser bort fra kiropraktikk som selvstendig helseprofesjon in-
ternasjonalt. 

Bakgrunnen for forslaget er at den svenske regjeringen har 
bedt om en utredning av hvordan naprapat- og kiropraktorut-
danning skal kunne komme opp på universitets- eller høgskole-
nivå. Begge utdanningene har tidligere forsøkt å få høgskolesta-
tus i Sverige, men har ikke blitt godkjent. Högskoleverket mener 
det vitenskapelige grunnlaget er for svakt.

Norsk Kiropraktorforening (NKF) advarer på sine nettsider 
norske studenter mot å ta kiropraktorutdanning i Sverige. Årsa-
ken er at utdanningen ikke er godkjent og heller ikke gir rett til 
å ta turnustjeneste som kiropraktor i Norge. I Norge er det ennå 
ikke noen utdanning for kiropraktorer, noe NKF har jobbet for å 
få til siden 2000. For øyeblikket studerer i underkant av 300 nord-
menn kiropraktikk i utlandet. 

Først fysioterapeut, deretter kiropraktor?
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Sveitsisk kvalitetsteknologi står bak Swiss DolorClast® – et svært 
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i arbeid. 
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Se oversikt over noen av klinikkene på ergomove.no
En rekke vitenskapelige undersøkelser viser at trykkbølge-
behandling med Swiss DolorClast®-metoden har god klinisk 
effekt (1-4). For henvisning til ytterligere klinisk dokumentasjon, 
se enimed.no 

Nyheten Swiss DuoClast® består av modulene Swiss DolorClast® 
og Swiss PiezoClast®, utstyr og metoder som sammen utgjør 
en fullkommen “trykkbølgeduo”. Med en kombinasjon av klassisk 
(radial) og dyptvirkende (fokusert) trykkbølgebehandling, kan den 
allerede effektive behandlingsmetoden gjøres enda mer effektiv. 

Dette krever riktig dosering og optimal kombinasjon av fokusert og 
radial trykkbølgebehandling – og setter høye krav til at terapeutene 
har nødvendig faglig erfaring og bakgrunn.  Alle klinikker i Norge 
som tilbyr trykkbølgebehandling med vårt utstyr er kvalifisert for 
dette og Enimed gir også utdanning i metode og bruk av utstyret.

Les mer om nyheten på enimed.no 
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– Takk for hjelpen som   
   holder liv i VM-drømmen!

Jeg har hatt problemer med tretthetsbrudd i hælen som ikke har 
grodd som ønsket og har hatt en del nedturer i løpet av det siste 
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 Fagartikkelens hensikt er å dele kliniske refleksjonserfaringer om muskulaturens egenska-
per og uttrykk som følger av stress, og konsekvenser dette kan ha for idrett og fysiotera-
pipraksis. 
Muskulatur har styrke og bevegelighet, men kan også beskrives i psykologiske termer ved 
deres nærvær og fylde. Som oftest fokuserer vi på å trene styrke og bevegelighet, men 
det er nærværet og fylden som først blir berørt ved stress.
Stress kan virke positivt på det fysiske og tekniske aspekt av muskulaturen, men negativt 
på det psykologiske og sosiale aspekt i forhold til muskelens ferdighet og utførelse.
Begrepene nærvær og fylde, som vi bruker for å beskrive det psykososiale aspekt 
ved muskulaturen, kan graderes på en skala fra sterkt underspent til sterkt overspent. 
Stress virker forskjellig på overspent og underspent muskulatur. Når stresset rammer 
en overspent muskel, vil den bli mer spent, og en underspent vil på samme måte bli mer 
underspent. Begge deler utløser forskjellig utførelse. En overspent muskel merkes mer når 
den spenner opp ytterligere. Det gjør at personen kan merke sitt stress. Når en underspent 
muskel spenner av, merkes muskelen mindre, og den vil som regel bli helt borte fra bevisst-
heten. Det innebærer at personen ikke får noen signaler fra muskulaturen om at han er 
stresset, og derfor vil han ikke være i stand til å utføre noen korrigerende handling. 
En idrettsutøver har, i likhet med alle andre, både over – og underspenninger i muskulatu-
ren. Fordi muskelgrupper ofte er så finjustert i utførelsen av sammensatte bevegelsesfer-
digheter, vil tap av nærvær og fylde i det muskulære ofte kunne ha dramatiske effekter. 
Ferdighet og bevegelsesmønstre som er lært og trenet gjennom år, kan under stress totalt 
forsvinne. Det positive er at ulikheter i spenningsmønster kan utnyttes terapeutisk.
Nøkkelord: Muskel, spenning, nærvær, ferdighet, fysioterapimodalitet, exercise.

Idrett og nærvær: muskulatur, stress 
og ferdigheter

fag

Innledning
Når en situasjon oppfattes som truende, 
utløses stress i organismen. Det enkleste 
og mest effektive tiltak mot stress, er å for-
late situasjonen som skaper stress. Men ofte 
oppstår stresset der man er mest knyttet, el-
ler som i idrett, når konkurransen er på sitt 
viktigste. 

Gjennom mange år har jeg som psyko-
terapeut arbeidet med mennesker som har 
vært utsatt for livstruende hendelser. Mange 
av disse har oppsøkt meg fordi de i ettertid 

ikke har kommet fri fra stresset som den 
livstruende hendelsen skapte. Hendelsen 
har for de fleste vært voldsom. Mange reg-
ner det som et rent hell at de overlevde. Selv 
tror jeg overlevelse ikke hadde vært mulig 
om ikke kroppen hadde reagert som den 
gjorde ut i fra dype ressurser som finnes i 
det instinktive. Personen har i situasjonen 
prestert langt ut over det normale. Men kli-
enten kommer ikke til meg med sin evne til 
å prestere. Han kommer med de probleme-
ne som stresset i ettertid har skapt i hverda-

gen. Da forventes det av meg som behandler 
en innstilling mot omsorg, og en evne til å 
møte han på det mest sårbare. Denne inn-
stillingen i retning av omsorg har naturlig 
sløret min oppmerksomhet mot selve pre-
stasjonen. Ferdighetsaspektet kommer lett 
i bakgrunnen der omsorgsbehovet er stort. 
Det er en alminnelig dynamikk knyttet til 
terapeutisk virksomhet, men innebærer 
samtidig mindre kontakt omkring viktige 
ressurser hos klienten.

Annerledes har det blitt når jeg nå det 

FAGARTIKKEL
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siste året har arbeidet med idrettsutøvere 
på høyt nivå. Omsorgen har kommet i bak-
grunnen, og ferdigheten har kommet mer i 
fokus, slik det er naturlig når målet er å bi-
dra til prestasjon på høyt nivå. Inngangen til 
dette området har vært et engasjement som 
mental trener ved Norsk Toppidrettsgymnas 
(NTG). 

I mitt møte med idrettsutøveren står om-
sorg fortsatt sentralt. Det er en forutsetning 
for god kontakt. Men fokus blir allikevel fer-
dighet og prestasjon, og ofte i sammenheng 
med stress. Dette skiftet i fokus fra omsorg 
til prestasjon under stress, har ført til at jeg 
er blitt mer bevisst hvordan kropp og mus-
kulatur reagerer når det oppstår stress – hva 
enten det dreier seg om stress i det almin-
nelige liv eller det stresset som oppstår når 
konkurransen spisser seg til. 

Stress i idrett og behandling
En viktig side ved idrett på høyt nivå er at 
det ofte skapes situasjoner med stress under 
konkurranse. Stress er knyttet til prosesser i 
det autonome nervesystem som gir en indre 
intensitet som følge av et ytre press. Presset 
kan være reelt eller forestilt. 

Jeg har i en tidligere artikkel beskrevet 
prosesser knyttet til det autonome nervesys-
tem under press i konkurransesammenheng 
(1). Men stress påvirker organismen på flere 
nivåer. Her vil det handle om hvordan stress 
virker inn på kroppens muskulatur. Fokus 
vil særlig være på hvordan stress påvirker 
det psykologiske og sosiale aspekt ved en 
idrettsutøvers muskulatur. 

Jeg vil også synliggjøre hvordan un-
derspent og overspent muskulatur reagerer 
forskjellig på stress. Og jeg vil særlig legge 
vekt på å få fram hvordan den underspente 
muskulatur reagerer på stress, og hva det 
gjør med en persons ferdigheter. Mitt inn-
trykk er at dette er ukjent dynamikk for de 
fleste idrettsutøvere. Mitt inntrykk er også 
at fysioterapeuter stort sett nærmer seg pa-
sienters muskulatur som om underspennin-
ger ikke fantes, og at det er lite fokus på at 
de fleste pasienter, uavhengig av lidelse, med 
sannsynlighet har stress som viktig del av 
sitt problem. 

Artikkelens hensikt er å hjelpe idrettsut-

øvere, som gjennom økt nærvær kan bedre 
sine prestasjoner. Men den er også skrevet 
for behandlere, og i første rekke fysiotera-
peuter, som behandler lidelser knyttet til 
muskulatur og skjellett.

Hoveddel
Muskulatur beveger, og dypest sett 
mot kontakt
Mennesket beveger og uttrykker seg ved 
hjelp av sine muskler. Muskulaturen deltar 

ILLUSTRASJONSFOTO Colourbox.com

Mitt inntrykk er at fysioterapeuter stort sett 
nærmer seg pasienters muskulatur som om 
underspenninger ikke fantes.
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ikke bare i vår fysiske bevegelse, men er del 
av hele vår fysiske og psykiske handlings-
beredskap. En muskel bidrar til bevegelse 
omkring leddet den er festet, men i bevegel-
sen ligger det også en retning mot kontakt. 
Mennesket er et sosialt vesen som av natur 
søker sosial kontakt (2). Erfaringer som 
barnet gjør seg omkring kontakt, knyttet til 
barnets motoriske utvikling, har avgjørende 
betydning for dets personlighetsutvikling 
(3). På den måten er den voksnes personlig-
het i stor grad nedfelt som erindringer i det 
muskulære, samtidig som muskulaturen re-
presenterer både muligheter og begrensin-
ger i den alminnelige livsutfoldelse.

Muskulaturen er både fysisk-teknisk 
og psyko-sosial 
Muskulatur har styrke og bevegelighet, og 
den har nærvær og fylde. I idrettssammen-
heng er det stort sett styrke og bevegelighet 
som står i fokus under trening. Nærværet 
og fylden blir som regel henvist til dagsfor-
men, om man har lyst til aktivitet eller om 
man kjenner seg pigg og opplagt. Styrke og 
bevegelighet er knyttet til muskulaturens fy-
siske og tekniske side, mens nærvær og fylde 
henger sammen med muskulaturens psyko-
logiske og sosiale side.

Nærværet er den bevissthet som er knyt-
tet til den enkelte muskel, mens muskelens 
fylde sier noe om energi og livlighet i mus-
kelen. En muskel med nærvær har fylde – og 
motsatt – fylde gir nærvær i muskelen.

Nærværets forskjellige uttrykk
Mennesket har en medfødt evne til våken-
het. Det er en del av livet å være våken, men 
graden av nærvær i det våkne, kan variere 
fra person til person, og fra situasjon til situ-
asjon for den enkelte. Selve nærværsbegre-
pet kan også ha minst tre ulike innhold eller 
uttrykk: tilstedeværelse, oppmerksomhet og 
nærvær. 

Det første er tilstedeværelse, et sentralt 
begrep i Gestaltterapi, der ekte tilstedevæ-
relse innebærer å være nærværende med alle 
deler av sin personlighet. En person som for 
eksempel evner å skille mellom det han san-
ser og det han forestiller seg om det han san-
ser, er mer nærværende enn den som ikke 
har bevissthet på det sansende grunnlag for 
sin forestilling. En nærværende person har 
også kontakt med sine følelser, og han evner 
både å merke og romme sine handlingsim-
pulser før han tar stilling til og utfører sine 
handlinger (4).

Det andre, oppmerksomhet, er en annen 
vinkling på nærvær knyttet til oppmerk-
somhetsevnen i handling slik det formidles 
i zenbuddhistisk sammenheng. En handling 
med nærvær utføres da hver gang som om 
det var første gang den ble utført. En hand-
ling uten nærvær betraktes i denne sam-
menheng som en vane. Nærvær i handling 
forutsetter her dypest sett en tilstedeværelse 
i øyeblikket (5).

Det tredje, nærvær, er en norsk overset-
telse av begrepet mindfullness som det de 
senere årene har oppstått en bevegelse rundt 
i USA. Denne form for nærvær er også knyt-
tet til øyeblikket og er først og fremst for-
ankret i evnen til å merke seg selv gjennom 
indre sansning (6). Det vil si en indre sans-
ning som trekker oppmerksomheten inn 
mot øyeblikket. 

Alle de tre uttrykkene for nærvær kan 
være nyttige for en idrettsutøver å utvi-
kle, men i artikkelen gis hovedfokuset til 
det muskulære nærvær slik det er vektlagt 
innen mindfullness-bevegelsen. 

Muskulaturens energi, liv og fylde
Fylde er betegnelse for en muskels konsis-
tens. Konsistens er et overordnet begrep 
for stivhet og stivhetsgrad i muskelen (7). 
I Bodynamikkanalysen er det utviklet en 
metode for testing av muskulaturens fylde 
gjennom trykk og strekk (8). Trykket el-
ler strekket utløser et svar fra den aktuelle 
muskel, som kan graderes på en skala fra 
sterkt underspent til sterkt overspent. Det er 
utviklet en skala på fire grader av spenning 
på hver side av det nøytrale. En muskel med 
nøytral spenning vil være energifull, smidig 
og livlig. Den har et sunt nærvær og en sunn 
fylde. Det innebærer at muskelens psykolo-
giske og sosiale ferdighet er tilgjengelig for 
personen. Et eksempel kan være leggmuske-
len som fysisk bidrar til bevegelse fremover. 

Psykologisk er leggmuskelen også delak-
tig i evnen til å stå fram med seg selv. En 
underspent muskel er preget av en form for 
oppgivelse i måten å svare på. Den mangler 
den nødvendige energi til å fylle seg selv opp 
etter trykket eller draget. Den underspente 
muskel mangler grader av nærvær og fyl-
de, noe som innebærer at de psykologiske 
og sosiale ferdigheter i tilsvarende grad er 
oppgitt hos personen. I eksemplet får ikke 
personen noen impuls til å stå fram med seg 
selv i sosiale sammenhenger, impulsen er 
mer eller mindre oppgitt. 

Den overspente muskel er derimot preget 

av motstand mot trykket eller draget, som 
om den ikke helt vil åpne for den energi 
som er i muskelen. Den overspente muskel 
har grader av tilbakeholding av impuls til 
handling. Det innebærer at de psykologis-
ke og sosiale ferdigheter i tilsvarende grad 
er tilbakeholdt eller hemmet hos personen 
(9). I eksemplet holder personen impulsen 
fra leggmuskelen til å stå fram med seg selv 
tilbake. 

Musklers fysisk-tekniske aspekt
Mange har erfart hvordan kroppen har pre-
stert langt ut over det vanlige i livstruende 
sammenhenger (10). På bakgrunn av slike 
erfaringer kan man anta at stress virker sti-
mulerende inn på muskulaturens fysiske 
og tekniske aspekt. Det er mulig at noe av 
forklaringen på økningen i styrke og beve-
gelighet er knyttet til aktivering av faciela-
get omkring muskelen, mer enn en økning 
av styrke i muskelfibrene. Kunnskapen om 
facielagets innvirkning på en bevegelse er 
begrenset, men testing tyder på at faciela-
get aktiveres allerede i forberedelsen til en 
handling som en form for intensjon til den 
påfølgende handling (11). Jeg tror dette in-
tensjonsnivået i en handling er årsak til at 
det ofte går galt når en idrettsutøver ombe-
stemmer seg rett før en handling skal utfø-
res. Selv kjenner jeg til det fra tennis hvor jeg 
utallige ganger har slått feil etter å ha ombe-
stemt meg med hensyn til slagets retning, og 
hvor jeg like mange ganger har bestemt meg 
for at jeg fra da av aldri mer skal endre en 
allerede tenkt retning. Når det gjelder stress 
i det fysiske og tekniske, skiller jeg her ikke 
mellom muskelfibre og facielag, men nøyer 
meg med å fastslå at det fysiske og tekniske 
aspekt ved muskulaturen styrkes ved stress. 

Muskulaturens psyko-sosiale aspekt
Stress virker begrensende på en muskels 
fylde. Det blir tydelig når vi ser på hva som 
skjer med spenningsgraden på en overspent 
muskel når den påvirkes av stress. En utø-
ver merker godt hvordan bevegelse og fer-
dighet blir hemmet når stress fører til økte 
spenninger i muskulaturen. En fordel med 
oppspenningen er at han blir oppmerksom 
på sitt stress. 

Den nære sammenhengen mellom fylde 
og nærvær gjør at også nærværet svek-
kes under stress. En stivnet muskel merkes 
mindre enn en smidig muskel i den forstand 
at muskelens impuls til kontakt blir lenger 
unna den våkne bevissthet. En muskel som 
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skifter til en kraftig overspenning kan føre 
til smerte i muskelen. Men det betyr ikke at 
personen kommer mer i kontakt med mus-
kelens iboende evne til impuls til kontakt 
Tvert om, smerten fører til redusert evne til 
indre sansning. Kontakt med impulsen til 
handling svekkes når smerten tar overhånd. 
Forklaringen på dette kan ligge i at smer-
teopplevelsen skaper en distanse til selve 
smertestedet. Smerte er en opplevelse knyt-
tet til en forestilling og ikke en registrering 
knyttet til en indre sansning. Dersom man 
kommer inn til den indre sansning av stedet 
der smerten sitter, er det god mulighet for at 
smerten forsvinner (12).

Spenningstype vs stressreaksjon
Et kjennetegn ved overspent muskulatur er 
som nevnt, at den merkes når den spenner 
seg, og at ferdigheten den deltar i hemmes. 
Det gjør at oppspenningen på forskjellig 
måte gir utøveren signal om et mulig stress i 
organismen. Når det gjelder den underspen-
te del av kroppens muskulatur, blir det an-
nerledes. Underspent muskulatur merkes 
i utgangspunktet ikke. For når underspent 
muskulatur blir stresset, så øker underspen-
ningen. Det innebærer at kontakten med 
den svekkes ytterligere, og ferdigheten den 
deltar i svekkes eller forsvinner helt (11). 
Dette kan få store utslag i forhold til innøvde 
ferdigheter. I verste fall kan en idrettsutøver 
midt i konkurransen miste ferdigheter som 
han har trenet gjennom mange år. Det tror 
jeg mange idrettsutøvere i likhet med meg 
selv har erfart, uten at de helt har forstått 
hvorfor.

