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istoriske tilbakeblikk
Her gir vi våre lesere et lite glimt fra fa-
gets historie i Norge. Fysioterapeutens 
arkiv har mye interessant å by på!

En alvorlig nyttårshilsen

«Centralstyret ønsker at året må bli godt for alle medlem-
mene. Det ser jo ikke videre lyst ut, men vi har jo sett før at 
det kan vende seg og bli bra. De fleste sykegymnaster merket 
krisen straks fra høsten av, den gjorde sig sogar følelig gjel-
dende for landets største trygdekasse, i det de hadde langt 
færre fysikalske behandlinger enn vanlig. Det viser at det var 
ikke for betalingens skyld at publikum undlot å ta behandling. 
Vi må håpe at våren vil rette på situasjonen.

Innregistreringen av sykegymnaster til frivillig hjelpetje-
neste pågår fremdeles. For storpartens vedkommende innløp 
svarene eksemplarisk raskt. Det er meningen å passe på at 
sykegymnastene ikke blir bundet til andet arbeide, således at 
der i tilfelle av sterkt behov for sykegymnaster, kan oppstå 
mangel på hjelp. Men samtidig skal en søke å nyttiggjøre 
hjelpen på andre hold når dette er mest nødvendig. Så vidt 
en nu kan se, må derfor sykegymnastene organiseres for seg 
selv, om de enn går inn under den store gruppe Norske Kvin-
ners Arbeidshjelp, da en derved mener å kunne nytte standens 
hjelp på best mulig måte.

Skulle det komme så langt at det blir alvor av disse planer, 
ber vi alle våre medlemmer å vise seg som «ekte sykegym-
naster», og optre rolig og hjelpe til å hindre panikk. Sykegym-
nastene har også i disse dager en viktig oppgave å ivareta, vi 
som treffer så mange mennesker i vårt arbeide, la oss være på 
vakt, og ikke spre rykter. husk alltid på at patientene tillegger 
det vi sier en viss vekt, så vær forsiktig!

La oss håpe at vi får lov til å passe vårt arbeide i fred, håpe 
det beste, men være forberedt på det verste.
Gud signe sykegymnastenes arbeide i året som kommer!»

Formann,
Reidun Barth-Heyerdahl

En fysioterapeut mistet autorisasjon i 2005
I alt 46 helsepersonell ble fratatt autorisasjonen i fjor. Blant disse var det en 

fysioterapeut som mistet autorisasjonen på grunn av seksuelle overgrep. En 

annen fysioterapeut fikk advarsel for uforsvarlig oppbevaring av journal.

Totalt behandlet helsetilsynet 242 saker i 2005, omtrent det samme som 

året før. Det kom imidlertid 168 reaksjoner, mot 142 året før.

Ifølge en pressemelding fra Helsetilsynet kan økningen i antall reaksjo-

ner tyde på at det er mer alvorlige saker som oversendes fra fylkene. I 2004 

var det to fysioterapeuter som fikk advarsel, mens en mistet autorisasjonen.

Bakgrunnen for tilbakekallelse av autorisasjon er i de fleste tilfeller mis-

bruk av rusmidler eller andre personlige forhold. 

Kartlegger praksis ved kneartrose
Kunnskapssenteret skal kartlegge fysioterapeuters praksis når det gjelder 

pasienter med kneartrose.

Det skal blant annet samles informasjon om flere hundre pasientforløp, 

slik at man kan dokumentere og beskrive hvilke tiltak fysioterapeuter faktisk 

bruker for denne pasientgruppen. 

Undersøkelsen skal gjennomføres fra høsten 2006 blant fysioterapeuter 

som arbeider i privat praksis.

Prosjektet er finansiert av Fond til etter- og videreutdanning av fysiote-

rapeuter. Faggruppene i NFF er kontaktet og bedt om å bidra. Prosjektleder 

Gro Jamtvedt ved Kunnskapssenteret sier i en pressemelding at det er viktig 

å beskrive hva fysioterapeuter faktisk gjør for pasienter med kneartrose, og 

at det er gjort få slike undersøkelser innen fysioterapi.

Skal overvåke skisporten
Norges idrettshøgskole skal være med på å utvikle et skadeovervåknings-

system som kan redusere antall idrettsskader innen skisport, skriver lege-

tidsskriftet. Ifølge Det internasjonale skiforbundet (FIS) er det stadig flere 

utøvere som skader seg under konkurranser. For å finne ut hvorfor skal FIS i 

samarbeid med Norges idrettshøgskole utvikle skadeovervåkningssystemet 

FIS Injury Surveillance System. 

Ved hjelp av systemet skal man kunne overvåke skadeutviklingen på inter-

nasjonalt toppnivå innen både langrenn, alpint, skihopp, kombinert, freestyle 

og snowboard. 

Professor Roald Bahr ved Senter for idrettsskadeforskning skal lede forsk-

ningsarbeidet. 
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Livsstyrke. Fysioterapeut Jan A. Haug 
har skrevet bok om sin farmor. Hun ble 
utsatt for grove overgrep som barn, 
men klarte likevel å reise seg og leve et 
godt liv. Haug har tatt livsstyrketrening 
som videreutdanning.