«Låsning» vs «kollaps»
Dersom en overspent muskel stresses helt 
til ytterpunktet, kan det oppstå en form for 
låsning i bevegelsen på grunn av muskula-
turens stivhet. Hvis en underspent muskel 
blir kraftig stresset over tid, er ytterpunktet 
kollaps (11). Kollaps eller sammenbrudd i 
bevegelsen kommer som regel brått på utø-
veren, fordi prosessen mot sammenbruddet 
har skjedd uten signal i form av stivhet eller 
smerte. Det er først når overbelastningen på 
en underspent muskel har slått ut i skade på 
ledd eller det oppstår betennelse i facier eller 
muskelfibre (eller sener eller senefester), at 
det merkes. Hvis man ikke i tide registrerer 
at det handler om underspent muskulatur 
som er overbelastet, er det fort gjort å havne 
i en ond sirkel hvor overbelastningen skaper 
nytt stress, som igjen fører til ny overbelast-

ning og så videre, inntil det ender med sam-
menbrudd eller kollaps.

Overspenning og strekk, underspen-
ning og motstand
Fra mitt arbeid med klienter som har kraf-
tige sjokk, erfarer jeg at mange har tyde-
lige asymmetrier i muskulaturen der enkelte 
muskel-par er underspent på høyre side 
av kroppen og overspent på venstre, eller 
motsatt. Det har tydeliggjort for meg at de 
to spenningstyper reagerer forskjellig på 
samme tilnærming. En overspent muskel 
har åpenbart godt av strekk. Det gir retning 
mot større fylde og økt nærvær hos klien-
ten. Kroppens muskulatur har også en viktig 
funksjon i å romme det rent følelsesmessige. 
Psykologisk fører strekket til at det følelses-
messige som er knyttet til muskulaturen ofte 
kommer mer til bevissthetens overflate, med 
mulighet for bearbeiding i det personlige. 

Men så har det vist seg at samme type 
strekk på den tilsvarende underspente mus-
kelen har hatt motsatt virkning. Klientens 
evne til å merke egen handlingsimpuls har 
blitt betydelig svekket gjennom det at un-
derspenningen har økt gjennom strekket. 
Klienten formidler at han blir mer fjern når 
den underspente muskelen får et strekk, og 
i bearbeidingen av det følelsesmessige har 
det vist seg vanskelig å få tak i muskulatu-
rens følelsesmessige innhold. Hvis jeg i ste-
det for å strekke i de underspente musklene, 
gir dem ulik form for avpasset motstand, 
kommer følelsene fram som en følge av at 
muskelen fyller seg mer opp. Oppbygging 
av motstand har på den underspente muskel 
ført til det samme som strekket på den over-
spente muskel på den motsatte siden. 

Kraftutløsende bevegelser
I idrett står de kraftutløsende bevegelser 
sentralt, som for eksempel i ulike typer kast 
og sprang. En overspent muskel øker sitt 
nærvær og sin fylde gjennom kraftutløsen-
de bevegelse, mens den underspente taper 
nærvær og fylde ved samme type bevegelse 
(11). Den overspente gir mer slipp, og det 
øker personens nærvær. Den underspente 
muskel gir også mer slipp, men det svekker 
personens nærvær. På den måten vil de med 
overveiende overspent muskulatur ha be-
dre forutsetninger for typisk kraftutløsende 
idretter som spydkast, kulestøt og tennis. 
Personer med overveiende underspent mus-
kulatur vil derimot kunne profitere på idret-
ter som vektløfting, klatring og kanskje også 

svømming. Dette som eksempler på sam-
menheng mellom idrett og spenningstype. I 
praksis vil det for den enkelte utøver være 
gunstig å finne fram til både sine over- og 
underspenninger, og legge opp treningen 
deretter.

Behandlingsprinsipper og -kulturer
Strekk i overspendt muskulatur gir mer nær-
vær, mens strekk i underspent muskulatur 
gir redusert nærvær. Strekk av muskel kan 
virke positivt på noen, men negativt på an-
dre, alt etter musklenes særtrekk. Dyp mas-
sasje har etter min erfaring samme effekt. 
Dyp massasje hjelper en overspent muskel 
mens det undertrykker en underspent. Det-
te blir særlig tankevekkende i en idretts – og 
behandlingskultur hvor strekk og massasje 
generelt er betraktet som beste form for re-
stitusjon og behandling av muskulatur. En 
generalisering som ikke skiller ulike spen-
ningstrekk mellom muskler. 

Det ligger i sakens natur at en utøver har 
vansker med å nærme seg sine underspente 
muskler på adekvat måte fordi de nesten 
ikke merkes. I tillegg vil det også hos de fles-
te være en naturlig motstand mot å nærme 
seg de underspente musklene, fordi disse 
ofte representerer det oppgitte i personlig-
heten.

Metode for oppspenning
De siste årene har den danske psykotera-
peuten Merete Holm Brantbjerg utviklet en 
egen metode for oppspenning i underspent 
muskulatur med vekt på å støtte klienten i 
å finne fram til det hun kaller rett dosering 
(11). Og gjennom det, utvikle evnen til selv 
å styre oppvåkningen i det underspente. 
Her ligger nøkkelen til økt nærvær i det un-
derspente, det at personen selv bestemmer 
grad av styrke og tempo i behandlingen. En 
forutsetning for en slik tilnærming er imid-
lertid at behandler også for sin egen del er 
opptatt av nærvær og nærværets betydning. 

Underspent muskulatur kan sammenlig-
nes med de stille elevene i en klasse. De lar 
seg sjelden merke, og det nytter lite å rope 
til dem. De må i det stille støttes fram. Slik 
er det også med de underspente musklene. 
De må støttes fram på en måte som gir per-
sonen en opplevelse av selv å styre oppbyg-
gingen av spenningsgrad. De underspente 
musklene synes ikke å skulle ha strekk el-
ler massasje; de skal i stedet spennes opp 
gjennom egen kraft og avpassede styrke, og 
eventuell svak berøring fra behandler som 
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invitasjon til å merke.
På denne måten har jeg i mange sam-

menhenger fått fram skjulte ressurser hos 
personer med dyp oppgivelse i det musku-
lære nærvær. Det har vært berørende å be-
vitne denne form for muskulær og kroppslig 
oppvåkning. Og interessant nok, gjennom 
forsiktig oppspenning i det underspente, 
opplever mange at plagsomme spenninger 
slipper. Dette er tidligere godt beskrevet av 
den norske fysioterapeuten Lillemor John-
sen (13). 

I det siste halvåret har jeg også brukt 
denne kunnskapen på idrettsutøvere på 
høyt nivå. Fordi bevegelsene på høyt ferdig-
hetsnivå ofte er så presise, og over lang tid 
innøvet, blir det også tydelig når ferdigheten 
tapes. Denne presisjonen i bevegelse gjør det 
relativt enkelt å finne fram til hvilken muskel 
som er underspent og som fører til at nær-
været svekkes. 

En vanskelighet i arbeidet med idrettsut-
øvere på høyt nivå ligger i at det er uvant for 
dem å skulle trene så forsiktig som det un-
derspente krever. Idrettsutøvere er stort sett 
oppdratt til ikke å merke sin kropp når det 
gjelder som mest, og blir ofte i starten noe 
tvilende når jeg foreslår stillhet og forsiktig-
het i oppbyggingen av nærvær i underspent 
muskulatur. 

Det er en voksende interesse omkring 
nærværets betydning både når det gjelder 
livskvalitet og evne til å takle stress. Både i 
Danmark og i Sverige pågår det USA-inspi-
rert fra studier med ulike former for nær-
værstrening i skolen (14). Jeg tror det også 
innen idretten bare er et tidsspørsmål før 
trening i nærvær blir like selvfølgelig som 
trening av styrke og bevegelighet. Jeg håper i 
hvert fall på en slik utvikling, ikke minst for-
di det også vil gi noe positivt til holdninger 
som respekt og medfølelse for andre, ver-
dier som idretten gjerne vil identifisere seg 
med. Artikkelen er også ment som bidrag i 
denne retning. Et økt nærvær vil for de fleste 
idrettsutøvere fremfor alt gi et bedre liv og, 
slik jeg ser det, også bedre prestasjoner på og 
utenfor idrettsarenaen.

Oppsummerende avslutning
Idrett har muskulatur, stress og ferdigheter 
som sentrale elementer. Muskulaturen rea-
gerer og handler både i det fysiske og tek-
niske, men også i det psykiske og sosiale. 

I det psykososiale perspektiv blir spen-
ningsgrad og type spenning av stor betyd-
ning for utførelsen av de innøvde musku-

Title: Sports and presence: muscles, stress and skills
Abstract 

 An intention of the article is to share clinical experiences of reflection about characteristics of 
the musculature and expressions in accordance with stress, and consequences this can have 
for sport and physiotherapy practice. 
The muscles of a person have strength and flexibility, but can be described in psychological 
terms also by their presence and fullness. Most often we focus on training strength and 
flexibility. However, it is the muscles’ presence and fullness that is first affected by stress like 
in a competitive situation. 
Stress can have a positive effect on the physical and technical aspects of the muscles, but a 
negative impact on the psychological and social aspects relative to muscle skills and perfor-
mance.
The terms presence and fullness, which we use to describe the socio-psychological aspects of 
the muscles, can be graded on a scale from greatly over-relaxed to greatly over-tensed. Stress 
affects tensed and relaxed muscles differently. When an over-tensed muscle is affected by 
stress, it will become even more tensed, and an over-relaxed muscle will likewise become 
more relaxed. Both effects impair performance. It is a fact however, that while an over-tensed 
muscle will be felt physically more easily, an over-relaxed muscle will not be noted and it will 
usually become entirely absent in the persons mind. This means that a stressed person with 
over-relaxed muscles does not receive any signals from the muscles, and therefore he will not 
be able to execute any corrective action.
An athlete has, like all others, both over-relaxed and under-tensed muscles. Due to the fact 
that muscle groups often are so finely tuned in performing complex movement skills, the lack 
of muscle presence and fullness can often have dramatic effects. Skills and movement pat-
terns thought and exercised over years can totally disappear under stress. The positive thing 
is that therapists aware of differences in tension can use it to improve therapy.
Keyword: Muscle, tension, presence, skill, sports, physical therapy modality, therapy.

lære ferdighetene. 
Under stress, som nesten alltid er en 

viktig ingrediens i idrett, reagerer over- og 
underspent muskulatur forskjellig: Den 
overspente muskel gir signal om stress, 
mens den underspente muskel ikke gir slike 
signaler. I stedet tapes kontakten med den 
underspente muskelens naturlige impuls, og 
den innøvde ferdighet muskelen deltar i kan 
helt forsvinne. Det uten at personen forstår 
at det er stress i organismen. 

Terapeutisk kan strekk og dyp massasje 
hjelpe overspente muskler, mens stillhet og 
personlig avpasset motstand i muskelspesi-
fikke øvelser kan hjelpe underspente mus-
kler. Samlet kan dette gi bedrede ferdigheter 
og evner til nærvær. 
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Commentary
This is an important study for physiotherapists who treat women 
with pelvic organ prolapse. While physiotherapy treatment of 
prolapse is common (Hagen et al 2004), robust evidence to sup-
port this intervention has been lacking (Hagen et al 2006) and 
surgery remains the traditional treatment. This trial provides 
the strongest evidence yet that an effective pelvic floor muscle 
(PFMT) strength training program can improve prolapse symp-
tom bother – which is the ultimate goal of the patient – as well as 
reduce the measured anatomical descent of the prolapse. 

Clinicians may have confidence in these findings due to the 
rigorous study design. Clinicians may also easily access valid 
and reliable prolapse symptom-bother questionnaires to verify 
the effect of their own intervention. By measuring anatomical 
prolapse before and after the intervention, the authors have de-
monstrated morphological changes in pelvic floor tissues to ex-
plain the effect of the intervention, and to show that PFMT can 
reduce worsening of prolapse, thus demonstrating a secondary 
prevention effect. Access to the primary outcome measure used 
in this study, the POP-Q, will be problematic for physiotherapists 
not working with gynaecologists, as the POP-Q scoring system is 
currently not used routinely by physiotherapists. In addition, 3D 
realtime ultrasound, the other quantifiable measure of change 
in prolapse descent used in this study, is not in routine use by 

clinicians. A limitation to replication of the study design in the 
present Australian health care setting may be the frequency of 
physiotherapy treatments: in this study, participants attended up 
to 18 treatment sessions, higher than the average attendance in 
private or public settings in this country. However the interven-
tion appears dose dependant; providing a less intensive interven-
tion may result in a less effective outcome. The challenge is for 
clinicians to provide effective treatment, and motivate their pati-
ents sufficiently well and for long enough for the intervention to 
reach a therapeutic dosage. 

This study provides strong evidence to support physiothe-
rapy-supervised PFMT as an effective intervention which may 
delay, or ultimately prevent, the need for surgery, when delivered 
at an effective dosage. 

Helena Frawley
The University of Melbourne, Australia
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Pelvic floor muscle training can improve symptoms in women with 
pelvic organ prolapse and may help to reverse prolapse
Synopsis
Summary of: Braekken IH, et al (2010). Can 
pelvic floor muscle training reverse pelvic 
organ prolapse and reduce prolapse symp-
toms? An assessor-blinded, randomized, 
controlled trial. Am J Obstet Gynecol 203: 
170.e1–7. [Prepared by Nicholas Taylor, 
CAP Co-ordinator.] 

Question: Does pelvic floor muscle trai-
ning reverse pelvic organ prolapse and im-
prove symptoms in women with pelvic or-
gan prolapse? 

Design: Randomised, controlled trial 
with concealed allocation and blinded out-
come assessment. 

Setting: A university hospital and physio-
therapy clinic in Norway. 

Participants: Women with pelvic organ 
prolapsed were included. Key exclusion cri-
teria were pelvic organ prolapse stage IV 
(complete vaginal eversion), inability to con-
tract the pelvic floor muscles, and previous 
pelvic organ prolapse surgery. Randomisati-
on of 109 participants allocated 59 to the in-
tervention group and 50 to a control group. 

Interventions: Both groups received lifes-
tyle advice and were taught how to contract 
their pelvic floor muscles before and du-
ring increases in abdominal pressure (‘the 
Knack’). In addition, the intervention group 
completed pelvic floor muscle training over 
six months. Women received up to 18 ses-
sions supervised by a physiotherapist, a boo-
klet and DVD showing the program, and 
were advised to do three sets of eight to 12 
close to maximum pelvic floor muscle con-
tractions per day at home. The control group 
received no other intervention. 

Outcome measures: The primary outco-
mes assessed at six months were: change in 
severity of pelvic organ prolapse according 
to the pelvic organ prolapsed classification 
(POP-Q) system, stage 0 (no prolapse) to 
stage IV; position of bladder and rectum as-
sessed by ultrasound; and improvement in 
frequency and bother of prolapsed symp-
toms (feeling of vaginal bulging/heaviness) 
assessed on four-point scales by question-
naire. 

Results: 107 participants completed the 

study. Women in the intervention group 
adhered to 89 percent of prescribed exercise 
sessions and no adverse events were repor-
ted. At six months, more women in the in-
tervention group (11, 19 percent) compared 
with the control group (4,8 percent) had 
improved POP-Q stage, (Number needed to 
treat [NNT] 10, 95 percent CI > 4.2). At six 
months, women in the intervention group 
had a greater elevation of the bladder (mean 
difference 3.0 mm, 95 percent CI 1.5 to 4.4) 
and rectum (mean difference 5.5. mm 95 
percent CI 1.4 to 7.3) compared with the 
control group. At 6 months more women in 
the intervention group had reduced frequ-
ency (NNT 3,95 percent CI 1.5 to 4.6) and 
bother of prolapse symptoms (NNT 4,95 
percent CI 2.1 to 65.0). 

Conclusion: Daily pelvic floor muscle 
training over six months can improve symp-
toms in women with pelvic organ prolapse 
and may help to reverse the development of 
the prolapse. 

[Number needed to treat and 95 percent 
CIs calculated by the CAP Co-ordinator.] 
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Truls Raastad, mfl.: 
Styrketrening – i teori og praksis
Forlag: Gyldendal norsk forlag, 2010 
Sider: 560 
Pris: kr 580,-    
ISBN: 9788205382190
 
Trenger du å vite mer om hva som skjer i mus-
klene når du trener styrke og hvorfor blir vi støle 
når vi trener? Må vi øke motstanden for å oppnå 
progresjon eller finns det andre metoder? Kanskje 
trenger du tips til øvelser, eller lurer du på hvordan 
styrketrening kan brukes i behandling av sykdom 
og i rehabilitering? Alt dette og mer til får du me-
get godt beskrevet i denne boka, som er skrevet 
av en gruppe forfattere: Truls Raastad, Gøran 
Paulsen, Per Egil Refsnes, Bent R. Rønnestad, 
Alexander R. Wisnes.

Tittelen tilser at boka er delt i to; en del med 
teorigrunnlaget for styrketrening og den andre 
med bilder og forklaringer på praktiske øvelser 
for ulike muskelgrupper.  Ser man bort fra at det 
mangler forklaringer på noen forkortelser ved 
Figur 2.3, er teoridelen noe av det beste jeg har 
lest av fagbøker i forhold til å gi grunnleggende 
kunnskap om styrketrening. 

For de som synes 560 sider er litt heftig, start 

med kapittel 5 og 6 – prinsipper og metoder ved 
styrketrening. Her lærer du viktige prinsipper for å 
oppnå ønsket effekt og ikke minst prinsippene for 
progresjon, viten vi fysioterapeuter bør implemen-
tere i vår praksis umiddelbart. Krav til dokumenta-
sjon av fysioterapibehandling etterspørres, og i 
kapittel 8 får du konkrete kunnskaper om hvordan 

en styrketest bør gjennomføres for å ivareta 
validitet og reliabilitet. 

Det som gjør boka svært brukervennlig for vår 
faggruppe er kapitlene om styrketrening i forhold 
til helseeffekter, aldring og i behandling av 
sykdom og i rehabilitering. Dermed vil 90 prosent 
av Norges fysioterapeuter ha stor nytte av denne 
boka. Til de ti prosent som ikke jobber med helse, 
eldre, sykdom eller rehabilitering, vil jeg anbefale å 
kjøpe boka likevel.         

 Per Egil Refsnes, «Mr. Styrketrening» på 
Olympiatoppen, som dessverre døde i en sykkelu-
lykke før boka ble ferdig, har skrevet praksisdelen. 
Truls Raastad og Gøran Paulsen, begge førstea-
manuensis ved NIH, Bent Rønnestad, høgskole-
lektor ved Høyskolen i Lillehammer, og Alexander 
R. Wisnes førsteamanuensis ved UiB har bidratt i 
teorikapitlet.   

Anita Grongstad, spesialfysioterapeut,
MSc Exercise Physiology/Sport Sciences, 
Glittreklinikken i Nittedal 

Anders Berget og Lennart Krohn-Hansen:
Slyngetrening
Forlag: Fritt forlag AS, 2010
Sider: 145
Pris: 249,-
ISBN: 9788281790582

Anders Berget og Lennart Krohn-Hansen er 
fysioterapeuter med erfaring fra de største tre-
ningskjedene i Norge, hvor de har brukt slynger i 
rehabilitering, frisktrening, kurs og i et selvutviklet 
gruppetreningskonsept. Målgruppen for boken 
er i hovedsak alle som utøver slyngetrening eller 
instruerer i denne treningsformen. 

Forfatterne ønsker å vise bredden i slyngetre-
ning og introduserer blant annet grunnøvelser, 
ekstremøvelser og idrettsspesifikke øvelser. 
Boken inneholder 80 øvelser og 640 variasjoner. 
Den er rikt illustrert, med gode beskrivelser av 
øvelsene. Innledningen fremhever slyngetrenin-

gens muligheter for variasjon, mens hoveddelen 
hensiktsmessig beskriver utførelse av øvelsene, 
samt prinsipper for dosering og progresjon. 

Boken er først og fremst et nyttig verktøy og 
oppslagsverk for alle som utøver eller instruerer 
slyngetrening. Den retter seg i stor grad mot 
et mindre erfarent publikum, mens det for en 
slyngeentusiast trolig vil være lite nytt å finne. 
Et viktig unntak til det siste er imidlertid kapitlet 
om idrettsspesifikke øvelser som er «krydret» 
med forslag til konkrete treningsprogrammer 
rettet mot den enkelte idrett. Det er bidrag gitt 
fra landslagsfysioterapeuter og idrettsutøvere i 
sine grener. 

Bokens styrke er utvilsomt den grundige og 
lett forståelige tilnærmingen. Den går fra det en-
kle til det avanserte; med praktiske, velillustrerte 
og tydelige øvelsesbeskrivelser. 

Den egner seg godt både for utøvere som 
ønsker å begynne med slyngetrening, og for de 

som vil videreutvikle sitt bruksområde. Som verk-
tøy og oppslagsverk vil den helt klart være nyttig 
også for instruktører. 

Lars S. Rønningen, fysioterapeut,
Friskvernklinikken

Alt vi trenger å vite om styrketrening

Høyaktuell bok for slyngeinteresserte
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Patologi og farmakologi

Forfatter: Mogens Vyberg
Forlag: Munksgaard Danmark
ISBN: 9788762809536

Dette er ifølge forlaget en grunnbok for 
ergoterapeuter og fysioterapeuter, men den 
kan også benyttes av studenter ved andre 
helsefaglige utdanninger. Forfatteren har som 
mål å dekke allmenn patologisk anatomi, blant 
annet cellebiologi og mikrobiologi. Han trekker 
også inn en del organrelatert patologisk ana-
tomi. Dette er tredje utgave av læreboken.

Forfatteren gir en pedagogisk innføring i 
stoffområder som danner grunnlaget for mange kliniske fag og helse-
faglige utdanninger.

Til utgivelsen av tredje utgave er det opprettet en egen nettside for 
blant annet illustrasjoner, spesielt makroskopiske fotos av organforand-
ringer, samt relevante lenker til andre nettsteder.

 

GAIN HANDS-ON EXPERIENCE AT MACQUARIE
Ranked amongst Australia’s top ten universities1, Macquarie 
University offers a fully-accredited Master of Chiropractic.

This two-year program is suitable for students who are interested 
in practicing as professional chiropractors, either in Australia or 
overseas. A qualifying program of one to two years duration is 
available for those already holding another science or health 
related degree.  
 

Macquarie University’s Master of Chiropractic students participate 
in a year-long internship working within one of Macquarie’s 
Chiropractic Clinics. 

We currently operate four Chiropractic Outpatient Clinics and 
Research Centres in Sydney. 
 
1 Shanghai Jiao Tong University Academic  
Rankings of World Universities, 2010

CRICOS Provider Code 00002J

For more information visit www.international.mq.edu.au/chiro
email iso@mq.edu.au or phone +61 2 9850 7346

Sundhedssociologi

Red: Pernille Tanggaard Andersen og Helle Tim
Forlag: Hans Reitzels Forlag
ISBN: 9788741253305

Bokens fullstendige tittel er Sundhedsso-
ciologi – en grunnbog, på norsk; grunnbok i 
helsesosiologi. Flere forfattere har tatt for 
seg ulike aspekter ved sosiologisk teori, med 
særlig vekt på det som er relevant i forhold 
til sykdom og helse.

I den første del presenteres flere viktige 
sosiologiske teorier og begreper, med blant 
andre Michel Foucault, Pierre Bourdieu, An-
thony Giddens og Jürgen Habermas. I andre del av boken settes fokus på 
sosiologiske begreper som er relevante for helseprofesjonene: organisa-
sjon, profesjon, empowerment, kjønn og dødelighet. 

I alle kapitlene refereres det til eksempler fra helsefaglig praksis, skriver 
forlagets presseomtale. Pernille Tanggaard Andersen er lektor ved Syd-
dansk Universitet, og Helle Tim er leder for Palliativt Videncenter, PAVI.

b k tt f k å kliniske fag og helse

NYE BØKER
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Med pasienten 
som lærebok

TEKST og FOTO Heidi Johnsen, hj@fysio.no

EVJENTH sitter avslappet i en sofa på treningssenteret 
Hans & Olaf Fysioterapi AS, drikker kaffe og spiser 
kjeks. For et halvt år siden ble han tildelt Kongens 
fortjenstmedalje i gull for sitt lange virke innen fy-
sioterapi og manuellterapi, og for sin innsats som 
idrettsutøver og trener. Noen jubel vakte ikke medal-
jen hos Evjenth, som ifølge flere kilder faktisk måtte 
overtales til å ta imot utmerkelsen. Til Fysioterapeu-
ten sier han at medaljen var ufortjent.

– Jeg har jo bare jobbet som fysioterapeut og ma-
nuellterapeut og fått betalt for det.

Men denne medaljen henger høyt. I statuttene står 
det at den i særlige tilfeller kan tildeles for «innsats 
for kunst, kultur og vitenskap, samt sosialt og hu-
manitært arbeide av samfunnsmessig og landsom-
fattende betydning som har pågått over lengre tid». 
Fylkesmann Hans J. Røsjorde sa i sin tale til Evjenth 
at det kreves en innsats utover det som normalt kan 
forventes av en ansvarlig borger for å få Kongens for-
tjenstmedalje i gull. 

– Sa han det. Ja, ja. Vi får tro på det da, sier han og 
tar en slurk av kaffekoppen.

Ifølge andre rundt han er dette et bilde på hvor-
dan Evjenth er. Han liker ikke å være i sentrum og 
ha oppmerksomhet rundt egen person. Begynner du 
derimot å snakke fag, er det som å skru på en bryter. 
Han hadde pasienten i sentrum, lenge før tidligere 
helseminister Gudmund Hærnes lanserte uttrykket. 

– Olaf er kliniker i ett og alt – pasientene er hans 
virkelige lærebok. Han kunne reist rundt og holdt 
kurs og foredrag hele året, men han har holdt fast på 
den utfordringen det er å undersøke og behandle pa-
sienter, sier manuellterapeut Roar Robinson, tidligere 
student hos Evjenth og senere kollega. 

Kombinerte jobb og utdanning
Dialekten røper at Evjenth har sine røtter i nord. Han 
ble født i Valnesfjord i Fauske kommune i Nordland 
og var eldst av 11 søsken. Faren døde da han var seks 
år, og han måtte tidlig bidra med arbeid på gården 
hjemme. Han reiste til Oslo i 1952 og begynte på Sta-
tens Gymnastikkskole. Der traff han Grete som ble 
hans kone. Fysioterapeututdannelsen tok han på Oslo 
Ortopediske Institutt, og drev eget fysikalsk institutt 
før han slo seg sammen med Hans Gunnari.  Mens 
han jobbet som fysioterapeut tok han videreutdan-
ning i manuellterapi hos Freddy Kaltenborn. Han 
begynte senere å undervise i manuellterapi, og i 1975 
ble de første manuellterapeutene uteksaminert fra 
Hans & Olaf Fysioterapi A/S. Samarbeidet med Kal-
tenborn fortsatte hele hans yrkeskarriere.  

Evjenth har en fortid som produktiv forfatter 
sammen med norske og internasjonale fagfolk, med 
bøker om undersøkelses- og behandlingsteknikker. 
Sammen med Kaltenborn har han skrevet lærebøker 
i manuellterapi og som fortsatt brukes i utdanning 
av manuellterapeuter verden over. Sammen med den 
svenske legen Jern Hamberg har han skrevet flere bø-
ker som blant annet har vært brukt av terapeuter og 
aktive idrettsutøvere som basis for tøyning av mus-
kulatur. Evjenth omtales som en viktig bidragsyter til 
erfaringsbasert manuellterapi. Dette har vært med på 
å danne grunnlaget for at fagmiljøet senere fikk løftet 
faget opp på et akademisk nivå, med mastergrad ved 
Universitetet i Bergen. 

Alltid kvalitet
Som manuellterapeut fremheves Evjenth som en 
foregangsperson både i nasjonalt og internasjonalt 

Olaf Evjenth 
(84)

  Manuellterapeut. 
 

Fikk Kongens for-
 tjenstmedalje i gull i  
 mars i år.
 

Startet Hans & Olaf 
 Fysioterapi i 1967
 sammen med Hans  
 Gunnari.
 

Var sentral i utviklin-
 gen av MT-utdanning, i  
 Norge og internasjo-
 nalt.
 

Forfatter av flere   
 lærebøker.
 

Har sammen med  
 kompanjong Hans 
 Gunnari utviklet   
 behandlingsbenker og  
 treningsapparater som  
 ble solgt over hele   
 verden. 

– Jeg har hørt pasienter fortelle at de har vært hos fysioterapeut 

uten engang å bli undersøkt. Men behandling fikk de. Slike folk burde 

finne seg en annen jobb, sier Olaf Evjenth, en av manuellterapiens 

foregangsmenn i Norge.
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perspektiv.  Bøkene hans er oversatt til fle-
re språk, og han kan vise til en omfattende 
foredragsvirksomhet internasjonalt. Han 
har blant annet en ærestittel fra Oakland 
University i Michigan, USA, og han ble ofte 
titulert som professor i USA. 

En kilde som ikke er fysioterapeut, og 
som har vært til stede på mange av hans 
foredrag, forteller at det unike med Evjenth 
var hans evne til å vise hvordan det han fore-
leser om fungerer i praksis. Dermed blir det 
lettere å forstå, nesten uansett vanskelighets-
grad, også for interesserte utenfor faget. 

Kolleger og studenter trekker fram Evje-
nths evne til kliniske vurderinger, sammen 
med hans eminente håndlag som hans ster-
keste egenskaper. Hans nysgjerrighet gjorde 
at han ikke var redd for å søke kontakt med 
andre behandlere eller gå nye veier for å 
lære. Evjenth så tidlig at pasientene kunne 
ha nytte av akupunktur og riktig ernæring, 
og samarbeidet i flere år med ungarske Ge-

orge Bentze, den første legen i Norge som 
praktiserte akupunktur på sine pasienter.   

Delte erfaringer
– I undervisningen delte han sine erfaringer 
og demonstrerte pasientomsorg av ypperste 
klasse. Han stiller store krav til seg selv og 
andre som skal representere fysioterapi ge-
nerelt og manuellterapi spesielt. Olaf har i 
alle år sagt tydelig fra når han mente kva-
liteten ikke var god nok. Vi studenter ble 
ofte slått av hvordan han perfeksjonerte 
standardteknikkene og utviklet nye teknik-
ker. Hans brennende engasjement gjør at 
han framstår for oss som den viktigste bi-
dragsyteren for å løfte faget vårt, sier Roar 
Robinson. 

Han peker også på Evjenths evne til å 
kombinere varhet og styrke, vurdere ulike 
funn opp mot hverandre og komme fram 
til en klar konklusjon. Hans kliniske vurde-
ringer av pasienten, kombinert med et emi-

nent håndlag, blir sett på som hans sterkeste 
egenskaper. Robinson mener det er et para-
doks at dette ikke er særlig dokumentert i 
Evjenths store faglitterære produksjon. 

– Sier de det? Ja vel. For meg har det 
vært viktig å samarbeide med andre profe-
sjoner for å kunne hjelpe pasienten når jeg 
stod fast.  Som idrettsutøver og senere som 
landslagstrener for kule og diskos lærte jeg 
mye som kunne brukes i faget mitt. For å 
behandle skade, enten det er på pasienter el-
ler idrettsutøvere, må du være god i anatomi 
og kjenne kroppens biomekanikk. Det siste 
er meget viktig. Når du står overfor en akutt 
skade, må du også tenke raskt og skjønne 
sammenhenger for å kunne behandle, sier 
han. 

Evjenth er norgesmester i kule og har 
flere medaljer både i kule og diskos. Den 
prestasjonen han setter høyest er europa-
mestertittelen for veteraner i diskos.

PORTRETT

INSTITUTTET Evjenth foran Hans & Olaf Fysioterapi som han startet sammen med Hans Gunnari i 1967.
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For å behandle skade, enten det er på 
pasienter eller idrettsutøvere, må du 
være god i anatomi og kjenne krop-
pens biomekanikk.

Lytt til pasienten
Olaf Evjenth oppfordrer studenter til å lytte 
til pasienten, gjøre grundige undersøkelser 
og trekke ut det viktigste av det pasienten 
sier. 

– Skal du være fysioterapeut, må du ta 
pasienten på alvor og være grundig. Da jeg 
startet opp, kom pasientene til oss med et 
skjema fra legen. Der sto det ingen diagno-
se, men det sto varme, massasje eller øvel-
ser.  Etter at vi hadde undersøkt pasienten 
var det ikke sikkert han fikk det legen hadde 
foreskrevet. Våre undersøkelser fortalte 
oss at det var annen behandling pasienten 
trengte. Noen trengte massasje og hadde 
nytte av det, mens andre igjen ikke skulle ha 
behandling hos oss og ble sendt videre.

Tidligere var massasje en del av fysiote-
rapibehandlingen. I dag er det sjelden vare. 
Evjenth humrer litt når vi spør om fysiotera-
peuten skal massere.

– Massasje gitt på riktig måte vil for en-
kelte pasienter føles bra. Veldig mange pasi-
enter går til fysioterapeut for å bli tatt på, og 
jeg har behandlet pasienter som fortalte at 
de har vært hos fysioterapeut uten engang 
å bli undersøkt. Men behandling fikk de. 
En slik framgangsmåte kvalifiserer ikke til 
å jobbe som fysioterapeut eller manuellte-
rapeut. Slike folk burde finne seg en annen 
jobb, sier Evjenth.
 
Ut av yrkesrollen
I et intervju med bladet Muskel & Skjelett 
(nr.1.2009) sier Evjenth at manuellterapeu-
ter først og fremst må kunne undersøke 
muskler, nerver og ledd. «Kan du ikke det, 
må man tre ut av yrkesrollen i alle fall nå 
som manuellterapeuter er blitt primærkon-
takter.»

– Mener du virkelig dette?
– Ja. Første bud er at du kan undersøke 

for å stille en diagnose og så behandle ut 
fra det. Klarer du ikke å stille en diagnose, 
må du sende pasienten videre. En primær-
kontakt har et mye større ansvar enn som 
fysioterapeut. Nå kommer pasienten direkte 

til deg. Manuellterapeuter er på lik linje med 
alle andre en del av helsetjenesten, og har 
du ikke noe tilbud å komme med, må du få 
pasienten til andre behandlere. Selv om du 
er primærkontakt, kan du ikke operere på 
egenhånd, sier Evjenth.

– I samme intervju gir du uttrykk for at 
retningslinjene for manuellterapi bør revide-
res. Hvorfor?

– De er for overflatiske, og betydningen 
av undersøkelsen kommer for dårlig fram. 
Men det har ikke skjedd noe ennå, sier han 
og trommer litt med fingrene på bordplaten.

– Tror du den grunnleggende pasientun-
dersøkelsen holder mål ut fra din standard i 
dag?

– Det jeg vet med sikkerhet er at i grunn-
utdanningen er det altfor lite fokus på un-
dersøkelse.  Når du skal ut i praksis, må du 
derfor lære deg å undersøke grundig, el-
lers kan du ikke gi riktig behandling, sier           
Evjenth.

Striden i manuellterapimiljøet da fag-
gruppen etablerte seg på 70-tallet er han 
ikke så opptatt av å snakke om. Etter hans 
mening har forbundet hele tiden motarbei-
det manuellterapi. Men han understreker at 
det er bedre nå.

– Hva tenker du om splittelsen i faggrup-
pen?

– Det er bare tull. De som gikk ut har 
ikke tilført MT noe fornuftig, sier han kort 
og uten noen nærmere utdyping. 

– Hvis du var ung og manuellterapeut i 
dag. Ville du gått for spesialistordning eller 
autorisasjon?

– Jeg ville gått for dobbelt autorisasjon. 
Fysioterapien ligger jo i bånn. 

Systematisering av kunnskap
Evjenth poengterer hele tiden hvor viktig 
det er at fysioterapeuter og manuellterapeu-
ter stiller seg spørsmål om hvorfor pasien-
ten har vondt akkurat der, og hvorfor den 
behandlingen man har gitt ikke virker.

– Svaret får du kanskje ikke der og da. Du 
må undersøke videre og stille nye spørsmål. 
Hvorfor virker ikke det jeg gjør? Det er slik 
fysioterapien utvikler seg. Systematisering 
av kunnskap er viktig, sier Evjenth, som selv 
ikke har akademisk bakgrunn. 

– Nei, det har jeg ikke, men når man for-
søker å få svar på spørsmål i klinikken, er vel 
det også en slags forskning. Det er slik vi har 
bygget opp kunnskapen om manuellterapi, 
som brukes i behandling og undervisning 
og som er nedfelt i bøker, sier Evjenth. 

Han introduserte, systematiserte og vide-
reutviklet teknikker i smertelokalisasjon av 
muskel og skjelettlidelser for flere tiår siden. 
Medaljøren humrer litt når vi konfronterer 
han med at han tituleres som professor på 
listen over foredrag han har holdt ved ulike 
konferanser i USA. 
 
Skarp i kantene
Selv om superlativene er mange når det gjel-
der kollegers omtale av Evjenth, framstår 
han for enkelte som kontroversiell og skarp 

AKTIV Evjenth trener 3-4 ganger i uka på sin 
tidligere arbeidsplass.
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i kantene, en person de ikke trykker til sitt 
bryst. En tidligere student forteller at Evje-
nth kunne være skarp når ting ble vanskelig, 
og det var ikke lett når en student ville argu-
mentere med han. Han stod ofte på sitt og 
kunne «feie vekk» andres argumenter med 
sarkasme. 

– Jo, han har stått i blåsten noen ganger. 
Den faglige stå-på-viljen har skapt heftige 
diskusjoner og har sikkert ikke falt i smak 
hos en del i faget, sier en kilde. 

– Ja vel. Det kan nok hende jeg blir opp-
fattet som arrogant. Men i noen tilfeller vet 
du at her blir det en diskusjon som ikke har 
noen verdi. Da må man bare skjære igjen-
nom og skille klinten fra hveten. Jeg har vært 
i mange fruktbare diskusjoner, men var nok 
ikke glad i å diskutere ting som for meg ikke 
syntes opplagt. Men det kan jo være mangel 
på dømmekraft fra min side, sier han. 
 
Aldri for sent
Til tross for sine 84 år er Evjenth en svært 

aktiv mann. Han trener 3-4 ganger i uka på 
sin tidligere arbeidsplass, Hans & Olav Fy-
sioterapi i Torggata Bad i Oslo. Styrke, ut-
holdenhet og bevegelighet. Evjenth ser ikke 
alder som noen hindring for å bevege seg.  