Framtid? Små nasjonale tidsskrifter, 
har de noen framtid? Det spørsmålet 
stilte tidligere redaktør Magne Nylenna 
i jubileumsnummeret til legetidsskriftet 
i januar. Vi har satt søkelys på hvilken 
rolle et tidsskrift som Fysioterapeuten 
kan spille blant de store internasjonale 
tidsskriftene innen sitt fagområde.

Musikkterapi. Rett syndrom er en genetisk 
lidelse som i første omgang rammer kvinner. 
Både fysisk aktivitet og fysioterapi er anbefalt 
som tiltak, men mislikes ofte av disse pasien-
tene. I fagartikkelen presenteres et alternativ; 
musikkterapi i kombinasjon med fysioterapi.

Kronikk. Sunnfjord Medisinske Senter 
har jobbet hardt for å utvikle virksomhe-
ten i møte med nye krav fra samfunnet, 
skape bedre samhandling og – ikke 
minst – yte gode tjenester til brukerne. 
«Fysioterapimenyen» skal gi en oversikt 
over de tjenestene som tilbys.
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a girl with Rett Syndrome
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15
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Tidsskriftet skal gjennom en saklig og fri 

informasjons- og opinionsformidling bidra 

til at fysioterapifaget utvikler seg i samasvar 

med samfunnets og befolkningens behov.

Tidsskriftet skal belyse fysioterapifaglige, 

fag- og organisasjonspolitiske, utdannings-

politiske og helse- og sosialpolitiske forhold.

(Paragraf 16.2 i NFFs lover).

Tidsskriftet følger pressens Vær varsom-

plakat og Redaktørplakaten.

fysioterapeuten

Når heder og ære går foran
Saken om forskningsjuks ved Rikshospitalet-Radiumhospitalet har vakt internasjonal opp-

merksomhet og er en alvorlig sak for norsk forsknings rennomé. Slike saker er heldigvis 

sjeldne, selv om vi har sett noen alvorlige eksempler på det motsatte det siste året. Er det 

grunn til bekymring på forskningens vegne? 

«Det handler om heder og ære, og det å lykkes». Dette er en av forklaringene i blant 

annet Aftenposten om mulige årsaker til at en respektert og anerkjent lege tyr til slike ek-

streme midler. Det er skremmende hvis prestisje og karrierejag kan skape en slik kultur, 

eller ukultur. I dette tilfelle ligger det sikkert også en personlig tragedie bak. Uansett årsak: 

her har alle et ansvar, og det gjelder både myndigheter, forskere, bidragsytere og tidsskrif-

ter. Vi må spørre oss selv hvorfor og for hvem vi egentlig forsker. 

Når det gjelder offentliggjøring av forskningsresultater, står de fagvitenskapelige tids-

skriftene sentralt. Redaktøren i det prestisjetunge tidsskriftet Lancet pekte på hvordan 

omfattende kvalitetssikringssystemer kun rekker så langt, før tilliten til den som publiserer 

blir stående som helt avgjørende. Tillitsbrudd, dog ikke i det omtalte eksemplets omfang, 

har også Fysioterapeuten erfart. Det lærte oss at også våre rutiner måtte innskjerpes. Vi har 

blant annet oppgradert rutinene for rapportering av etiske forhold rundt publikasjoner, for-

bedret våre refereers kompetanse og revidert våre retningslinjer. 

Åpenhet og tillit er nøkkelord i debatten som er dratt i gang i kjølvannet av denne 

forskningsskandalen. I den omtalte saken velger nå alle parter å gå åpent ut. Til og med 

den ansvarlige forskeren står nå åpent fram i medienes lys og blottstiller sitt eget bedrag. 

Det er på mange måter modig gjort. På lengre sikt er det likevel villigheten til å ta opp de 

prinsipielle debattene rundt forskningsetikk som kan bidra til økt bevisstgjøring og etisk 

forsvarlig forskning. 

Fysioterapeuten, sammen med andre aktører, vil bidra med å sette forskningsetiske pro-

blemstillinger og dilemmaer på dagsorden. På denne måten kan kanskje tilliten til forsk-

ningen gjenopprettes, og forsvarlig forskningspraksis kan gå foran egen heder og ære. 
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Hele 62,5 prosent av deltakerne 

i en spørreundersøkelse PFG har 

gjennomført mener at trygderefu-

sjonen bør følge pasienten. Synet 

på oppsplitting av driftstilskudd er 

også delt. 56,6 prosent mener at 

avtaler under 50 prosent ikke bør 

være tillatt, mens 43,4 prosent er 

uenig eller ikke har tatt stilling. 

Resultatene ble lagt fram på PFGs 

vinterseminar 19.-22. januar.

Av Dagrun Lindvåg
dl@fysio.no

Deltakerne i spørreundersøkelsen har også 
sterke meninger om det å holde seg oppda-
tert faglig. Nesten 80 prosent sier seg enig 
i at faglig ajourføring bør være obligatorisk 
for å ha rett til å heve takster fra Folketryg-
den.