– Evidensen gir ingen tvil om styrketre-
ningens betydning for eldre. De mest opp-
siktsvekkende resultatene av trening har jeg 
faktisk sett på eldre, og det er forferdelig 
hvor lite aktive de er! Det er ikke bare man-
gel på vilje, men mangel på opplysning og 
tilrettelegging.  Man skal ikke pålegge eldre 
mennesker å trene så mye, men fortelle dem 
at litt trening er bra i forhold til ingenting. 
Treningssentre for eldre er viktig og noe jeg 
tror vil vokse fram. Det er en stor skam at 
eldresentre og sykehjem har så lite tilbud om 
bevegelse. Det ville alle tjene på, sier han, og 
trekker fram et enkelt eksempel. 

– Hvis en pasient har problemer med å 
reise seg fra stolen, må du få vedkommende 
til å trene på å reise seg flere ganger. Dette er 
også trening. Så enkelt kan det faktisk gjø-

res, sier han, og demonstrerer engasjert fra 
stolen han sitter i. Det er ifølge Evjenth hel-
ler ingen aldersgrense for læring.  

Gullbryllup
Innledningsvis skrev vi at Evjenth ikke li-
ker oppstyr rundt egen person. Det gjelder 
også i familiære situasjoner. Da han og kona 
Grete skulle gifte seg, ville han ikke ha noe 
styr. Hvit brud med slør kunne hun glemme. 
Gift ble de, og det ble en stille og rolig vi-
else. Da paret nærmet seg 50 års ekteskap 
og gullbryllup, ville kona ha en fest. Da fikk 
hun beskjed om at hun måtte gjerne innby 
til gullbryllupsfest, men det ville i så fall bli 
uten hans tilstedeværelse. Men Grete invi-
terte til fest med mange deltakere og stilte i 
hvit kjole og slør, til stor munterhet for for-
samlingen. 

Og Gullbrudgommen stilte opp! 

INSTRUKSJON Olav Evjenth har ikke glemt å instruere. Her er det hans treningsvenn og mangeårige kollega John Miller som rettledes på treningssenteret.
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HOUSE OF QUALITY BRANDS

Dokumentert effektivitet hos pasienter med unilateral kneartrose* 
Pasienter med unilateral artrose er ofte ikke i stand til å utføre 
dagligdagse aktiviteter, arbeid og sport. Ved å bruke en kneskinne kan 
pasienten oppnå kondylær separasjon i det degenerative leddkammeret 
og på den måten redusere smerten. Ved hjelp av et 3-punkts system 
gir skinnen et horisontalt trykk på motsatt side av det affekterte 
leddkammeret. Dette flytter belastningen og gir smertelindring.

Studier har vist effekten av skinner  
I vitenskaplige studier av unilateral artrose har forskere funnet ut 
at 70-80 % av alle pasienter oppnådde kondylær separasjon i det 
degenerative leddkammeret når de gikk med en avlastende kneskinne. 
Videre har de funnet ut at det er 100 % sammenheng mellom kondylær 
separasjon og smertelindring. 

For mer informasjon om Donjoy oa kneskinner, gå inn på vår 
hjemmeside www.donjoy.dk/dk_DK/Osteoarthritis.html eller  
kontakt våre salgsrepresentanter og fysioterapeuter:

Leif Stokstad +47 22 92 40 60
leif.stokstad@djoglobal.com
Dekker området: Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og 
Romsdal, Narvik/Harstad/Lofoten og Vesterålen, Finnmark og deler  
av Oslo.

Gine Lorvik + 47 97 14 02 80
gine.lorvik@djoglobal.com
Dekker området: Buskerud, Akershus, Østfold, Oppland, Hedmark nord 
for Elverum, Sør- og Nord-Trøndelag og deler av Oslo.

Tom Erik Riis+ 47 90 85 04 10
tom.erik.riis@djoglobal.com
Dekker området: Vestfold, Telemark, Aust- og Vest-Agder, Hedmark syd, 
Nordland til Narvik, Troms og deler av Oslo.

*The Effectiveness of Self-Adjustable Custom and O-the-Shelf Bracing in the 
Treatment of Varus Gonarthrosis - Draganich, Reider, Rimington, Piotrowski, 
Mallik, Nasson, J Bone Joint Surg Am. 88:2645-2652, December 2006.
*In Vivo Three Dimensional Determination of the Effectiveness of the 
Osteoarthritic Knee Brace: A Multiple Brace Analysis. Nadaud, Komistek, 
Mahfouz, Dennis and Anderle, J Bone Joint Surg Am. 87:114-119, 2005.

www.DJOglobal.no

Adjustable OA Defiance™ OA Adjuster

OA LiteOA Assist

DonJoy OA Bracing
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FRA LESERNE

University of Western Cape (UWC) er ett 
av tre universiteter i Cape Town. Dette uni-
versitetet ble etablert i 1960 for den fargede 
delen av befolkningen. Imidlertid avviste 
UWC apartheidideologien i 1983, og etter 
at apartheidregimet ble opphevet i 1994 ble 
alle universiteter åpnet for alle, uansett et-
nisk bakgrunn. 

En stor del av finansieringen av høyere 
utdanningsinstitusjoner foregår gjennom 
skolepenger. UWC har betydelig lavere år-
lige skolepengesatser enn de to andre uni-
versitetene i området, og de med minst 
økonomiske ressurser søker seg til UWC. 
Det koster 8-9.000 kroner i året å studere fy-
sioterapi der. Mange av studentene er svært 
dyktige og arbeider iherdig for å oppnå ut-
dannelse, slik at de kan forsørge seg selv, 
og bidra økonomisk til foreldre, søsken etc. 
Mange av fysioterapistudentene får økono-
misk hjelp fra hele familien, i tillegg til å 
arbeide deltid selv for å kunne gjennomføre 
utdannelsen. Det kreves bankgaranti for å få 

lån til utdannelse, noe mange studenter og 
deres familier ikke har mulighet til å stille. 

Forutsetningen for å få vitnemål etter 
endt fysioterapeututdannelse, og således 
kunne arbeide som fysioterapeut, er at sko-
lepengene for det gjennomførte studiet er 
innbetalt. Under et oppholdt på sju måneder 
i 2008/2009 ved Department of Physiothera-
py, UWC, fikk jeg innblikk i studenters van-
sker med finansiering. Blant annet hadde en 
av de dyktigste studentene på avgangskullet 
ikke mulighet til å betale siste års skolepen-
ger. Konsekvensen var at hun ikke kunne 
arbeide som fysioterapeut. Denne saken ble 
løst ved at utenforstående donerte beløpet 
som trengtes for å få tildelt vitnemål. Iblant 
slutter dyktige studenter underveis i studiet 
på grunn av manglende finansiering. 

Etter samtaler med ansatte ved fysiotera-
peututdannelsen ved UWC ser jeg at det er 
mulig å bidra til at færre dyktige studenter 
kommer i den situasjon at de må slutte på 
studiet på grunn av manglende økonomiske 

ressurser. Derfor tar jeg initiativ til å opp-
rette et lite fond som ledelsen ved fysiotera-
peututdannelsen ved UWC skal disponere. 
Studenter som ikke klarer å betale skole-
pengene kan låne fra fondet, og etter avtale 
betale tilbake det de skylder når de er ferdig 
utdannet og har kommet i arbeid. Ledelsen 
ved fysioterapeututdannelsen forvalter fon-
det og vurderer hvem som får innvilget lån 
fra fondet etter regler som de utarbeider.

Mitt forslag er at fondet bærer navnet 
«Norwegian physiotherapists’ educational 
fund». For å etablere et slikt fond tillater jeg 
meg å be fysioterapeuter, og eventuelt andre 
interesserte, om å bidra med et engangsbe-
løp, alt fra 200 kroner og oppover. Bidraget 
kan settes inn på konto 4700 1251372 med 
meldingen  «støtte til fond UWC». 

For mer informasjon eller spørsmål, ta 
kontakt med undertegnede. 

Siri Moe, Tromsø
Mobil: 917 71 995. E-post: siri.moe@uit.no 

Et fond for fysioterapeututdanning: 
University of Western Cape, Sør-Afrika

Stadig flere kvinner med kroniske under-
livssmerter og bekkenproblematikk søker 
mensendieckbehandling. Ved fysioterapiut-
danningen, studieretning mensendieck, er 
Gro Killi Haugstad lektor og forsker. Hun 
har gjennom sitt doktorgradsarbeid utviklet 
mensendieck somatokognitiv behandling.

 Som studenter ble vi for første gang in-
trodusert for denne behandlingsformen i 4. 
semester gjennom modulen «Fysioterapi i et 
rehabiliteringsperspektiv».  Denne teoretis-
ke kunnskapen ble for tre av oss satt i praksis 
på utdanningens poliklinikk i 5. semester.  
Vi undersøkte og hadde ni ukers mensen-
dieck somatokognitiv behandling med hver 
vår pasient. 

Behandling av denne type problematikk 
tar utgangspunkt i å bli bedre kjent med egen 
kropp, og å bli bevisst på hvordan stress, re-
spirasjon og bevegelse henger sammen med 
smerte og ubehag. Tiltaksmessig jobbes det 
blant annet med bevissthet omkring spen-

ning og avspenning, integrering av pust i 
ulike utgangsstillinger, samt ufarliggjøring 
av bekkenområdet. 

I de aller fleste tilfellene må man også ha 
fokus på å få kontakt med spesifikk mus-
kulatur, med vekt på bekkenbunnsmusku-
laturen. Samtale er et viktig redskap og en 
stor del av mensendieck somatokognitiv be-
handling. Vi studenter har erfart hvor viktig 
utviklingen av en god allianse er for å oppnå 
et godt behandlingsresultat. 

På mensendieckutdanningen foregår det 
for tiden en del prosjekter i forbindelse med 
utvikling og dokumentasjon av behand-
lingsformen. Flere tidligere studenter har 
skrevet gode bacheloroppgaver, hvor de har 
utarbeidet caserapporter om mensendieck 
somatokognititv behandling for kvinner 
med kroniske underlivssmerter. 

Behandlingen vi har hatt på poliklinik-
ken i dette semesteret inngår blant annet i et 
forskningsprosjekt med fokus på kvinnenes 

kvalitative opplevelse av behandlingen og 
resultat. Undersøkelse og re-undersøkelse 
blir også brukt i en masteroppgave. Delta-
kelsen i disse prosjektene gir oss erfaring 
med behandling av en pasientgruppe som 
fremdeles er ganske utradisjonell innen fy-
sioterapifaget. Vi får også mulighet til å delta 
i arbeid som kan bidra til at mensendieck 
blir satt på kartet av andre grunner enn øvel-
ses- og gruppeterapi. 

Marit Molven 
student ved HiO

Referanse: Haugstad, GK., Haugstad, TS., 
Kirste, UM., Leganger, S., Klemmetsen, I., 
Malt, UF. Mensendieck somatocognitive 
therapy as treatment approach to chronic 
pelvic pain: Results of a randomized con-
trolled intervention study. Am J of Obstet 
Gynecol 2006;194:1303:10

Mensendieck-studenter deltar i forskning
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Jorun ble 49 år. Hun døde 26. september. Det 
er vanskelig å finne mening i at hun skulle 
bli borte nå. Hun var midt i så mye, hadde så 
mye hun gjerne skulle utrettet og var viktig 
for så mange. 

For oss kolleger var Jorun en helstøpt fag-
person med en sterk drivkraft. Fagutvikling 
stod i fokus allerede midt på 80-tallet da hun 
begynte som fysioterapeut på Kronprinsesse Märtha Institutt. 
Hun ble med da behandling av pasienter med håndskader ble 
flyttet til Rikshospitalet. Her har hun arbeidet siden. Det siste året 
ønsket hun nye utfordringer og delte stillingen mellom sykehuset 
og Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter. 

Jorun var opptatt av å videreutvikle fysioterapifaget og avslut-
tet sin Mastergrad i Helsefagvitenskap ved UiO i 2007.  Listen 
over det hun faglig bidro med er lang. Listen over det hun gjerne 
skulle gjort i tillegg er lengre. Som fysioterapeut var hun grundig, 
kunnskapssøkende og tilstede for den enkelte pasienten. Vi måtte 
kunne mer og utvikle oss videre for å hjelpe pasientene best mu-
lig. Kopimaskinen gikk varm når Jorun hadde noen minutter til 
overs, og ofte etter ordinær arbeidstid.  Fagartikkel på fagartikkel, 
eller nok et informasjonsskriv ble matet ut. 

Det som særlig opptok henne de siste årene var pasientenes 
egentrening. Hun ville vite hvilken betydning den hadde for hvor 
bra pasientene ble etter håndskader og ikke minst hvilke erfarin-
ger pasienten selv hadde med treningen. Økt kunnskap om dette 
ville hun bruke for å bedre tilbudet til pasientene. 

En grunn til at hun ventet såpass lenge før hun tok sin master-
gradsutdanning, var nok at hun ønsket tid med familien. Jorun 
var et utpreget familiemenneske. Hun kom fra en stor familie og 

hadde mange søsken som var til god støtte, også i voksen alder. 
Hun og mannen fikk tre flotte barn sammen, Kristoffer, Fridtjof 
og Ingeborg Emilie, som alle betydde uendelig mye for henne. Da 
de to eldste var kommet i tenårene, fikk hun litt mer tid til å for-
dype seg faglig. Hverdagen var likevel travel for familien. Barna 
var med i både idrett, musikk og andre aktiviteter.  Jorun tilrettela 
og deltok med liv og lyst og stort engasjement på barnas arenaer. 
Om hverdagen kunne være hektisk, fikk hun alltid tid til det lille 
ekstra. Hadde hun med en kake på jobb, var den elegant pyntet, 
og matpakken var innholdsrik. Hun kunne stadig anbefale et tea-
terstykke hun hadde vært på eller et stand up show.   Hun var nok 
en god tilskuer, for hun lo mye. Når vi ser henne for oss, ser vi 
smilet og hører den herlige, smittende latteren. Ikke sjelden var 
det seg selv hun lo av, lite selvhøytidelig som hun var. Ikke bare 
var hun et JA-menneske, men hun sa også ja før vi hadde spurt. 
Hun visste hva som trengtes og var alltid klar til å bidra. Samtidig 
var hun kompromissløs dersom hun følte seg presset til å handle 
på tvers av egne verdier. 

Jorun var en god faglig samarbeidspartner for oss som arbei-
der med håndskader, fagutvikling og forskning enten vi er fysio-
terapeuter, ergoterapeuter eller leger. Hun fikk dyp respekt, både 
som menneske og fagperson. Vi er takknemlig for alle de gode 
minnene og arbeidet hun har etterlatt seg. Jorun har gjort en for-
skjell som ikke vil forsvinne. Vi savner henne sterkt og tenker på 
hennes familie i dypeste medfølelse.

Åse Lier, Tone Vaksvik, Magne Røkkum 

Minneord – Jorun Anita Berg

Vi trenger flere bokanmeldere!
Fysioterapeuten mottar både bøker og DVDer som er viktige og rele-
vante for fysioterapeuter. Nå trenger vi flere anmeldere som vil dele sine 
oppfatninger med kolleger. Er boka godt skrevet, nyttig, relevant, rotete 
eller ustrukturert? En nødvendig bok – eller en man bør styre unna?  

Ta kontakt med fagredaktør, fagredaktor@fysio.no, hvis du synes 
dette høres spennende ut og vil ha mer informasjon. På våre nettsider 
under fag og vitenskap finner du tidligere anmeldelser og retningslinjer.

www.fysioterapeuten.no



Våre medlemsforsikringer gjennomgår en omfattende revisjon og utvidelse fra 1. januar, og da får du også 
Kritisk Sykdom som en integrert del av den obligatoriske forsikringen. Uten ekstra kostnader.

Livsforsikring, uføreforsikring, ulykkesforsikring, reiseforsikring, innboforsikring, barneforsikring, 
instituttforsikring, sykeavbrudd, tjenestepensjon, ansvarsforsikring, driftsavbrudd….

… alt dette, pluss personlig service får du fra oss!

Nå bør du som NFF-medlem også sjekke av hva du har, 
og særlig hva du ikke har…



S
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informasjon fra NFF

Tittel
Forbundet 
består av folk 
som brenner 
for bredden 
innen fysio-
terapi og for 
NFF.

Takk for tilliten!

Eilin Ekeland
forbundsleder

informasjon fra NFF
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NFFs 23. landsmøte er nylig avsluttet. Jeg vil først benytte anledningen til å takke 
for tilliten. Det er et stort privilegium å få lede et forbund med så engasjerte og flotte 
medlemmer og tillitsvalgte. Vi har hatt store utfordringer de tre siste årene, og jeg 
vet at de neste tre vil inneholde minst like mange.

«Fysioterapi – en investering i helse», var Landsmøtets slagord. Det er her vår ut-
fordring ligger: Vi har dokumentasjon på at fysioterapi har effekt på befolkningens 
helse. Fysioterapi som behandling for muskel- og skjelettlidelser, nevrologiske li-
delser og revmatiske lidelser er allment kjent. Men vi strever med å synliggjøre fy-
sioterapeuters kompetanse når det gjelder livsstilsrelaterte lidelser og psykisk helse. 

Vår kompetanse innen habilitering og rehabilitering blir hyppig omtalt i «festtaler», 
men blir ikke omsatt til praktisk handling. Vi ser ofte at dyrere og dårligere tilbud til 
befolkningen blir valgt, fremfor å bruke fysioterapeutenes kompetanse. Det ropes 
etter mer helsepersonell, samtidig som mange nyutdannende fysioterapeuter ikke 
får jobb. Dette er en uakseptabel situasjon. 

NFF vil bruke mye tid og ressurser på å få synliggjort dette paradokset. Da er det 
godt å vite at vi har mange dyktige folk, både lokalt og sentralt. Vi har tillitsvalgte 
og kontaktpersoner i avdelingene, og engasjerte faggrupper og interessegrupper. Jeg 
vil også nevne studentorganisasjoner og studieledere ved utdanningene, og ledere i 
kommuner og helseforetak. I tillegg har vi ansatte i forvaltningen og sentralt valgte 
personer. Alle er villige til å stå på for fysioterapiens plass i helsevesenet og for et 
bedre tilbud til befolkningen.

Landsmøtet viste til fulle at forbundet består av folk som brenner for bredden innen 
fysioterapi, og for NFF som organisasjon. Vi har medlemmer som er entusiastiske, 
har gode innspill og som lytter til andre. Landsmøtedelegatene tok blant annet til 
orde for høy kvalitet på fysioterapitjenestene og en ny spesialistordning. Delegatene 
var også opptatt av at NFF som organisasjon er fornuftig organisert, og at vi bruker 
ressursene til beste for medlemmene. 

Alt dette er kvaliteter vi trenger når den nye helsetjenesten skal utformes. Vi må stå 
sammen for å påvirke viktige politiske beslutninger som ligger foran oss. NFF må 
presse på for en klokere bruk av helsekronene, blant annet ved å påse at fysioterapi 
får den plassen det fortjener i helsevesenet.

Takk for et godt og aktivt år. Jeg ønsker alle en god og fysisk aktiv jul, slik at vi er 
klare til innsats for befolkningens helse over nyttår!
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PÅ NFFs NETTSIDER 25. november ble noen hovedfunn i en befolk-
ningsundersøkelse om fysioterapi offentliggjort. Nedenfor gjengir vi NFFs 
presentasjon av undersøkelsen.

Ni av ti spurte har stor tiltro til fysioterapeuter når det gjelder behandling 
av muskel- og skjelettplager. Av dem som har fått fysioterapibehandling 
for slike plager, vil ni av ti også anbefale fysioterapi til familie og venner. 
Fysioterapeuter er dessuten den yrkesgruppen som flest vurderer som 
spesielt effektive i å redusere sykefraværet. Dette er noen av konklusjonene 
i en undersøkelse som Synovate nylig har gjennomført for Norsk Fysiote-
rapeutforbund (NFF). – Vi konstaterer med stor glede at folk verdsetter 
fysioterapeutenes tjenester og kompetanse høyt, sier forbundsleder Eilin 
Ekeland i NFF.

En tilsvarende undersøkelse av tiltro til fysioterapeuter og erfaring med 
fysioterapibehandling ble gjennomført i 2004. Årets undersøkelse viser at 
en god tiltro i 2004 er blitt ytterligere styrket på flere områder. Det gjelder 
blant annet behandlingen av muskel- og skjelettplager generelt, arbeidet 
med å redusere sykefraværet og tilfredsheten med behandling og rådgivning 
som er gitt den enkelte.

Livsstil og psykisk helse
Mer enn hver tredje spurte i 2010 mener at fysioterapeuter er spesielt 
egnet til å veilede overvektige til å få en sunnere livsstil. Dette er en betyde-
lig økning siden 2004. Nest etter fastlege/spesialist er fysioterapeutene 
også den gruppen* som flest nevner som spesielt egnet til å gi et tilbud til 
personer med lettere psykiske plager. – Kunnskapen blant folk om hva fysio-
terapeuter kan hjelpe dem med, er åpenbart blitt bredere de senere årene, 
sier forbundsleder Eilin Ekeland. 

Fysioterapi i kommunene
Åtte av ti spurte mener at tilgjengelighet til fysioterapi i hjemkommunen er 
meget viktig. Ved siden av behandling av muskel- og skjelettlidelser er det 
særlig fysioterapitjenester rettet mot barn, unge og eldre og livsstilsend-
ringer og fysisk aktivitet som etterspørres. Et klart flertall av de spurte (65 
%) mener for eksempel at fysioterapitjenester for hjemmeboende eldre vil 
redusere behovet for omsorgsboliger og sykehjemsplasser.

– Undersøkelsen viser et klart misforhold mellom befolkningens forvent-
ninger til kommunale helsetjenester av høy kvalitet og den faktiske utviklin-
gen i kommunene, sier Eilin Ekeland. Offentlig statistikk viser at det i forhold 
til innbyggertallet er blitt færre fysioterapeuter i kommunene siden 2002. 

– Det rammer ikke minst barn og eldre og den kommunale innsatsen 

innen forebygging og rehabilitering, to nøkkelområder i samhandlingsrefor-
men, avslutter NFFs forbundsleder.

* Deltakerne i undersøkelsen ble spurt om sin tiltro til ti ulike grup-
per: fastlege/spesialist, kiropraktor, fysioterapeut (inkl. manuellterapeut), 
akupunktør, ergoterapeut, homøopat, naprapat, osteopat, aromaterapeut og 
healer.

Stor tiltro til fysioterapeuter i befolkningen

Tidsskrift-tilbud til FFI-medlemmer
I NOVEMBER ga styret i NFFs faggruppe 
for idrettsfysioterapi (FFI) et tilbud til sine 
medlemmer om abonnement på nettutgaven 
av Journal of Ortopaedic and Sports Physical 
Therapy (JOSPT). Abonnementet vil løpe fra 
januar 2011. Kostnadene dekkes samlet og 
direkte av faggruppen. Tilbudet krever indi-

viduelt samtykke på grunn av utlevering av 
personsensitiv informasjon (e-postadresser). 

Av praktiske årsaker ble tilbudet kunngjort 
for FFI-medlemmene per e-post, og det 
elektroniske verktøyet Questback ble brukt 
til å bekrefte/avslå samtykke. Imidlertid kan 
enkelte FFI-medlemmer ikke nås per e-post, 

og det kan også være andre som av ulike 
årsaker ikke rakk å gi sitt samtykke per Quest-
back før 9. desember. Alle disse må sende sitt 
samtykke til vidar.rekve@fysio.no snarest, og 
senest 21. desember. 
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Seniorrådgiver: Eline Rygh, 22 93 30 64
Seniorrådgiver: Jorunn Lunde, 22 93 35 69
Seniorrådgiver: Bente Øfjord, 22 93 30 86
Konsulent, kurs: Micheline Viktil, 22 93 30 70
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I HØYREMARGEN på www.fysio.no er det 
opprettet «Finn»-funksjoner for manuelltera-
peuter og psykomotorikere som har gitt NFF sitt 
samtykke til slik oppføring. Medlemmer som har 
A8- eller A9-kompetanse, men ikke står på disse 
listene per i dag, kan be om å bli oppført. De må da 
sende NFFs sekretariat ved Eivind Trædal - et@
fysio.no – sitt skriftlige samtykke til oppføring 
under «Finn manuellterapeut» eller «Finn psyko-
motoriker». 

NFF SAMARBEIDER med Høgskolen i Vestfold om videreutdanning i ergonomi og helsefrem-
mende arbeid for fysioterapeuter. Videreutdanningen, som gir 15 studiepoeng, består av en kurs-
rekke på tre kurs med oppgaver og eksamen til slutt. De siste årene har NFF opplevd stor pågang til 
de kursene som arrangeres i NFFs regi: Helse- og miljøarbeid – et arbeidsmiljøperspektiv del 1, og 
Helsefremmende og forebyggende arbeid. I oktober var det 28 deltakere som gjennomførte siste 
kurset i rekken, Helse- og miljøarbeid – et arbeidsmiljøperspektiv del 2, som arrangeres av Høgskolen 
i Vestfold. NFF fortsetter samarbeidet med Høgskolen i Vestfold. Informasjon om kursene finner du 
på kurskalenderen på www.fysio.no/kurs. 

NFF-kurs med studiepoeng

Nye frister for spesialistgodkjenning
VI MINNER OM at det fra 2011 blir endringer i søknadsfristene for NFFs spesialistgodkjenning. 
Nye frister er 1. mars og 1. september. Godkjenningen vil fortsatt gjelde fra henholdsvis 1. juli og 
1. januar. Søknadsfristene for fornying av spesialistgodkjenning forblir uendret. 

NFF ønsker alle sine 
medlemmer en god jul!

FORHANDLINGSSEKSJONEN i NFF 
gjennomfører sin årlige lønnsundersøkelse 
nå i desember. Undersøkelsen sendes ut via 
e-post (Questback), og skal kartlegge fysio-
terapeuters lønn i desember måned. 

Det er viktig at så mange som mulig 
svarer på undersøkelsen. Den blir sendt ut til 
alle fysioterapeuter som arbeider innenfor 
tariffområdene KS (kommunene), Spekter 
(helseforetakene), HSH (private sykehus og 
rehabiliteringsentre m.m), staten og Oslo 
kommune. 

Undersøkelsen tar utgangspunkt i de 
e-postadressene og arbeidsstedene som er 
registrert i vårt medlemssystem, så det er 
viktig at alle medlemmer har oppdatert infor-
masjon om eget arbeidsforhold. Resultatene 
fra lønnsundersøkelsen vil bli presentert i 
første halvdel av 2011. Kontaktperson for 
lønnsundersøkelsen er seniorrådgiver Tom 
Hetty Olsen i NFFs forhandlingsseksjon. 

A8/A9-oppføring 
på NFFs nettsider

Stor lønns- 
undersøkelse
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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 internett, www.fysio.no/kurs
Etterutdanningsvirksomheten i NFF får hvert år betydelige midler fra Fond til etter- 
og videreutdanning av fysioterapeuter. Rammebevilgningen omfatter tilskudd til 
alt arbeidet i NFFs fagseksjon: Utvikling og gjennomføring av etterutdanningskurs, 
faglig oppdatering av kursledere, kurslederseminar, spesialistordningen, NFFs kol-
legaveiledning, utviklingsprosjekter og drift av fagseksjonen. For deltakere på NFFs 
kurs gir dette en vesentlig reduksjon av kursavgiften.  Til virksomheten 2010 er det 
tildelt 5,9 millioner kroner som også omfatter ekstra midler for å holde kursavgiften 
på 2007-nivå. For nærmere informasjon om Fondet, se www.fysio.no/fondet 

Bestemmelser angående påmelding
• Påmelding gjøres elektronisk.
• Hvis kursavgiften skal betales av arbeidsgiveren, skal navn og adresse til betale-

ren angis tydelig i påmeldingsskjemaet. 
• Påmeldingen betraktes som bindende fra påmeldingsfristens utløp. 
• Bekreftelse på tildelt plass på kurs sendes per e-post i løpet av 10 virkedager 

etter påmeldingsfristens utløp. 
• Påmeldte fra andre nordiske fysioterapi forbund betaler et 50% tillegg til kurs-

avgiften som gjelder for NFFs medlemmer. Det må foreligge dokumentasjon på 
medlemskap i respektive forbund. 

• Påmeldte som ikke er medlemmer i NFF betaler en høyere kursavgift enn NFFs 
medlemmer. 

Opptakskriterier
1. Autorisert fysioterapeut (avsluttet turnustjeneste) 
2. Medlem i NFF (innmeldt v/ påmeldingsfristen) 
3. Oppfyller eventuelle spesielle opptakskrav. I slike tilfeller må dokumentasjon på     

oppfylte krav sendes i posten til Fagseksjonen.
4. Påmelding til samme kurs for annen gang i løpet av en fire-års periode prioriteres 
5. NFFs avdeling som arrangerer et kurs disponerer opptil 50 prosent av kursplas-

sene til egne medlemmer 
6. Medlemmer i andre nordiske forbund disponerer opptil 10 prosent av kursplas-

sene 
7. Ikke medlemmer i NFF 
Når ovennevnte kriterier er tatt hensyn til, tildeles plassene på kurs i den rekkeføl-
gen NFF mottar påmeldinger. Hvis det står ledige plasser ved påmeldingsfristens 
utløp, tas påmeldinger imot helt frem til kursstart.

Avbestilling av kursplass
• Avbestilling av kursplass må gjøres skriftlig til mh@fysio.no 
• En fysioterapeut som er tildelt plass på kurs er ansvarlig for selv å avbestille plas-

sen dersom vedkommende ikke har anledning til å delta. Den ledige plassen vil bli 
tilbudt til søkere på ventelisten.

• Påmeldte til kurs som ønsker å trekke seg etter påmeldingsfristens utløp må 
betale et avbestillingsgebyr på kr 750. Hele kursavgiften må betales når avbe-
stilling skjer senere enn to uker før kursstart. 

• Dersom avbestilling av kursplass skjer på grunn av sykdom, gjelder et gebyr på kr 
750 helt frem til kursstart. Legeattest må sendes til NFF. 

• I følgende tilfeller, refunderes ikke kursavgiften:
a) hvis sykdom inntreffer under kurset,
b) ved uteblivelse fra kurset.

Avlysning
NFF tar forbehold om at 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 – kun kursavgiften. Deltakerne opp-
fordres til å tegne en avbestillingsforsikring når de bestiller sine reiser til kurs.

FYSISK AKTIVITETBARN

Kursavgiftene for 2011 er fastlagt . Justerte kursavgifter er oppgitt i hver annonse.

31110301
Ortopedi hos barn og unge 0-18 år
Kurset omhandler en av de største pasientgruppene i primærhelse-
tjenesten. En svært arbeidskrevende pasientgruppe både i 1., 2. og 3. 
linjetjenesten. Deltakerne skal tilegne seg en bred oversikt over orto-
pediske lidelser hos barn og unge 0-18 år. 

Målgruppe: Fysioterapeuter i 1., 2. og 3. linjetjenesten.
Opptakskrav: Autorisert fysioterapeut (etter endt turnustjeneste)

Etter gjennomført kurs skal kursdeltakerne ha:
• økt kunnskap om ortopediske lidelser hos barn og unge 0-18 år
• økt kunnskap til normalvariasjoner
• økt kunnskap om spesifikke og sammensatte lidelser, diagnostise-

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

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF fagseksjonen
Kursledere: Kirsti Krosby og Tone Soltvedt
Tid: 04.-08. april 2011
Sted: Rikshospitalet, Oslo
Deltakerantall: 25
Kursavgift: : kr. 4.650,- for medlemmer, kr. 9.300,- for ikke-medlemmer
Påmeldingsfrist: 03. februar 2011
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo el. 
via NFFs hjemmesider www.fysio.no/kurs

31136601
Aktiv lungerehabilitering
Kurset i aktiv lungerehabilitering tar sikte på å gi fysioterapeuter med 
interesse for rehabilitering av pasienter med lungesykdom økt kunn-
skap og trygghet i behandling/veiledning av denne pasientgruppen.
Målgruppe:Fysioterapeuter på sykehus, i kommunehelsetjenesten, spe-
sielt privatpraktiserende.

Opptakskrav: Autorisert fysioterapeut (etter endt turnustjeneste).

Etter gjennomført kurs skal deltakerne:
• Ha oppdatert kunnskap om bruk av aktiv rehabilitering av pasienter 

med astma, kols og andre kroniske lungesykdommer.
• Kunnskap om og forståelse for ulike begrensninger/muligheter hos 

lungesyke
• Kunnskap om ulike treningsprinsipper og tilrettelagt trening for 

denne pasientgruppen.
• Mestringsstrategier og endring av vaner
• Større grunnlag for å veilede lungesyke individuelt og i grupper
• Økt kjennskap til dokumenstasjon og nyere forskning innen lunge-

rehabilitering

Praktiske opplysninger:
Arr.: Fagseksjonen i samarbeid med fysikalsk avdeling Glittreklinikken
Kursledere: Ulla Pedersen og Anita Grongstad
Tid: 19. – 21. april 2010
Sted: Glittreklinikken
Deltakerantall: 26
Kursavgift: kr 3.800 for medlemmer, kr 7.600 for ikke medlemmer.
Påmeldingsfrist: 3. februar 2011
Skriftlig påmelding på NFFs hjemmesider www.fysio.no/kurs
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GLEMT Å MELDE DEG PÅ?

Se nærmere info om hvert enkelt kurs på www.fysio.no/kurs

31170501 
Fysioterapi og trening i svangerskap og barseltid
Hamar, 17. – 20. januar 

31192101 
Fysioterapi og spiseforstyrrelser – kroppserfaring og 
tvangspreget trening
Stavanger, 31. januar – 2. februar 

31185301 
Grunnkurs i kreftrelatert lymfødem 
Trondheim, 7. – 11. februar

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

HELSE- OG MILJØ

31136101
FYSISK AKTIVITET & REHABILITERING (tidligere 
Fysioterapi og tilpasset fysisk aktivitet)
Kurset er tettpakket med tips til aktiviteter, teknikker, utstyr og orga-
niseringsformer som kan benyttes til aktiv rehabilitering/habilitering, 
eller i forebyggende behandling/friskvern. Kurset holdes på Beitostølen 
Helsesportsenter, og om mulig vil pasienter herfra demonstrere for-
skjellige aktiviteter og utstyr. Et fyldig kurskompendium gjør det enkelt 
å ta aktiviteter og tips i bruk etter kurset.

Målgruppe: Fysioterapeuter med interesse for å benytte fysisk aktivitet 
som en del av behandlingen. Kurset egner seg også for fysioterapeuter som 
jobber med forebyggende behandling/friskvern. Kursets innhold/aktiviteter 
kan tilpasses pasienter i de fleste aldersgrupper både barn og voksne.

Opptakskrav: Autorisert fysioterapeut (etter endt turnustjeneste). Kursdel-
takerne må være villige til å delta i aktivitetene gjennom hele kurset.

Kursets innhold:
• Aktiviteter i gymsal
• Introduksjon til innendørsklatring og aktiviteter i klatrevegg
• Aktiviteter i basseng
• Aktiviteter ute

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF v/fagseksjonen
Kursledere: Mette Lein og Jon Martin Rødby
Tid: 28.-30. mars 2011
Sted:Beitostølen Helsesportsenter
Deltakerantall: 15 
Kursavgift: kr 3 800 for medlemmer, kr 7 600 for ikke medlemmer.
Påmeldingsfrist: 28. januar 2011
Skriftlig påmelding på NFFs hjemmesider www.fysio.no/kurs

31120301
Helsefremmende og forebyggende arbeid 
– et folkehelseperspektiv
Helsefremmende og forebyggende arbeid (HEFFA) er et sentralt sats-
ningsområde. Formålsparagrafen i kommunehelsetjenesteloven om å 
fremme folkehelse og trivsel tilsier at fysioterapeuter i kommunehel-
setjenesten aktivt bør bidra i HEFFA-arbeid.

Kurset gir en innføring i helsefremmende og forebyggende arbeid med 
vekt på fysioterapeutens rolle innen fagfeltet. 

Kurset kan inngå i Videreutdanning i ergonomi og helsefremmende 
arbeid (15 studiepoeng) som NFF samarbeider med Høyskolen i Vest-

fold om. De andre kursene som inngår i videreutdanningen er Helse- og 
miljøarbeid – et arbeidsmiljøperspektiv del 1 (arrangeres av NFF) og 
Helse- og miljøarbeid – et arbeidsmiljøperspektiv del 2 (arrangeres ved 
Høyskolen i Vestfold). Oppgaver må skrives i etterkant av de to kursene 
HEFFA og HM 1. HM 2 avsluttes med eksamensoppgave

Målgruppe: Fysioterapeuter med interesse for og/eller yrkeserfaring fra 
helsefremmende og forebyggende arbeid, både i bedrift og i kommunen. 

Opptakskrav: Autorisert fysioterapeut (etter endt turnustjeneste)

Etter gjennomført kurs skal deltakerne:
• kunne gjøre rede for begreper og rammebetingelser i helsefrem-

mende og forebyggende arbeid (Heffa), helsefremmende og fore-
byggende helsepolitikk og helsepolitiske prioriteringer 

• kunne innhente dokumentasjon for å belyse helsetilstand i befolk-
ningen

• ha forståelse for faktorer som påvirker helsen
• ha forståelse for virkemidler og tiltak innen helsefremmende og 

forebyggende arbeid
• ha forståelse for fysioterapeutens rolle på ulike arenaer
• ha kunnskap om hvordan atferd påvirkes og endres

Praktiske opplysninger:
Arr: Fagseksjonen
Kursledere: Elisabeth Goverud og Hilde Sylliaas
Tid: 7. – 11. mars 2011
Sted: Oslo
Deltagerantall: 24
Kursavgift: medlemmer kr. 4 650,-, ikke-medlemmer kr. 9 300,-.
Påmeldingsfrist: 10. januar 2011
Skriftlig påmelding på NFFs hjemmesider www.fysio.no/kurs

31130101
Manuell terapi: Undersøkelse og behandling av cer-
vicalcolumna, thoracalcolumna, kjeve og skulder
Manuell terapi 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 sti-
mulere 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 teknikker 
knyttet til undersøkelse og behandling av muskelskjelettlidelser. 