En annen ting det er verdt å merke seg er 
aldersfordelingen. En stor andel av fysiote-
rapeuter i privat praksis er godt voksne; 36,4 
prosent av de som svarte er 50 år og eldre, 
mens bare 13,5 prosent er under 30 år.

Undersøkelsen ble utført i desember 
av Privatpraktiserende fysioterapeuters 
gruppe (PFG) og NFF. Spørreskjemaet ble 
sendt elektronisk til alle privatpraktiserende 
medlemmer i NFF, ca. 2.600, og 42 prosent 
svarte. I alt 865 fysioterapeuter besvarte 
skjemaet.
 
Trygderefusjon  
Når det gjelder påstanden «trygderefusjonen 
bør følge pasienten», fordeler svarene seg 
slik:

33,4 prosent er svært enig, 29,1 prosent 
er enig, 16,2 prosent vet ikke/både og, 15,6 
prosent er uenig og 5,7 prosent er svært 
uenig. 

Påstanden «Det bør ikke lenger være til-

Sterk støtte til «trygderefusjonen 
bør følge pasienten»

latt å opprette tilskudd som er mindre enn 
50 prosent» fikk disse svarene: 32,1 prosent 
er svært enig, 24,5 prosent er enig, 20,9 
prosent svarer vet ikke/både og, 15,3 prosent 
er uenig, og 7,2 prosent er svært uenig i på-
standen.

Av de 865 som svarte på skjemaet hadde 
40,7 prosent fullt driftstilskudd, mens 8,9 
prosent opplyste at de hadde driftstilskudd 
på 20 prosent. På spørsmål om de selv hadde 
valgt redusert tilskudd, svarte 16,2 prosent 
ja og 38,4 prosent nei. For 45,4 prosent var 
spørsmålet ikke relevant.

Dette er spørsmål som NFF er sterkt 
engasjert i, både politisk og når det gjelder 
rettssaker mot kommuner som har forsøkt 
å redusere eller splitte opp driftstilskudd. 
Svarene i denne undersøkelsen viser at 
medlemsmassen er ganske delt i synet på 

hvordan problemene rundt driftstilskudd 
og trygderefusjon skal løses. Det er derfor 
grunn til å stille spørsmål ved hvor sterk 
støtte forbundet har på grunnplanet i disse 
spørsmålene. 

Obligatorisk ajourføring
Et annet spørsmål NFF skal ta stilling til i 
løpet av kort tid er hvordan system for faglig 
ajourføring skal gjennomføres. Svarene i un-
dersøkelsen viser sterk støtte til at dette bør 
være obligatorisk.

«Faglig ajourføring bør være obligatorisk 
for å ha rett til å heve takster fra Folke-
trygden» fikk følgende svarfordeling: 31,9 
prosent svært enig, 47,7 prosent enig, 13,2 
prosent vet ikke/både og, 5,9 prosent uenig 
og 1,3 prosent svært uenig.

Så mange som 84,5 prosent svarte at de 
ville ha deltatt på en kursrekke i faglig ajour-
føring som er spesielt tilrettelagt for privat-
praktiserende fysioterapeuter. 

Alder og kjønn:
Under 30 år:   13,5 %

30-39 år:         27,2 %

40-49 år:         22,9 %

50-59 år:         29,2 %

Over 60 år:       7,2 %  

Menn:             41,4 %

Kvinner:          58,6 %

Driftstilskudd:
100 % DT:                   13,4 %

61 – 100 %:                 17,3 %

21-60 %:                      18,7 %

20 %:                             8,9 %

Andre varianter:             3,4 %

Ikke tilskudd:                10,5 %

Ikke relevant spørsmål:  0,5 %

Valgt redusert  
tilskudd selv?
Ja:                     16,2 %

Nei:                    38,4 %

Ikke relevant:    45,4 % 

Diagnoselisten
Blant de 22 spørsmålene var også diagnose-
listen et tema. Påstanden «Diagnoselisten gir 
for mange pasienter rett til refusjon» ga føl-
gende svar: 26 prosent var enig i påstanden, 
20,9 prosent svarte vet ikke og 53,1 prosent 
var uenige.

Omvendt, «Diagnoselisten gir for få pa-
sienter rett til full refusjon», ble svaret: 40,9 
prosent var uenige i påstanden. 29,4 prosent 
var enige, mens 29,7 prosent ikke hadde 
gjort seg opp noen mening.

Litt over halvparten, 50,8 prosent, av de 
som svarte mente at noen av diagnosene på 
listen burde hatt en begrensning når det gjel-
der antall behandlinger. n
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Britt Strømme har et klart ønske 

som leder av PFG: en tydeligere 

politisk profil og mer innflytelse.  

– Valget står mellom synlighet, 

og da må vi tørre å være mer po-

litiske, eller å være et forum som 

lager hyggelige seminarer, sier 

hun. Vi har en sterk mistanke om 

at den sosiale og effektive manu-

ellterapeuten fra Osterøy vil ha det 

hele; politikk, fag, ski og fest.