Opptakskrav: Autorisert fysioterapeut
Etter gjennomført kurs skal deltakerne ha:
• funksjonell anatomi, biomekanikk, patologi ved akutte og langva-

rige kliniske problemstillinger
• undersøkelse og behandling av cervicalcolumna, thoracalcolumna, 

kjeve og skulder ad modum manuell terapi. 
• å kunne klinisk vurdere og påvirke nerve-, ledd- og muskelkompo-

nenten i en funksjonsforstyrrelse.

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFFs avd. Hordaland
Kursledere: Hans Petter Faugli og Simen Boretti
Tid: 31. mars – 2. april og 12.-13. mai 2011
Sted: Bergen
Deltakerantall:24
Kursavgift: kr. 4 850 for medlemmer, kr. 9 700 for ikke medlemmer
Påmeldingsfrist: 31. januar  2011
Skriftlig påmelding på NFFs hjemmesider www.fysio.no/kurs

MANUELLTERAPI
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31130201
Basiskurs i Manuell Terapi. Undersøkelse og 
behandling av lumbalcolumna, bekken og hofte

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

Etter gjennomført kurs skal deltakerne ha utvidet kompetanse i 
forhold til:
• 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.: NFF avd. Nord-Trøndelag
Kursledere: Fra MT-lærergruppen
Tid: 02.- 06. mai 2011
Sted: Tromsø
Deltakerantall: 22
Kursavgift: kr. 4.850 for medlemmer, kr. 9.700 for ikke medlemmer
Påmeldingsfrist: 03. mars 2010
Skriftlig påmelding på NFFs hjemmesider www.fysio.no/kurs. 

REHABILITERING

31170501
Fysioterapi og trening i svangerskap og barseltid
Kurset gir deltakerne teoretisk og praktisk kunnskap til å holde fød-
selsforberedende og barselkurs, og gir økt kunnskap til fysioterapeuter 
som veileder og behandler gravide og barselkvinner.

Målgruppe: Fysioterapeuter som jobber med gravide og barselkvinner i 
kommunehelsetjenesten, på sykehus og i instituttpraksis, og fysioterapeuter 
som ønsker å holde fødselsforberedende- og barselkurs.

Opptakskrav: Autorisert fysioterapeut.
Etter gjennomført kurs skal deltakerne: 
• ha økt innsikt i endringer i den gravide kropp og svangerskapets og 

fødselens påvirkning på kroppen
• ha kjennskap til fødselsforløpet og lindrende tiltak under fødselen
• ha kunnskap om fysioterapitiltak som forebygger svangerskapspla-

ger og fremmer den gravides helse
• ha økt kunnskap om rygg- og bekkenrelaterte smerter og endringer 

i bekkenbunnen i svangerskap, fødsel og barseltid
• ha innsikt i gruppedynamikk og kunnskap om å lede svangerskaps- 

og barselkurs.

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF avd. Hedmark
Kursledere: Kari Straume Haugland og Gro Togstad
Nytt tidspunkt: 17.-20. januar 2011 
Sted: Hamar
Deltakerantall: 24
Kursavgift: kr 4 350 for medlemmer, kr 8 700 for ikke medlemmer. 
Påmeldingsfrist: Fortsatt ledige plasser!
Skriftlig påmelding via NFFs hjemmesider www.fysio.no/kurs

31170201
Bekkenrelaterte plager I
Femti prosent av gravide angir å ha hatt plager fra bekken og/eller 
korsrygg i løpet av svangerskapet. En tredjedel av disse kvinnene 
oppgir at bekken- og ryggplagene er et alvorlig problem som påvirker 
dagliglivet. 

Kurset er en innføring i bekkenrelaterte plager: diagnostisering, forebyg-
ging og behandling. Kurset skal kvalifisere kursdeltakerne til å undersøke, 
forebygge og behandle plager fra bekkenregionen. Kurset tar utgangspunkt 

i å ajourføre grunnutdanning med fokus på bekken- og lumbalcolumnas 
merbelastning i forhold til svangerskap, fødsel og barseltid. Kurset vektleg-
ger praktisk trening.

Målgruppe: Fysioterapeuter som behandler pasienter med bekkenrelaterte 
plager.
Opptakskrav: Autorisert fysioterapeut (etter endt turnustjeneste)

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

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

smerter hos gravide
• utvidet kunnskap i funksjonell anatomi av ledd og leddstrukturer i 

bekkenet 
• innsikt i undersøkelsesmetoder og -teknikker
• økt forståelse for kommunikasjon og tilnærming til denne pasient-

kategori
• kunnskap om bevegelser i hverdagen og treningsråd 
• forståelse for betydningen av forebyggende behandling 

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF avdeling Akershus
Kursledere: Britt Stuge (PhD) og Jan-Erik Endresen (manuellterapeut)
Tid: 9. – 12. mai 2011 (4 dager)
Sted: Oslo
Deltakerantall: 22
Kursavgift: kr. 4.350 for medlemmer, kr. 8.700 for ikke-medlemmer.
Påmeldingsfrist: 10. mars 2011
Skriftlig påmelding via NFFs hjemmesider www.fysio.no/kurs

NFF avdeling Akershus – årsmøte 2011

Tid: Fredag 4. mars 2011.
Klokkeslett og sted kommer ved nærmere innkalling.
Saker til årsmøtet må være styret i hende senest 4. februar 2011. 
Sendes på mail: infoakershus@gmail.com 
  
Årsmøtepapirene blir lagt ut på avdelingens nettsider tre uker før 
årsmøtet og kan bli tilsendt per post ved forespørsel. 
  
Kontakt Valgkomiteen:
Ellen Marie Åsprang, mob. 95 83 86 36, e-post:
ellen.marie.asprang@gmail.com eller Helga Margrethe Backer, 
e-post: helgabac@hotmail.com

Velkommen til årsmøtet! 

Faggruppen for Terapiridning
ønsker alle medlemmer og interesserte fysioterapeuter 

velkommen til

Årsmøte og seminar
Fredag 4. mars – søndag 6. mars 2011

Sted: Solheim Ridesenter, Steinkjer
Tema: Muskulære ubalanser og terapiridning

Fullstendig program og all praktisk informasjon kommer i neste 
Fysioterapeuten, i tillegg til på nettsidene til Faggruppen.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøte må være innsendt leder 
Eileen Strand, Vassbonvn. 7, 1410 Kolbotn, e-post eileenaa@

online.no senest 11.02.11. 
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Program torsdag 24.03.11
Tid Foredrag Foredragsholder

09.30–10.00 Påmelding/Registrering

10.00–10.15 Åpning

10.15–11.00 Testing av lungesyke barn Ola Røksund

11.00–11.30 Pause/Utstillere 

11.30–12.15 MR-undersøkelse av hjertet Stein Ørn

12.15–13.15 Lunsj

13.15–14.00 Å leve med ICD Ingvil Morken

14.00–14.30 Pause/Utstillere

14.30–15.00 Frie foredrag

15.15–16.00 Høy intensitetstrening ved hjertesykdom eller høy risikoprofil for kardiovas-
kulær sykdom

Peter Scott Munk

16.00–17.00 Trening på Hjertelaget Marit Kristiansen og Anne 
Haugland

17.00–18.00 Årsmøte

20.00 - Felles middag på «De røde sjøhus»

Med forbehold om endringer i programmet.

Praktiske opplysninger:
Påmelding: se link på faggruppens hjemmeside i januar 2011
Husk også å melde deg på til felles middag! Frist: 01.03.11.
Frist for frie foredrag: 21.02.11 – Fritt foredrag gir fri kursavgift.

Kursavgift medlem faggruppen: Kr 1500,-
Kursavgift ikke-medlem: Kr 2000,-
Studenter og turnuskandidater: Kr 900,-
Kursavgiften inkluderer kaffe, te, frukt og lunsj
Felles middag: Kr 300,-

Kontaktperson i faggruppen: Jon Jomaas, tlf 38 07 96 48, 
jon.jomaas@sshf.no

St. Svithun Hotell ligger i forbindelse med sykehuset og det 
er flere andre hoteller like i nærheten. Se for øvrig www.sus.no 
for praktiske opplysninger om kurssted. Fra både Oslo, Bergen 
og Trondheim er det hyppige avganger med fly, både onsdag 
kveld og torsdag morgen, med både SAS og Norwegian. Er man 
tidlig ute kan man få rimelige billetter. Se www.sas.no og www.
norwegian.no

Program fredag 25.03.11
Tid Foredrag Foredragsholder

08.00–08.30 Påmelding/Registrering

08.30–08.40 Åpning

08.40–09.30 Fysioterapi til pasienter med bronkiektasier Tonje Klætte

09.30–10.00 Pause/Utstillere

10.00–10.45 Bruk av respiratoriske hjelpemidler på intensiv – PEEP og PEP Sara Wilberg

10.45–11.30 Plenumsdiskusjon Sara Wilberg

11.30–12.30 Lunsj, pause og utstillere

12.30–13.30 Endringsarbeid med pasienter Agnethe Hovdenak 

13.30–14.15 Svenske retningslinjer for lungefysioterapi etter buk og thoraxkirurgi Charlotte Urell

14.30–15.00 Oppsummering / avslutning

NFFs faggruppe for hjerte- og lungefysioterapi ønsker velkommen til
Seminar og Årsmøte torsdag 24. og fredag 25. mars 2011  

på Stavanger Universitetssjukehus

Fagseksjonen oppfordrer kursdeltakerne til å tegne avbestillingsforsikring når de bestiller sine reiser for å delta på kurs. Hvis et 
kurs må utsettes eller avlyses, vil ikke reisekostnader refunderes – kun kursavgiften.

AVLYSNING/UTSETTELSE
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Sted: Statens hus, E.C Dahlsgt. 10, Trondheim. Auditoriet i 1.etg.
Priser (inkludert lunsj):
2200,- for ikke-medlemmer av Faggruppen NOR for begge dager
1800,- for medlemmer av Faggruppen NOR begge dager 
1100,- for ikke-medlemmer av Faggruppen NOR 1 dag
900,- for medlemmer av Faggruppen NOR 1 dag

Bindende påmelding innen mandag 28. februar 2011 til: 
Birgit Gran, Øvre Sædalsv. 47, 5099 Bergen, tlf. 55 56 12 16 (jobb), 
958 08 531 (mobil). Birgit.gran@bergen.kommune.no

Påmeldingen skal inneholde følgende opplysninger: 
Navn, adresse, arbeidsplass, tlf., e-post, navn på betaler og medlem-
skap i faggruppe NOR (ja/nei), påmelding én eller begge dager.

Betalingsfrist 7. mars 2011 – innbetaling til:
NFFs Faggruppe NOR, v/Birgit Gran, Øvre Sædalsv. 47, 5099 Ber-
gen. Kontonr. 1602.59.25665

Faktura sendes ut elektronisk ved påmelding. Ved behov for org.nr 
brukes NFFs org.nr 840414892.

«Fra praksis til praksis»
Har du et prosjekt, en problemstilling el.l som du har lyst til å 
presentere? Vi inviterer deltakere på seminaret til å holde korte 
innlegg (10-15 min) eller til å presentere en poster. Vi ønsker med 
dette å stimulere til faglig engasjement! Du vil få avslag på delta-
keravgiften, hvis du har et innlegg. Lurer du på om dette er noe for 
deg – ta kontakt med Kirsten Jemtland Enger, kirsten.enger@stolav.
no evt tlf 93 86 35 97.

Saksliste til årsmøtet og årsberetning vil bli sendt ut i forkant av 
årsmøteseminaret.

Per 19.11.10 er programmet ennå ikke helt ferdig, og NFFs Fag-
gruppe NOR forbeholder seg retten til å endre programmet. 

NFFs faggruppe for nevrologi, ortopedi og revmatologi (NOR) inviterer til årsmøte og årsmøteseminar 
i Trondheim 10. OG 11. mars 2011:

TEMA: ALDRING
Fra nevrologisk, ortopedisk og revmatologisk perspektiv

Torsdag 10.03.2011
Tid Tema Foredragsholder
09.30–10.00 Registrering
10.00–10.50 «Aldring – samsvarer teoriene med prosesser og funn?» Olav Sletvold, Professor II  v/instituttgruppe 

for slag og geriatri, NTNU 
10.50–11.00 Pause
11.00–12.00 «Aldring…» forts. Olav Sletvold forts.
12.00–13.00 Lunsj
13.00–13.50 Fra praksis til praksis

13.50–14.00 Pause
14.00–14.50 «Rehabilitering etter hoftebrudd» Stipendiat v/institutt for for slag og geriatri - 

NTNU Pernille Thingstad 
14.50–15.00 Pause
15.00–15.50 Samhandlingsreformen – «Samhandling for å sikre  gode pasientforløp» Fysioterapeut og høgskolelektor Randi 

Granbo , HIST og Trondheim kommune
16.00–17.30 Årsmøte

Fredag 11.03.2011
Tid Tema Foredragsholder
09.00–09.50 Ikke avklart p.t.
09.50–10.00 Pause
10.00–10. 50 «Lokale retningslinjer ved osteoporose fra en reumatologisk avdeling» Spesialist i reumatologisk fysioterapi Aarid 

Olsen, Haukeland universitetssykehus
10.50–11.00 Pause
11.00–12.00 «Nevrologiske endringer betinget av alder (hjerneslag) Nasjonale ret-

ningslinjer» 
Endelig tittel og foredragsholder ikke 
avklart p.t.

12.00–13.00 Lunsj
13.00–13.50 «Fysisk aktivitet og trening hos eldre: Dose, respons og spesifisitet» Jorunn Helbostad,  Forsker/gruppeleder v/

Institutgruppe for slag og geriatri, NTNU 
13.50–14.00 Pause
14.00–15.00 «Fysisk aktivitet og trening hos eldre: Dose, respons og spesifisitet» 

forts.
Jorunn Helbostad 

15.00–15.10 Avslutning
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ER DU kontaktperson for 
kommunen i privat praksis 
og trenger noen å diskutere 
fagpolitikk med?
DA ER PFGs Vinterseminar 
også et naturlig valg for deg.    

PFGs 31. Vinterseminar – her 
treffes nye og gamle kolleger 
på tvers av interesse, fag-
gruppe og spesialist.    

Thon Hotel Highland Geilo 3.-6. februar 2011

Vil du ha nye ben å stå på?
PFGs Vinterseminar 2011 vil gi deg en spennende innføring i ny teknologi innen 

behandling og diagnostikk for fysioterapeuter.

Torsdag 3. februar
14.30 Registrering
15.15 Åpning ved leder
15.30 Hvordan ultralydscanning kan gjøre oss til bedre
 fysioterapeuter. Ultralydscannerens fordeler og 
 begrensninger.
16.30 Pause med utstillere, kaffe og noe til
17.00 Pasientcase
 Undersøkelse med/uten ultralydscanner og diskusjon                         
18.00 Slutt for i dag
19.30 Middag med musikk etterpå

Fredag 4. februar
08.25 God morgen
08.30 Foreleser og tema fra i går fortsetter
10.00 Pause med utstillere, kaffe og noe til
10.30 WORKSHOPS
 1. Muskuloskeletal Ultralydscanning – fokus fot og kne.
 2. Sjokkbølge-behandling, fokusert og radierende 
 sjokkbølge.
 3. Ultralydscanning av skulder med Dr. Per Sunde.
12.00 Lunsj
13.30 Workshop 1-2-3 fortsetter
15.00 Pause med utstillere, kaffe og noe til
15.30 Workshop 1-2-3 fortsetter
17.00 Slutt for i dag
18.00 PFG-Lekene – Vorspiel i bakken
19.30 Middag med musikk etterpå

Lørdag 5. februar
08.25 God morgen
08.30 Forbundsledelsen om bl.a nytt takstsystem og Norsk   
 Helsenett                           
10.00 Pause med utstillere, kaffe og noe til
10.30 Fagpolitisk debatt 
12–15 Lunsj og ski
15.00 Debatt med forbundsledelsen fortsetter
15.30 Pause 15 min og registrering fra 15.45 til årsmøtet
16-18 ÅRSMØTE PFG
19.00 Felles Vorspiel                                  
20.00 Festmiddag med musikk i «Vinterhagen»

Søndag 6.  februar
08.55 God morgen
09.00 Norsk Helsenett
10.00 Pause m/utsjekk
10.30 State of the art: Medisinsk akupunktur som en del av fysio-
 terapifaget. Foreleser: Bozidar Gardasevic, leder i Fagforum  
 for medisinsk akupunktur
11.45 Oppsummering, evaluering av seminaret v/leder PFG
12.30 Hjemtur fra Geilo som korresponderer med tog til Oslo og  
 Bergen

Les om foreleserne på www.vinterseminar.no. PFG forbeholder seg 
retten til å endre programmet ved forfall av forelesere.

Deltakeravgift Ved betaling  
før 15.12

Ved betaling  
etter 15.12 

Medlemmer PFG 2050,- 2550,-

Medlemmer NFF 2550,- 4050,-

Ikke medlemmer 4300,- 4800,-

Studenter/Turnus 
(medlem NFF)

700,- 700,-

Dersom dere har valgt betalingsdato som gir redusert pris må fak-
tura være betalt innen gitt dato. 
Ved oversittelse av frist vil det bli tilsendt tilleggsfaktura.
Ved avbestilling innen 10.01.11: refusjon med fradrag 
av gebyr kr 500,-.
Ved avbestilling etter 10.01.11: ingen refusjon.

De som ønsker hotell må sende sin bestilling senest 
10. desember til Døvre Event & Marketing.  

Hotell Pris enkeltrom Pris dobbeltrom

Torsdag – søndag 6250,- 5450,-

Fredag-søndag  5000,- 4500,-
       
Hotell faktureres sammen med kursavgiften.  
Dersom reservert losji ønskes avbestilt må dette gjøres til Døvre 
Event & Marketing senest 2 uker før ankomstdato.

Oppgitt pris dekker alle måltider fra middag ankomstdag, også 
festmiddag lørdag kveld inkl. 3 glass vin. 

Dagpakker og middag for 
ikke boende deltakere

Pris per dag

Dagpakke, pris per dag (inkl. lunsj/ 
kaffepauser)

600,-

Middag torsdag eller fredag kveld 450,-

Middag lørdag kveld 900,-

Lunsj søndag 195,-
                  
   
For påmelding gå til www.vinterseminar.no
Døvre Event & Marketing AS
Postboks 474, 4002 Stavanger
Tlf. 51 55 09 40, faks 51 55 09 47

PFGs årsmøte 2011
Det innkalles med dette inn til PFGs årsmøte 

lørdag 5. februar 2011 kl 15.45
Saker til årsmøtet må fremstilles skriftlig og være styret 

i hende innen 10.01.2011.

 Hovedsponsor:
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Mandag 7. mars 2011: 
Foredraget til Alice Nieuwboer blir holdt på lett forståelig engelsk. 