Av Dagrun Lindvåg
dl@fysio.no

Privatpraktiserende fysioterapeuters gruppe 
har arrangert vinterseminarer i godt over 20 
år. Årets seminar gikk av stabelen på Geilo 
19.-22. januar, med glitrende snø og skimu-
ligheter rett utenfor hotelldøra. Hovedtemaet 
lørdag, som var satt av til politikk og års-
møte, var resultatet av spørreundersøkelsen 
PFG og NFF har gjennomført blant privat-
praktiserende fysioterapeuter (se egen sak).

– Var det noe som overrasket deg spesielt  
i  svarene dere fikk?

– Jeg var mest overrasket over hvor 
mange som har et høyt driftstilskudd og 
likevel mener at trygderefusjonen bør følge 
pasienten. Over 62 prosent svarte ja på dette 
spørsmålet, sier Strømme. Hun innrømmer 
at resultatet av undersøkelsen tyder på at 
PFGs medlemsmasse er delt i sentrale spørs-
mål, som trygderefusjon og oppsplitting av 
driftstilskudd.

Har ikke tatt stilling
– Hvordan skal PFGs styre bruke resultatet 
fra undersøkelsen?

– Dette er et arbeidsdokument for videre 
oppfølging, et utgangspunkt for de innspill 
PFG skal komme med til NFF sentralt. Jeg 
må understreke at PFG ikke har tatt stilling 
mot driftstilskuddsordningen, eller i forhold 
til spørsmålet om trygderefusjonen skal 
følge pasienten. Vi har ønsket å finne ut hva 

Mer politikk i PFG

holdningen blant privatpraktiserende er i 
sentrale spørsmål. Rammebetingelsene for 
privat praksis må ivaretas, og da kan ikke 
driftstilskuddsordningen fjernes uten at vi 
vet hva som skal erstatte det. Landsmøtet har 
dessuten bedt NFF om å utrede problemstil-
lingen «trygderefusjonen følger pasienten», 
og da er det greit å vite hva folk mener, sier 
Strømme.

Bastardmodell
Hun understreker at det ikke er NFF som 
har bestemt at det skal være driftstilskudds-
avtaler for fysioterapeuter i privat praksis. 
Det var det staten som avgjorde da kom-
munehelsetjenesteloven ble innført i 1984. 
Grunnlaget for de diskusjonene vi har i dag 
ligger med andre år mange år tilbake, påpe-
ker Strømme.

– NFF har et kommunikasjonsproblem 
her. Dette er det blitt informert om gjentatte 
ganger, men det går likevel ikke inn. Jeg tror 
også at systemforståelsen blant medlemmene 
i privat praksis er dårlig, særlig når det gjel-
der kunnskap om hvem som bestemmer hva 
her i landet. Ja, driftstilskuddsordningen er 
en bastardmodell, men vi kan ikke gå inn for 
å fjerne den uten å vite hva som skal komme 
i stedet. Privat praksis har et svært kompli-
sert rammeverk. De av oss som har avtaler 
er i realiteten private næringsdrivende på 
statslønn, sier Strømme.

Takstplakaten
Under seminaret på Geilo var det også dis-
kusjoner om takstplakaten bør endres eller 
om den fungerer bra som den gjør. 

– Gruppene som jobbet med dette hadde 
en del problemer med å konkretisere hva 
slags endringer de ønsket, om noen i det hele 
tatt. Hvorfor er dette så vanskelig?

– Det handler om å vite hva man har, men 
ikke hva man får. Dessuten spriker det vel-
dig med hensyn til hva takstene og kombina-
sjonsmulighetene betyr for den enkelte. Det 
som er småtteri for noen, er veldig viktig for 
andre, sier hun.

Britt Strømme er også glad for at NFFs 
takstplakat forsvant. Dette var en kompri-

Vinter på Geilo. Britt Strømme vil ha mer 
politikk i PFG, også på de årlige vintersemi-
narene. Men det faglige og sosiale er også 
viktig. Foto: Dagrun Lindvåg



7Fysioterapeuten nr. 2   februar  2006

 Aktuelt 

mert versjon av hele takstforskriften, med 
forbundets logo. Det fikk det til å se ut som 
om takstene var NFFs ansvar, noe det vitter-
lig ikke er, mente Strømme. 

– Dette betyr at privatpraktiserende må 
begynne å forholde seg til hele takstplakaten, 
og det tror jeg er bra. Vår takstforskrift er 
heller ikke særlig omfangsrik sammenlignet 
med hva legene må forholde seg til, sier hun.

PFG representativ?
PFG har om lag 1.050 medlemmer, mens an-
tallet privatpraktiserende NFF-medlemmer 
er ca. 2.600. På årets seminar deltok rundt 
70 PFG-medlemmer. PFG har også vært 
klart sterkere representert i Bergens-området 
og i Oslo enn i andre deler av landet. Ifølge 
Strømme ønsker PFG sterkere innflytelse, 
både inn mot NFF sentralt og når det gjelder 
representasjon på Landsmøtet. PFGs leder er 
fast representant i Privat råd. 

– Men hvor representativ er PFGs med-
lemsmasse, og hvor mange kan betegnes 
som aktive?

– Invitasjonen til disse vinterseminarene 
går til alle medlemmer, men det er riktig at 
det bare er mellom 70 og 80 som deltar på 
de årlige samlingene. Det er også en høy 
snittalder på medlemmene, og det er en ut-
fordring å få med flere unge, sier Strømme. 
Hun håper at et mer politisk PFG også skal 
føre til flere aktive medlemmer.

– Uten PFG tror jeg NFF kunne ha mistet en del medlemmer i 

privat praksis, sier Regin Dahl fra Oslo, et av to nye medlemmer 

i PFGs styre. NFF må ha et sterkere fokus på det presset privat 

praksis utsettes for, mener han.

Dahl (37) er fysioterapeut med driftstilskudd ved Tveita Fysikal-
ske Institutt i Oslo. Årets vinterseminar på Geilo var det første 
han har deltatt på, og likevel ble resultatet et styreverv.

Han mener PFG med sine faglige og sosiale arrangementer 
har holdt fast på en del medlemmer som ikke har vært fornøyde 
med NFFs innsats for privatpraktiserende fysioterapeuter. 

En viktig årsak til at han sa ja til å gå inn i PFGs styre er Oslo 
kommunes politikk overfor privatpraktiserende fysioterapeuter. 
Fysioterapeuter i Oslo vil heretter bare få avtaler for fire år, og 
kommunen nekter å inngå noen ny overenskomst med NFF. 

– Dette har terget meg såpass at det inspirerte til å gjøre noe. 
Jeg kjenner også det politiske systemet godt etter å ha vært hel-
sesjef i Eidskog kommune i noen år. Siden jeg har driftstilskudd 

selv, mener jeg det er i PFG jeg kan gjøre mest nytte for meg,  sier Dahl til Fysiotera-
peuten. Han støtter også ønsket om å gjøre PFG til en mer politisk interessegruppe.

– Vi har ikke noe valg. Rammebetingelsene i privat praksis er under voldsomt 
press. NFF må også øke sitt fokus på det som skjer og bli mer profesjonelle, sier Dahl.

Det nye PFG-styret
Britt Strømme, leder

Jan Kattenberg, styremedlem

Siri Hellandsjø, styremedlem

Øystein Mjelde, styremedlem

Regin Dahl, styremedlem

Styret hadde ikke konstituert seg da  

Fysioterapeuten gikk i trykken. 

Hva skjedde ellers på Geilo?
– Endringer i skatt og regnskap for privat praksis.

– «Forebygging av mentalt prolaps». Sang, med Per Oddvar Hildre fra Volda.

– Nevromuskulær kontroll ved fremre korsbåndskader – hvilket rehabiliteringsprogram bedrer funksjon  

og på hvilken måte? Ved May Arna Risberg, dr.phil. fysioterapeut .

– Diagnose og klassifisering av korsryggsmerter – fra et motor kontroll perspektiv. Ved manuellterapeut  

og stipendiat ved UiB, Kjartan Fersum.

– Bevegelsesanalyse i hverdagen. Ved Håvard Engell. 

– Observere og behandle ut fra et sensomotorisk perspektiv. Ved fysioterapeut Gerhard Worm, Nederland.

Terget av Oslo kommune…

Engasjert. Regin 
Dahl er en av to 
nye medlemmer i 
PFG-styret.



8 Fysioterapeuten nr. 2   februar  2006

Aktuelt   

Hvis forskeren følger retningslin-

jene og medforfatterne gjør sin 

del av jobben, skal dette bidra til 

å hindre feil og juks i forskning. 

Bevisst fusk er det likevel umulig 

å gardere seg mot, noe de siste 

ukers hendelser har vist, sier Siv 

Mørkved, som er både forsker og 

fysioterapeut.

Av Heidi Johnsen
hj@fysio.no

I tillegg til å være fysioterapeut er Siv Mørk-
ved forsker ved NTNU og St.Olavs Hospital 
i Trondheim. Hun er også styreleder i Fond 
til etter- og videreutdanning for fysiotera-
peuter. Her vurderes blant annet søknader 
om støtte til doktorgradsforskning. Mørkved 
mener det er viktig at også fysioterapeuter 
diskuterer etikken rundt forskning og går 
gjennom sine rutiner. 

– Gis det nok undervisning i etiske pro-
blemstillinger i fysioterapiutdanningen og 
spesielt i masterutdanningen?

– I masterutdanningen lærer studen-
tene hvordan de skal forholde seg når de 
forbereder et forskningsprosjekt. All medi-
sinsk forskning som involverer mennesker 
(inkludert personopplysninger og humant 
materiale) skal legges fram for en regional 
komité for medisinsk forskningsetikk. Når 
det gjelder masteroppgaven, har alle stu-
denter veiledning fra forskningskompetent 
fagperson. Etikken inngår generelt i den 
obligatoriske opplæringen, og jeg mener den 
er bra nok ut fra den utdanningen jeg kjenner 
til. Jeg kan ikke uttale meg om hvordan dette 

Må diskutere forskningsetikk
er ved andre høgskoler og universiteter, sier 
Mørkved.