09.30-10.00 Registrering
10.00-10.15 Velkommen!  
10.15-11.10 Alice Nieuwboer: Gait rehabilitation in Parkinson`s  
 disease.
11.10-11.30 Pause
11.30-12.30 Alice Nieuwboer fortsetter
12.30-13.00 Utstillere presenterer seg
13.00-14.00 Lunsj          
14.00-14.45 Alice Nieuwboer fortsetter
14.45-15.00 Pause
15.00-15.45 Alice Nieuwboer fortsetter
15.45-16.15 Pause med seniortrim ved Anne Mette Rustaden
16.15-17.00 Alice Nieuwboer fortsetter
17.00-17.15 Pause
17.15-18.00 Ringen rehab. AS ved fysioterapiavd: Eksempel på  
 organisering av opptrening ved Parkinsons sykdom.     

Tirsdag  8. mars 2011:
08.30-09.15 Fra praksis til praksis 3 x15 minutter
09.15-09.25 Pause
09.25-10.10 Frank Tore Jacobsen, AlfaCare: Kinesio taping ved  
 skulderplager hos geriatriske pasienter – et nytt  
 verktøy  
10.10-10.20 Pause
10.20-11.00 Frank Tore Jacobsen fortsetter
11.00-12.00 ÅRSMØTE
12.00-13.00 Lunsj
13.00-14.00:  Astrid Bergland og Birgitta Langhammer: Presenta-
 sjon av videreutdanning i fysioterapi for eldre og  
 forskningsaktivitet knyttet til eldre.
14.00-14.15 Pause
14.15-15:00 Øivind Pedersen: Funksjonell hoftestabilitet og  
 balanse. Nevromuskulær trening med Redcord 
15.00-15.15 Pause 
15.15-16.00 Øivind Pedersen fortsetter 
16.00-16.15 Oppsummering og takk for denne gang ! 

Vi forbeholder oss retten til å forandre programmet.

«Fra praksis til praksis»
Vi har en programpost som vi har kalt «Fra praksis til praksis». Her 
inviteres du til å fortelle fra din praksis/prosjekt innen fysioterapi til 
eldre. Nå har du sjansen til å presentere ditt «hjertebarn» til andre 
fysioterapeuter som jobber med eldre. Et innlegg på 15 minutter gir 
25 % avslag på seminarprisen. Ta kontakt!  

Pris: 
Medlemmer i Geriatrigruppa: kr. 1.900. 
Ikke-medlemmer kr. 2.400
Lunsj, kaffe, te og frukt er inkludert i prisen.

Påmelding: Bindende påmelding til Kari Karlsrud, Edv. Griegsvei 28, 
1410 Kolbotn, kari.karlsrud@hotmail.com eller telefon 97 00 72 70 
innen 7.02.11. 

Påmeldingen skal inneholde følgende opplysninger:
navn, arbeidsplass, tlf., e-post og medlemskap i faggruppen.
Ved avmelding etter denne fristen, må utgifter dette medfører 
betales. 

Betaling til: NFFs faggruppe for geriatri v/Kristin Fiskaa, Jens 
Gjerløwsvei 22, 4841 Arendal
Kontonr.: 1602 5925606. 
Ved betaling må det opplyses om navn på deltager og navn på 
betaler. 
NB! Betalingsblankett sendes på mail – eventuelt pr. post
            
Husk at det er mulig å søke Fondet i NFF om tilskudd til reise og 
overnatting.

Vel møtt!

Til informasjon:
Konferanse på Høgskolen i Oslo 9. mars 2011: 
«God praksis i kommunehelsetjenesten – kunnskap og kvalitet i 
institusjonshelsetjenesten for eldre». Velkommen til konferansen,  
for mer informasjon se www.hio.no/eldrehelse

NFFs FAGGRUPPE FOR GERIATRI – ÅRSMØTESEMINAR

Tid: 7. og 8. mars 2011
Sted: Høgskolen i Oslo, Kongressenter, Pilestredet 46

Hovedtema: PARKINSONS  SYKDOM. Andre temaer: Kunnskap om bruk av Kinesio tape og Redcord

NFF avdeling Oslo – årsmøte 2011

Tid: mandag 7. mars 2011 kl.18-20
Sted: Stensberggt. 27, 8. etg. Møterom A.
Obs. Klokkeslettet kan bli endret. Vi planlegger noe faglig i forkant og en middag etterpå, 
så følg med på nettsiden. Kom gjerne med ønsker for faglig innhold!

Saker til årsmøte må være styret i hende senest 4. februar 2011. Sendes på mail: nff.oslo@fysio.no
Årsmøtepapirene vil bli lagt ut på NFF Oslo sine nettsider tre uker før årsmøtet.

Sett av tiden – det er medlemmene som bestemmer hva NFF skal gjøre i Oslo!

En oppfordring fra valgkomitèen er sendt på mail til medlemmene. Dersom du ikke har mottatt denne, kontakt 
medlemskontoret eller avdelingen så din mailadresse kan rettes opp. Har du ikke tilgang på mail/internet og 
ønsker årsmøtepapirer i papirutgave, gi beskjed til avdelingskontoret på tlf. 22 93 30 80 eller 47 71 74 07.
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Torsdag 17. mars
09.00-09.30 Registrering 
09.30-09.45 Åpning 
09.45-10.30 Smerter ved kreft – en utfordring?
 Tone G. Høivik, anestesiolog, overlege ved Smer-
 teklinikken, Haukeland Universitetssjukehus 
10.30-10.45 Pause med kaffe/frukt. 
10.45-11.30 Tone G. Høivik fortsetter
11.30 -12.00 Pause med kaffe/frukt, besøke utstillere
12.00-12.45 Informasjon ved NFF sentralt  
12.45-13.45 LUNSJ 
13.45-14.45 Utstillere har ordet.
14.45-15.00 Pause med kaffe/ frukt, besøke utstillere
15.00-15.45 TENS, et alternativ i smertebehandling?
 Spesialist i onkologisk fysioterapi Anne Grethe  
 Paulsberg, Smerteklinikken, Haukeland Universi-
 tetssjukehus
16.00-18.00 Årsmøte
20.00 Seminarmiddag 

Fredag 18. mars
08.45-09.00 God morgen
09.00-10.00 Betydningen av tidlig innsats i etterbehandlingen  
 av brystkreftopererte. 
 Fysioterapeut Kirsten Rosenlund Tørsleff, 
 Danmark
10.00-10.15 Pause
10.15-11.45 Myofascial release behandling, Neurodynamisk og  
 målrettede øvelser, Kirsten Rosenlund Tørsleff
11.45-12.45 LUNSJ
12.45-13.45 Framlegging av prosjekter
13.45-14.30 Kraft til å leve – mot til å dø:
                           Torbjørn Skjælaaen, prest ved Haukeland Universi-
 tetssjukehus og i palliativt team, Smerteklinikken.
14.30-14.45 Pause   

14.45-15.30 Torbjørn Skjælaaen fortsetter
15.30-15.45 Avslutning, utfylling av evalueringsskjema

Forbehold om endringer i programmet.
Oppdatert og utfyllede program: www.fysio.no/onkologi

Seminaravgift: 
kr 1495,00 for faggruppens medlemmer, 
kr 2700.00 for ikke-medlemmer. 
Lunsj, kaffebuffet og frukt er inkludert. 

Ønsker du å melde deg inn i faggruppa? 
Kontakt Steinar Krey Voll. 

Påmelding: Ved innbetaling av seminaravgift til konto nr. 1602 59 
68453, og i tillegg e-post til: stein-vo@online.no
Oppgi navn og arbeidssted, samt hvem som betaler for deg.

Seminarmiddag: Tre retters middag kr 495. Påmelding ved innbe-
taling til konto nummer: 1602 59 68453 eller ved e-post. 
NB! Merk innbetalingene med ditt navn. 

Seminaret holdes på Hotell Neptun, Bergen.
Overnatting: Hotell Neptun. Enkeltrom kr 1245,00 inkl frokost.
Ref.nr ved bestilling: 1870511
Spørsmål rettes til Steinar Krey Voll. 

Påmeldingsfrist: 15. februar 2011. 

Påmeldte som ønsker å trekke seg etter påmeldingsfristens utløp 
må betale et avbestillingsgebyr på kr 500. Se andre avbestillingsre-
gler på: www.fysio.no/onkologi  

Hjertelig velkommen til et spennende seminar! 

Faggruppen for Onkologi og Lymfologi inviterer til 
Årsmøte og fagseminar i Bergen

Tid: 17.-18.mars 2011
Sted: Hotell Neptun, Bergen

Tema: Smertebehandling – mer enn piller

Mandag 14.02.   
09.00  Registrering m/mat
10.00  Velkommen og kulturelt innslag. Pre-
 sentasjon og  praktisk informasjon
10.30  Etikk og lederrollen
11.20  Pause
11.30  Etikk og lederrollen forts.
12.30  Lunsj
13.30  Årmøte se egen saksliste
14.15  Pause m/mat
14.30  Nytt fra NFF v/Elin Engeseth til   
 kl.16.30
19.30  Middag Kalfaret Brygghus

Tirsdag 15.02.
08.30  Takk for i går
08.40  Fra privat praksis 
 NFF v/Elin Engeseth 
10.00  Pause m/mat
10.20  Lederrollen i endring 
12.00  Lunsj

13.00  Fra praksis til praksis (gruppearbeid  
 se under)
14.30  Pause m/mat
14.50  Fra praksis til praksis forts. til 
 kl 16.00

Vi ønsker innspill på «problemstillinger» 
som ønskes tatt opp i gruppearbeid – eller 
om dere har erfaringer, prosjekt el.l. som 
dere vil presentere under «Praksis til Prak-
sis».
Vi forventer at alle er tilstede til program-
met er avsluttet.

Praktisk informasjon:
Samlingen vil bli holdt på Scandic Bergen 
City, Håkonsgt. 2-7, 5015 Bergen 
tlf. 55 30 90 80.
Overnatting samme sted – Scandic Bergen 
City hotell. Overnatting fra mandag til tirs-
dag er inkludert i deltakeravgiften. Ta kon-

takt direkte med hotellet dersom du trenger 
overnatting fra søndag til mandag.
tre–retters middag Kalfaret Brygghus,  
Kalfarveien 76. 
Påmelding innen 14.01.2011 til Enhets-
leder Birgit Gran, birgit.gran@bergen.kom-
mune.no
 
Deltakeravgift ca kr. 2.000,- (avhengig 
av støtte fra NFF) som inkluderer opphold, 
seminar og middag. 

Ved påmelding oppgi navn, arbeidssted, tlf.
og e-mail samt fakturaadresse,
-  om du skal ha overnatting fra 14.-15.02  
 (inkl i prisen)
-  om du trenger overnatting fra 13.–14.02  
 (ikke inkl. i prisen)
-  om du skal være med på middag (inkl. i  
 prisen)
-  diett/spesielle behov.

Nettverksamling for kommunale ledere
Bergen 14.–15. februar 2011
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ANDRE KURS OG MØTER
For søknader om forhåndsgodkjenneing av kurs til spesialistordningen, 
se: www.fysio.no/spesialistordningen

Torsdag 10. mars:
09.00-10.00    Registrering, kaffe
10.00              Åpning ved leder
10.15-11.45    Hvordan motivere våre pasienter til endring?
                       Hege Gade, høyskolelektor organisasjon og ledelse  
 ved BI, stipendiat og fagkoordinator ved Senter for  
 sykelig overvekt, Helse sør-øst  
11.45-12.15    Pause m/kaffe, frukt og besøke utstillere                  
12.15-13.00    Regelmessig trening i svangerskapet og forekomst  
 av bekkenrelaterte  smerter. 
 Signe Nilssen Stafne, fysioterapeut, stipendiat ved  
 NTNU                     
13.00-14.00    Lunsj         
14.00-14.45    Risikofaktorer for bekkenløsning i svangerskapet.  
 Resultater fra Den norske mor og barn-undersøkel-
 sen.
                       Elisabeth K. Bjelland, manuellterapeut og stipendiat  
 ved Folkehelseinstituttet
15.00-16.00    Inspirasjonstime med trening til musikk – til egen  
 glede og til inspirasjon for å trene andre.
                       Heidi Bråten Fure og Hanne Borg Finckenhagen
16.10-16.40   Oppsummering og spørsmål, m/forfriskninger
16.45....         Tid for spa og annen velvære :-)
19.30              Middag 

Fredag 11. mars:
08.30-10.00   Kvinnehelse og forskning – hva er viktig for fysiote-
 rapeuter og hvordan kan vi anvende ny kunnskap i  
 vår praksis?
                       Siv Mørkved, fysioterapeut, professor ved NTNU og  
 forskningssjef ved St. Olavs Hospital
10.00-10.30    Pause m/kaffe, frukt og besøke utstillere
10.30-11.15    Hvordan jobber fysioterapeuten med kvinner med  
 spiseforstyrrelser?
                        Marit Danielsen, fysioterapeut ved Regionalt kompe-
 tansesenter for spiseforstyrrelser, Nord-Trøndelag
11.15-12.15    Årsmøte
12.15-13.15    Lunsj
13.15-14.00    Fysioterapi for brystkreftopererte kvinner; oppsum-
 mert forskning om seneffekter av sykdom, behand-
 lingstiltak. 
                        Heidi Tjugum, fysioterapeut og prosjektleder i Kreft-
 foreningen                     

14.00-16.15    Workshops:
 Fysioterapi for kvinner med spiseforstyrrelser.
 Marit Danielsen
 Gruppetrening for brystkreftopererte kvinner.
 Lisbeth Presthus, fysioterapeut                                                                         
Med forbehold om endringer.

Priser:
Medlemmer i faggruppen:
Kr. 3500, som inkluderer seminar, overnatting i dobbeltrom m/
frokost, lunsj 2 dager, 3-retters middag, kaffe/frukt og inngang til 
fantastiske Farris Bad Spaavdeling inkludert badekåpe og tøfler. 
Enkeltromstillegg kr. 500.
Kr. 2550, dersom du ikke skal bo på hotellet. Middag kr. 395  
kommer event. i tillegg.

Ved samtidig innmelding i faggruppen:
Kr. 3850, inkluderer seminar, overnatting i dobbeltrom m/frokost, 
lunsj 2 dager, 3-retters middag, kaffe/frukt og inngang til fantas-
tiske Farris Bad Spaavdeling inkludert badekåpe og tøfler. 
Enkeltromstillegg kr. 500.
kr. 2900, dersom du ikke skal bo på hotellet. Middag, kr. 395, kom-
mer event. i tillegg.  

Ikke-medlemmer i faggruppen:
Kr. 4000, inkluderer seminar, overnatting i dobbeltrom m/frokost, 
lunsj 2 dager, 3-retters middag, kaffe/frukt og inngang til fantas-
tiske Farris Bad Spaavdeling inkludert badekåpe og tøfler. 
Enkeltromstillegg kr 500.
Kr. 3050, dersom du ikke skal bo på hotellet. Middag, kr. 395,  
kommer event. i tillegg.

Ved avbestilling følges NFFs regler for avbestilling ved kurs.

Påmelding
Påmelding med navn, adresse, e-post og mob.tlf. sendes per e-post 
til: kvinnehelsenff@gmail.com. Husk å skrive på beløpet du skal 
betale, og du får giro tilsendt.
 
Påmeldingsfrist: 10. februar 2011. 
Ved stor pågang gjelder «førstemann til mølla».

OBS! Les om seminarhotellet på www.farrisbad.no

NFFs Faggruppe for kvinnehelse ønsker velkommen til                     
Kvinnehelseseminar til inspirasjon - med nytt fra forskning og stor faglig spennvidde

Farris Bad, Hotell og Spa, Larvik, 10.-11.mars 2011

Utdanning nå også i Norge!
Leela Kjørvik – tlf. 995 30 636 – www.bodhipilates.no

HVEM SKAL BETALE?

Informasjon fra NFFs Fagseksjon
Husk at når kursavgiften skal betales av for eksempel din 
arbeidsgiver, må korrekt navn og adresse til betaleren angis i 
påmeldingsskjemaet. Vennligst undersøk også om betaleren 
krever at du oppgir et referansenummer.

Hvis det ikke fremkommer i påmeldingsskjemaet at andre skal 
betale, blir fakturaen for kursavgiften sendt til kursdeltake-
rens private adresse.
Se også: www.fysio.no/kurs
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Læringsorientert fysioterapi
Er du nysgjerrig på å forstå mer av sam-
menhengen mellom kropp og sinn? Læring 
står sentralt for å forstå mer av denne 
sammenhengen. Enhver endring i handling, 
liten eller stor, er basert på  læring. Krop-
pen viser seg å være en unik innfallsport til 
å få til endring også av mentale prosesser. 
Målgruppe: Fysioterapeuter med minst to års  praksis. God for-
beredelse til kurset  er  bøkene «Læringsnøkkelen», 2010 og 
«Balansekoden», 2006, Universitetsforlaget.
Spørsmål? Ta kontakt på vår hjemmeside www.balansekoden.com 
Etter gjennomført kurs skal deltakerne kunne prøve ut lærings-
orientert fysioterapi som egenutvikling og som tilnærmingsmo-
dell i sitt kliniske arbeid.
Kursholdere: Fysioterapeutene Britt Fadnes og Kirsti Leira. 
Professor i nevroanatomi Per Brodal foreleser på en del av kurset.

Praktiske opplysninger:
Tid: 7.- 8. februar og 11. april  2011, kl. 09.00 – 16.00.
Kursavgift: 3.750 NOK, inkl. lunsj. 
Påmelding: bhusta@broadpark.no 
Kursavgift betales ved påmelding til kontonr. 0539 73 16647.
Sted: Bekkestua bibliotek, Bærum.

MTT – Kurs og seminarer 2011

2011

OSLO (Januar – Mai)
Fredag til søndag 21.-23. januar,  
3 dagers grunnkurs i Oslo i MTT – pris 3.500, påmeldingsfrist 14. januar.

Lørdag og søndag 19.-20. februar,  
MTT for thorakale og lumbale ryggsmerter – isjias, pris 2.900, 
påmeldingsfrist 11. februar.

Lørdag til søndag 16.-17. april,  
MTT for hofte-, kne- og ankelsmerter – dysfunksjon i nedre ekstremitet, 
pris 2.900, påmeldingsfrist 11. mars.

Påmelding: Bindende påmelding senest én uke før kursstart ved innbetaling av kursavgift i NOK til: 
Holten Institutt for MTT – kunnskapsformidling, Box 6038, 181 06 Lidingö, Sverige. Innbetaling til 
Handelsbanken i Norge; konto nr 9049.10.04036. Oppgi på innbetalingen kurssted og tidspunkt. 
Da Bankenes Betalingssentral BBS) bruker lang tid på håndtering av innbetalinger, vil vi at du også 
melder deg på til info@holteninstitute.com eller tlf. 0046 70 734 4102. 
Detaljert kursplan og informasjon om kursmaterialet finner du på www.holteninstitute.com

Lørdag til søndag 14.-15. mai,  
MTT for nakke- og skulderbuesmerter – hodepine, pris 2.900,
påmeldingsfrist 6. mai.

TRONDHEIM (februar)
Lørdag til søndag 5.-6. februar, 
MTT for skulder-, albue- og håndleddssmerter – dysfunkjson i øvre  
ekstremitet – pris 2.900, påmeldingsfrist 28. januar.

Torsdag til fredag 4.-5. februar Åfjord i Sør-Trøndelag 
Sted: Stokkøya Sjøsenter, www.stokkoy.no 
NYTT I NORGE: Kognitiv atferdsterapi (KAT) for fysioterapeuter, med 
undertittel: Kommunikasjon og fysisk aktivtet som smertebehandling – 
pris 2.900, påmeldingsfrist 28. januar.

STRESSMESTERING
lærer du av Acem på Halvorsbøle
Fagakademiet i samarbeid med Acem og Norsk Yogaskole invite-
rer til Stressmestringskurset Arbeid og avspenning 30. mars -  
2. april 2011 på Halvorsbøle.  
Du blir kjent med de siste forskningsresultater på stress og 
avspenning, instrueres i både yoga og meditasjon og lærer om 
ulike avspenningsmetoder. Du lærer teknikker du kan praktisere 
selv, instruere i eller gi råd til andre om. 
Norsk Fysioterapeutforbund har godkjent kurset med 16,5 timer 
innen deler av etter- og videreutdanning. 
Pris: kr 3 950,- inkl overnatting på enkeltrom, fullpensjon og 
kursavgift. Se også: Seniorkurset 55+; Helse, arv og pensjon 
Kom-i-form kurset; Trening, yoga og avspenning.
www.halvorsbole.no, www.acem.no
eller 23 11 87 00 for info/påmelding.

INNFØRING I RUDOLF LABANS BEVEGELSESIDÉER
Tilbud til avdelinger, faggrupper m.m.
Kursholder: Liv Basberg
Praktisk bevegelseskurs som presenterer Rudolf Labans teorier og 
bevegelsesmateriale. Rudolf Laban befattet seg med bevegelse 
i sin fullstendighet. Han utviklet et begrepsapparat som mener å 
fatte alle aspekter ved bevegelse; et redskap som gjør det mulig å 
verbalisere det man ser til bruk i observasjon av bevegelse.
Labans materiale er nyttig i alle bevegelsessammenhenger og kan 
sees på som en rik idébank for utforming av bevegelsesøvelser/-
oppgaver.

Kursinnhold: Praktisk bevegelsesarbeid + en teoridel. 
Til sammen 5 timer.
Pris: kr. 3 500 + reise, diettpenger, evt. losji.
Kurset kan også utvides til et to-dagers-kurs.
Liv Basberg er utdannet Certified Movement Analyst (CMA) fra 
Laban/Bartenieff Institute for Movement Studies, New York, og 
har jobbet som danser og danse-/bevegelsespedagog fra 1983. 
Hun er også utdannet fysioterapeut. Hun er i dag leder for Bergen 
Dansesenter. 
Kontakt: tlf. 91 58 21 98, livbas1@online.no

WORKSHOPS 15.-16. JANUAR 2011
med Mike Antoniades 

(Coaching Director for Sport Dimensions)

Dynamic Movement Skills
Dynamic Movement Skills is a new training methodology based on 

Dynamic Neuromuscular re-training  of movement patterns.

The Running School Workshop on Walking 
and Running technique

The day involves some theory and a lot of practical work. We 
will do video analysis – walking & running mechanics to identify 

weaknesses and muscle imbalances and then  go through the cor-
rection process of rebuilding the individual step by step.
PÅMELDING OG NÆRMERE INFO www.aktivklinikken.no



52      FYSIOTERAPEUTEN  12/10

Avdeling for helse- og sosialfag
Program for Fysioterapeututdanning

Videreutdanning vår 2011

Skriving av vitenskapelig artikkel, 15 studiepoeng  
Spesialisering/fordypning i Bevegelse/Fysisk aktivitet

Studentene spesialiserer seg inne et valgfritt emne innen Beve-
gelse/Fysisk aktivitet. De skal etter fullført videreutdanning 
være i stand til selv å utarbeide et manuskript til et vitenskape-
lig tidsskrift, enten i form av en teoretisk-/diskusjonsartikkel 
eller som en systematisk review. De skal kunne skrive i en 
vitenskapelig form, og benytte referanser i henhold til anerkjent 
vitenskapelig standard. Studentene skal være i stand til å finne 
fram i vitenskapelig litteratur gjennom søk i databaser, samt vur-
dere litteraturen kritisk.

Det vil i begynnelsen av semesteret bli gjennomført en studi-
esamling. Videre i semesteret utarbeider studentene et artikkel-
manuskript under veiledning. 

Opptakskrav er 3-årig helsefagutdanning eller annen relevant 
utdanning av tilsvarende omfang og nivå fra høgskole eller uni-
versitet (eks. kroppsøving/idrett).
      
Studiestart: 28. februar.

Kontaktpersoner: Arve Vorland Pedersen, tlf. 73 55 92 72, 
e-post: arve.pedersen@hist.no og Frøydis Aksnes,  
tlf. 73 55 92 54,  e-post: froydis.aksnes@hist.no

Søknadsfrist: 17. januar 2011.

Info og søknadsskjema: Se www.hist.no/studier

T R O N D H E I M

UNIVERSITET OG HØGSKOLE
For søknader om forhåndsgodkjenneing av kurs til spesialistordningen, 
se: www.fysio.no/spesialistordningen

Fysioterapeutens januarnummer kommer ut 21. januar: 
 Frist for produkt- og kursannonser: 17. desember
Frist for stillingsannonser: 20. desember

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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UFO ANKELORTOSER
- alle størrelser, også for barn

ALTERNATIV BEHANDLING
NFF minner om at yrkesutøvelsen som fysioterapeut er avhengig av 
offentlig autorisasjon. Annonser i Fysioterapeuten godkjennes ikke av 
NFF.



Jeg har gitt nypepulveret LITOZIN til 
fotballspillere med leddplager og sett at de 
har fått økt bevegelighet, og kommet raskere 
tilbake på banen enn vanlig. 

I tillegg til effekten på leddene er det også 
en stor fordel at nypepulveret er 100% 
naturlig og ikke gir de bivikningene som 
andre preparater gir. Vi bruker nå LitoZin på 
fl ere av spillerne.

Derfor kan jeg anbefale LitoZin til alle 
som opplever å ha ømme og stive ledd 
i forbindelse med aktivitet og trening. 
LitoZin smører leddene, og virkere både 
forebyggende og lindrende.

FÅ SMAKSPRØVE PÅ LITOZIN I POSTEN. 
SEND SMS: LITOZIN AKTIV <NAVN OG ADRESSE> TIL 1963GRATIS PRØVE

NYHET! 
1-OM-DAGEN GIR SMIDIGE LEDD
LITOZIN kommer nå i porsjonspakker med drikkepulver med 
god og frisk smak. Kun 1 pakke per dag for optimal effekt!

LitoZin fåes kjøpt i alle helsekost og Boots apotek. www.litozin.no 

ØMME OG 
STIVE LEDD 
ETTER AKTIVITET 
OG TRENING?
Jeg anbefaler LITOZIN

Tor Østhagen, 
Fysioterapeut Stabæk klinikken

3
a-10
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LESERTILBUD – Fysioterapeuten gjør det mulig!

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

Reis selv

Sommerens DANMARKSFERIE 
i samarbeid med Fysioterapeuten

6 sommerdager på hotell 
tett på LEGOLAND® Billund

6 sommerdager tett på 
København, Tivoli og 
BonBon-Land

4 dager og alle de kjente
sommerattraksjonene
+ kulturpass

6 sommerdager i Aalborg 
og Fårup Sommerland

Fra  Hotel Royal Holstebro er det kort vei til LEGOLAND® 
Billund og andre kjente forlystelser i sommerlandet Danmark.

Ankomst 2011: Juni 20. 25. 30. / Juli 05. 10. 15. 20. 25. 30. / Aug. 04. 09.

Fra  Hotel Lautruppark er det 16 km inn til Tivoli, Nyhavn, 
Strøget og  alle Københavns eventyrlige tilbud. I Klampenborg lig-
ger danskenes egen riviera på Øresundskysten.

Ankomst: Valgfri 01.07. - 16.08.2011.

På  First Hotel Kolding er er dere supersentralt plassert 
med de fleste av de store danske sommerattraksjonene innenfor 
rekkevidde, LEGOLAND® Billund, Lalandia og Givskud Zoo.

Ankomst: Valgfri frem til 21.12.2011.

Bo flott på  Hotel Scheelsminde i Aalborg, en storby 
med lokal originalitet. Besøk Aalborg Zoo, Vesterhavets strender 
og Fårup Sommerland - en garantert suksess.

Ankomst 2011: Juni 17. 22. 27. / Juli 2. 7. 12. 17. 22. 27. / Aug. 1. 6. 11. 16. 21. 26.

Gratis kaffe/te og kake i lobbyen
Gratis entre til badeland for barn, sammen med 2 betalende voksne
Bestill 3 pizza, betal for 2 på Rhodos Pizza 
Ved kjøp av kinobilletter inngår gratis barnemeny til barna 

: Middag, isdessert, saft og brus 
 til middagen. Ved to betalende voksne.

som gir gratis eller store rabatter på inngangsbiletten til 
 mange attraksjoner

Gratis øl og vin ved kjøp av middag 

Reise inngår ikke. 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. 

KUN HOS DTF TRAVEL! 
Angreforsikring: Ring og avbestill 

helt uten grunn frem til kl. 12 dagen før. 
Fra 79,- per voksen/39,- per barn.

SPAR 238,-

Kun

1 277,-per person i dobbeltrom

SPAR 1 857,-

Kun

2 199,-per person i dobbeltrom SUPERSENTRALT

Kun

1 399,-per person i dobbeltrom

SPAR 740,-

Kun

1 799,-per person i dobbeltrom

Få en stor velkomstpakke!

Bli PLUSmedlem i Vi elsker ferie

på www.vielskerferie.no
Verdi og innhold kan variere.

Finn billige fl yreiser på 
www.2travel2.no

©2010 The LEGO Group Givskud Zoo

Amalienborg Slot i København

Aquaparken i Fårup Sommerland

Vesterhavet
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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

Fysioterapeut
Veletablert tverrfaglig kiropraktisk klinikk søker motivert og 
arbeidslysten fysioterapeut. Både hel- og deltid kan være aktuelt. 
Mensendieckutdannede oppfordres til å søke.
Interesserte kan ringe 69 20 22 40 eller sende CV til Kiropraktisk 
Klinikk Moss AS, Dronningens gate 23, 1530 Moss.

FYSIOTERAPEUT I SVOLVÆR, LOFOTEN
• 50% Vågan HMS
• 50% ved Friskhuset Svolvær (privat praksis uten DT)

For nærmere opplysninger kontakt Vågan HMS ved Karin Uppheim, 
tlf. 76 07 19 92 eller Friskhuset Svolvær ved Brit-Karin Walsøe,  
tlf. 990 40 838.
For fullstendig utlysningstekst på www.nav.no

Søknad kan sendes til karin@vagan-hms.no.
Søknadsfrist: 20. januar 2011.

KONGSBERG KOMMUNE

Driftstilskudd fysioterapi
Kongsberg kommune har ledig avtale om driftstilskudd 40% med 
opptrapping til 100%. Tilskuddet er tilknyttet Kongsberg Fysiote-
rapi.
For full utlysning og elektronisk søknad: 
www.kongsberg.kommune.no  
Tildeling av avtalehjemmel vil skje på de villkår som fremgår av  
ASA 4313 slik den til enhver tid lyder. 
Søknadsfrist: 07.01.11.
Kontaktperson; Liv Torild Mytting, seksjonsleder habilitering/reha-
bilitering, tlf. 48 16 65 11.

Solørkommunene (Våler, Åsnes, Grue) etablerer
Frisklivssentral og søker engasjert og kompetent

Prosjektleder i 100% stilling 
med tiltredelse snarest

Vi søker deg som har et sterkt engasjement innen fagområdet, som
kan arbeide selvstendig og som er villig til å ta ansvar for både
etablering og drift av et nyopprettet tiltak. Erfaring fra lignende arbeid
er ønskelig. 

Kvalifikasjonskrav:
• Relevant 3-årig helsefaglig høgskoleutdanning, gjerne fysioterapeut
• Minimum 2 års erfaring fra praksisfeltet. Allsidig erfaringsbakgrunn 

er en fordel

Fullstendig utlysningstekst på kommunenes 
hjemmesider under ledige stillinger:
www.asnes.kommune.no
www.grue.kommune.no
www.vaaler-he.kommune.no

Nærmere opplysninger ved Helseleder Toril Gundersen, 
Åsnes kommune på tlf. 489 97 842.

Søknad med CV og kopi av attester og vitnemål sendes 
Åsnes kommune, Rådhusgata 1, 2270 Flisa innen 11. januar 2011. 

Sykkylven ligg sentralt i hjartet av Sunnmørsalpane og har  
ca. 7 500 innbyggjarar. Sykkylven har eit godt utbygd barne-
hageog utdanningstilbod med vidaregåande skule, eit breitt 
og aktivt idretts- og kulturliv og eit framgangsrikt næringsliv. 
Bygda og kommuneorganisasjonen set fokus på å vere opne, 
innovative og venlege i all framferd og planlegging, med ei solid 
forankring i bygda si rike historie og gode tradisjonar.

LEDIGE AVTALEHEIMLAR
FOR FYSIOTERAPEUT
150% heimel som er nyoppretta.
50% heimel som er knytt til praksis 2 M Fysioterapi.

Fullstendig kunngjering og kontaktpersonar finn du på
heimesida vår, www.sykkylven.kommune.no
Skriftleg søknad skal sendast til Sykkylven kommune,
Postmottak, 6230 Sykkylven.
Søknadsfrist: 9.1. 2011.

Sykkylven kommune, Rådhuset, Kyrkjevegen 62, 6230 Sykkylven.

Kjøp – salg – leie

Komplett MTT-modul til salgs! 
Ny i 2009, nesten ikke brukt. Inneholder: nedtrekk 80 kg, speedpulley 60 
kg, trekkapp. 22 kg, 2 stk trekkapp. 14 kg. Henv. knut@stabekklinikken.no 
Tlf. 99 59 89 73.
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bransjeregisteret
FYSIOTERAPIUTSTYR GENERELT

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
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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!

Alle benker fra Earthlite er produsert av 
miljøvennlige materialer og har livsvarig 
garanti. Bestill brosjyren vår og les mer!

www.bodymindcompany.no · 22194025

Norges største leverandør av treningsutstyr

www.norskfitness.no

NORSK FITNESS HANDEL AS, Tlf: 22 96 10 50 

BENKER, KRAKKER, MATTER OSV.

DATAPRODUKTER

TEST-, TRENINGSUTSTYR/HJELPEMIDLER

Støtteprodukter og 
treningsutstyr

FOR OPPFØRING I BRANSJEREGISTERET, RING GEIR – 62 94 10 33

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

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

www.pearsonassessment.no

Formater: Liten modul, 57x20, medium modul, 57x30 eller stor modul, 57x40
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kalender
Årsabonnement 2010:
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 – 2010
For bestilling av stillings- og 
kursannonser, kontakt fysioterapeuten@fysio.no

Stillingsannonser: 
Per sp. mm. Sort: Kr. 36. Farge: Kr. 41.
Medl. NFF: Sort: Kr. 25. Farge: Kr. 30.
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. 23. Farge: Kr. 25.  
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 2010

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

JANUAR
13.-15. Bled, Slovenia
FIVB Volleyball Medicine con-
gress 2011.
Arr.: Volleyball Federation of 
Slovenia.
Info: www.fivbmedicine2011.
org

17.-19.  Trondheim 
Psykisk helse 2011 - nye tider, 
nye forventninger.
Arr.: Faglig forum for helse- og 
sosialtjenesten
Info: www.ffhs.no

20. Oslo 
Kulturforståelse – smerteopp-
levelse og kroppsperspektivet i 
behandling av traumatiserte. 
Arr.: RVTS-øst, Regionalt res-
surssenter om vold, traumatisk 
stress og selvmordsforebygging. 
Få ledige plasser! 
Info: elsbeth.jacobs@akersyke-
hus.no

FEBRUAR
3.-6. Geilo
PFGs vinterseminar. Vil du ha 
nye ben å stå på? 
Arr.: PFG
Info: www.vinterseminar.no

MARS
4. Steinkjer
Årsmøte og seminar.
Arr.: Faggruppen for 
terapiridning

7. Oslo
Årsmøte i NFF avdeling Oslo. 
Info: www.fysio.no/
ORGANISASJON/Avdelinger/
Oslo 

7.-8. Oslo 
Årsmøte og seminar. 
Arr.: Faggruppen for geriatri
 
9. Oslo
Konferanse: God praksis i 
kommunehelsetjenesten 
– kunnskap og kvalitet i 
institusjonshelsetjenestenfor 
eldre.
Arr.: Høgskolen i Oslo 
Info: www.hio.no/eldrehelse 
 
10.-11. Trondheim
Årsmøte og seminar.
Arr.: Faggruppen NOR 
 
10.-11. Larvik
Årsmøte og seminar.
Arr.: Faggruppen for 
kvinnehelse
 
11.-13. Lillehammer. 
Tverrfaglig seminar 
for manuellterapeuter, 
fysioterapeuter, leger og 
kiropraktorer: Nevrologi, 
immunologi og manuellterapi 
– utredning og evidensbasert 
behandling. 
Arr.: Manuellterapeutenes 

Servicekontor 
Info/påmelding: www.
manuellterapi.net/seminar
 
17.-18. Bergen
Årsmøteseminar.
Arr.: NFFs faggruppe for 
onkologi og lymfologi 
Info: www.fysio.no/
ORGANISASJON/Faggrupper/
Onkologi-ogLymfologi/
AArsmoeter  
 
24.-25. Oslo
3. Nasjonale konferanse om 
hjerneslagprofylakse.
Info: www.hjerneslag.no 
 
24.-25. Stavanger
Årsmøte og seminar.
Arr: Faggruppen for hjerte- og 
lungefysioterapi 
 
24.-26. Trondheim
Årsmøte og seminar.
Arr.: Faggruppen for psykiatrisk 
og psykosomatisk fysioterapi

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
1       17/12       20/12 21/1
2              17/1       21/1 11/2

 
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.

TRYKK 
07 Gruppen AS

OPPLAG 
8.800
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Norsk Fysioterapeutforbund
Postboks 2704, St. Hanshaugen
N – 0131 Oslo

Fagerborggata 6  |  Postboks 5165 Majorstuen  |  0302 Oslo 
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HUR – godt utprøvde løsninger som gir pasienter og utøvere optimalt utbytte.

Takk for godt samarbeid i 2010. 
Vi gleder oss til 2011.

Riktig god jul og godt nytt år!
HUR treningsapparater kan brukes av mennesker i alle livets faser og finnes på mer 
enn 90 steder i Norge. På fysioterapiklinikker,  re habiliteringssentere, treningssentere, 
 bedrifts treningsrom og sykehus. 

Noen grunner til å velge HUR apparater fremfor vanlige vektmagasinbaserte apparater:
 

 