Klare retningslinjer
– Kan det være vanskelig å oppdage feil el-
ler juks? 

– Det skal ikke være vanskelig hvis ret-
ningslinjene er fulgt, arbeidet har vært gjen-
nom pålagte kontrollinstanser, refereer har 
gjort jobben sin i forhold til vurdering av en 
vitenskapelig artikkel og ikke minst hvis den 
interne kontrollen i forskningsmiljøet fun-
gerer. Vitenskapelige artikler er pålagt å gå 
gjennom minst to refereer, og disse skal være 
spesialister på det feltet det er forsket på i ar-
tikkelen. De skal ha førstehånds kjennskap til 
litteratur på området og skal se om denne er 
brukt riktig. Er det derimot jukset med data, 
er dette vanskelig å avsløre hvis du ikke har 
originaldataene tilgjengelig. Ved mistanke er 
det en selvfølge at disse sjekkes. I dette tilfel-
let ble feilen oppdaget fordi den som leste 
artikkelen hadde førstehåndskjennskap til 
tema og kildene det ble påstått at datamate-
rialet var hentet fra, sier hun. 

– Er det vanskelig for en fysioterapeut å 
si fra om juks hvis det oppdages?

– Det kan nok være vanskelig. Men hvis 
man oppdager mulig juks eller feil, må dette 
tas opp med en gang både med fysiotera-
peuten og med veileder og leder ved institu-
sjonen. Det kan oppstå feil i et forsknings-
arbeide uten at det er bevisst juks. Derfor er 
det viktig med åpenhet i forskningen og ha 
en medforfatter som kan sette seg inn i og 
tar medansvar for arbeidet.

– Hvilket ansvar har medforfatter?
– Dette ansvaret er gitt i retningslinjene 

i Vancouver-konvensjonen. I flere tidsskrift 
kreves det at en oppgir hvor mye medforfat-
ter deltar. Men det er ikke slik at medforfat-
ter nødvendigvis har full innsikt i alle deler 
av artikkelen. Vi må gå ut fra at hovedforfat-
ter gjør en redelig jobb, sier hun.

Ære og berømmelse
Det gir prestisje, ære og berømmelse å få en 
artikkel på trykk i et internasjonalt merite-
rende tidsskrift. 

– Kan det være fristende å jukse for å 
komme dit? 

– I det akademiske miljøet blir en for-
sker målt og vurdert etter prestasjoner og 
publisering i internasjonale tidsskrifter. I 
tillegg får institusjonen tildelinger i forhold 
til vitenskapelig produksjon. Både forskere 
og institusjon blir målt ut fra hvor mye som 
publiseres. Men om det kan føre til at en 
fristes til å fuske, kan jeg ikke uttale meg 
om, sier hun.

– Hva med fysioterapeuter og forskning?
– Jeg kan bare snakke for det jeg kjenner 

til fra mitt ståsted. Selv har jeg deltatt på 
flere kurs i forskningsetikk hvor det har vært 
representanter fra vår Regionale komité for 
medisinsk forskningsetikk. I min region får 
vi tilbakemelding på at de prosjektene som 
kommer fra fysioterapeuter er godt gjennom-
arbeidet, og at etiske problemstillinger tas 
på alvor. Likevel er dette ingen garanti for at 
ikke fysioterapeuter som forsker kan la seg 
friste til å jukse med data, sier Mørkved. n

Etikk. Hvis man oppdager juks eller feil i 
et forskningsarbeid, må det tas opp umid-
delbart. Men feil kan oppstå uten at det er 
bevisst juks. Derfor er åpenhet viktig. Det 
sier Siv Mørkved, styreleder i Fondet. 
Foto: Heidi Johnsen
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Tariff 2006: Større streikevilje
Den langsiktige strategien for å minske lønnsforskjellene mellom offentlig og 

privat sektor må fortsette. Det samme gjelder lønnsgapet mellom kvinne- og 

mannsdominerte yrker. Lavtlønnsprofil på oppgjøret bør unngås.

Dette er en del av de overordnede kravene NFF har meddelt Unio foran 

hovedtariffoppgjøret 2006. Når det gjelder andre elementer i oppgjøret, ønsker 

NFF både sentrale lønnstillegg og justeringer, samt avsetning til lokal pott. Sen-

trale tillegg bør gis som prosenttillegg, og den lokale potten må være av en viss 

størrelse, mener NFF.

Forhandlingsseksjonen i NFF har gjennomført en lønnsundersøkelse blant 

NFFs medlemmer. Resultatet viste blant annet at det er større streikevilje blant 

fysioterapeuter nå enn det har vært i tidligere år. Det er viktig for det store fler-

tallet å beholde dagens arbeidstid og særaldersgrensen for fysioterapeuter.

Ny lederkandidat til psyk-psyk
Valgkomiteen i Faggruppen for psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi har 

innstilt Mona Kjos Lønning som lederkandidat. Snorre Vikdal vil likevel stille 

som motkandidat.

Da Vikdal lanserte sitt kandidatur, jobbet valgkomiteen med en kandidat 

som til slutt valgte ikke å stille. Vikdal sier til Fysioterapeuten at han ikke er blitt 

kontaktet av valgkomiteen.

Mona Kjos Lønning, som er valgkomiteens forslag, sitter i dag i styret i Pri-

vat Råd. Hun ble foreslått som UFFs kandidat til styret på Landsmøtet. Snorre 

Vikdal snakket da varmt om hennes kandidatur fra talerstolen. Eva Sundvold, 

leder i valgkomiteen, sier de har jobbet med flere kandidater før de landet på 

Kjos Lønning. Valget skjer på årsmøtet i Molde 16.-18. mars. 

  

Total forvirring…
Hvorfor bruker ikke det nye servicekontoret for manuellterapeuter NFFs logo 

på brosjyrer og informasjonsmateriell? Dette spørsmålet skapte mye disku-

sjon på sentralstyrets møte i januar. 

Begrunnelsen fra Faggruppen for manuellterapi er at servicekontoret er 

et selvstendig rettssubjekt, og at de derfor ikke har lov til å bruke forbundets 

logo. 

– Men de har jo ikke en gang spurt om lov, påpekte flere av styremedlem-

mene, som også lurte på hvorfor servicekontoret ikke ville bruke NFFs logo. 

Blir det sett på som en ulempe å synliggjøre tilknytningen til Norsk Fysiotera-

peutforbund?

Et annet spørsmål var servicekontorets bruk av faggruppens logo. Fag-

gruppen hører inn under NFF, og deres logo er derfor NFFs eiendom, ble det 

påpekt. Har servicekontoret da lov til å bruke faggruppens logo?

Her er det med andre ord et stort potensiale for avklaring og sikkert også 

videre diskusjon. Sentralstyret og forbundsleder Eilin Ekeland vil ta spørsmålet 

om bruk av logo opp med faggruppeleder Peter Chr. Lehne.

Sentralstyret etterlyste en mer detaljert avklaring av arbeidsdelingen mel-

lom NFF, faggruppen og servicekontoret og beklaget også at servicekontoret 

ble opprettet tidligere enn antatt. 
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Midt under den hissige debatten 

om regjeringens Israel-politikk i 

januar hadde NFFs ledelse møte 

med Helse- og omsorgskomiteen 

i Stortinget. Alle ventet på å bli 

kalt inn for å stemme, og minut-

tene gikk fort, men NFF fikk likevel 

fram flere aktuelle saker. Blant 

annet om egenandeler og trening 

ved urininkontinens.
 
Av Dagrun Lindvåg
dl@fysio.no

Mye tyder på at budskapet om konsekven-
sene den nye egenandelen på 50 kroner har 
hatt for kronisk syke endelig har gått opp for 
politikerne. Lobbyvirksomheten har virket, 
selv om det skjedde mye senere enn ønsket. 
Målet for NFF var å hindre at dette forslaget 
fra regjeringen Bondevik ble stående i stats-
budsjettet til den rød-grønne regjeringen, 
men det lyktes ikke. 

Både brukere, pasientorganisasjoner og 
NFF har lenge protestert mot den nye egen-
andelen. Møtet i Stortinget fant sted 11. ja-
nuar, og i Aftenposten en uke senere innrøm-
met flere politikere at de angrer. Politikere i 
flere partier tar selvkritikk for å ha innført en 
egenandel de ikke helt forutså konsekven-
sene av. Flere tar nå til orde for å fjerne den 
nye egenandelen på 50 kroner til fysioterapi 
for kronisk syke.  

18. januar hadde Aftenposten egenande-
len som hovedoppslag på førstesiden med 
tittelen: 2.500 kroner dyrere å være kronisk 
syk. Da Fysioterapeuten gikk i trykken, var 
det fortsatt usikkert hva resultatet ville bli, 
men muligheten for at den upopulære 50-
lappen snart blir historie har økt betraktelig. 

Holde trykket oppe 
– Det er veldig gledelig at politikerne nå er 
så tydelige på dette, sier forbundsleder Eilin 
Ekeland til Fysioterapeuten. Vår jobb blir 
nå å ta dette videre i kontakten med Helse- 
og omsorgskomiteen og andre politikere, 

Lobbyvirksomhet med effekt

og sørge for at de står ved det de har sagt. 
Første mulighet for å gjøre endringer er tro-
lig behandlingen av revidert nasjonalbudsjett 
til våren. Fram til da skal vi bidra til å holde 
trykket oppe, sier Ekeland. Hun er glad for 
å se at NFFs innspill til media og politikere 
har effekt. 
 
– Må revurderes
Til stede på møtet mellom NFF og Helse- og 
omsorgskomiteen var blant andre Frem-
skrittspartiets Harald T. Nesvik, som er 
komitens leder, Laila Dåvøy fra Kristelig 
Folkeparti og Sonja Sjøli fra Høyre. Alle tre 
uttaler seg om egenandelene i Aftenposten 

– Jeg kommer til å ta kontakt med flere 
pasientorganisasjoner for å høre hvordan 
egenandelen slår ut, sier Nesvik. Frem-
skrittspartiet var det eneste partiet som stem-
te imot innføring av denne egenandelen.

Laila Dåvøy mener også at egenandelen 
må revurderes – så fort det lar seg gjøre. 
Høyres Sonja Sjøli forteller at også Høyre 
ser på saken, men at de ikke har konkludert.  

Operasjon eller trening?
Flere andre saker som er aktuelle for fy-
sioterapeuter ble tatt opp: fysioterapi i 
psykiatrien, helsefremmende arbeid og fy-
sisk aktivitet, rehabilitering og innsatsstyrt 
finansiering ved sykehusene. Forbundsleder 
Eilin Ekeland viste her til kvinner med uri-
ninkontinens som blir operert, selv om det er 
dokumentert gjennom forskning at trening er 
den beste behandlingen.

– Dagen etter fikk jeg telefon fra en av 
medlemmene i komiteen som  gjerne ville gå 
videre på dette med trening som behandling 
av urininkontinens og hva fysioterapeuter 
kan gjøre innen psykiatrien. Hun ville ha 
bakgrunnsinformasjon for å få en debatt i 
Stortinget om disse temaene, sier Ekeland.
Hun mener dette viser at konkrete eksempler 
på effekt av fysioterapi er svært viktige for å 
kunne påvirke beslutningstakere. n 

I Stortinget. Konkrete eksempler er viktige for å påvirke beslutningstakere, mener for-
bundsleder Eilin Ekeland. Her i møte med Helse- og omsorgskomiteen i Stortinget  
11. januar. Foto: Harald Nyquist
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Fysioterapeut Jan A. Haug har 

tatt livsstyrketrening som videre-

utdanning. En av oppgavene han 

fikk var å formulere en visjon. 

– Min visjon ble å skrive boken 

om farmor Anna som ble utsatt 

for incest som barn. Med en utro-

lig styrke og en sammensveiset 

familie klarte hun likevel å reise 

seg og leve et godt liv, sier livs-

styrketreneren.

Av Heidi Johnsen
hj@fysio.no

For Haug var det viktig å skrive en ro-
man og ikke en fagbok, slik at han kunne 
nå flest mulig med budskapet. Romanen 
«Renselsen» er blitt en gripende beretning 
om lille Anna, som først mister sin mor i 
tuberkulose, for så senere å bli misbrukt av 
sin egen far. 19 år gammel oppdager hun at 
hun er gravid og forsøker å ta livet av seg. 
Hun blir funnet av sine søsken etter at de 
har lest brevet hun etterlot dem. Faren selv 
melder seg til politiet og tar sin straff. Anna 
føder en sønn, som hun først ikke vil se, men 
senere forguder. Han blir hennes solstråle, 
men den gleden varer ikke lenge. Ett år 
senere dør også den lille sønnen hennes og 
hun er knust. Langsomt klarer hun ved hjelp 
av egen styrke og med støtte fra søsken og 
bestemor å komme «tilbake» til livet. Hun 
makter også å jobbe med seg selv slik at hun 
klarer å se overgriperen, sin egen far, i øy-
nene når han slipper ut fra fengslet. Hun tref-
fer mannen som hun senere gifter seg med,  
romanforfatterens farfar. 

Haug vokste opp med sine besteforeldre i 
samme hus. I ettertid uttrykker han takknem-
lighet over at han var så heldig å få oppleve 
dem på nært hold. Romanen er basert på 
dokumenterte fakta og fiksjon.

Familiehemmeligheten
Jan Haug fikk vite om farmors skjebne som 
25-åring, da han sammen med familien satt 

Visjon ble gripende bok om farmor

og så på filmen «Det er noe med Amelia». 
Filmen handler om ei jente som ble utsatt for 
overgrep. Det var etter denne filmen Haug 
fikk vite at hans farmor ble utsatt for incest 
som barn. 

– Jeg tror ikke jeg skjønte rekkevidden av 
det far fortalte meg. Farmor levde enda ti år 
etter denne hendelsen, men jeg tok aldri opp 
dette når jeg besøkte henne. Det var først 
femten år etter at jeg fikk høre familiehem-

Helere menneske. – Ved å utforske og bli kjent med meg selv, i møte med andre mennesker, 
fikk jeg innblikk i en verden som ga meg den ballasten jeg trengte for å skrive boken, sier 
fysioterapeut og livsstyrketrener Jan A. Haug. Foto: Heidi Johnsen
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meligheten at jeg bestemte meg for å finne ut 
hva som hadde skjedd, forteller han. 

Dypdykk 
Tanken på å skrive bok kom først etter at 
fysioterapeuten kom til et punkt hvor han 
var i ferd med å bli utbrent. 

– Denne livssituasjonen gjorde at jeg var 
nødt til «å finne meg selv» før jeg kunne 
gå videre. I denne perioden deltok jeg i for-
skjellige selvutviklingsgrupper. Jeg trengte 
å komme fra hodet og ned i maven. I tillegg 
begynte jeg på Høgskolen i Vestfold hvor jeg 
utdannet meg i livsstyrketrening. Det som er 
bra med denne utdannelsen er at den baserer 
seg på den fenomenologiske forståelsen, og 
vi lærer oss å sette fokus på hvordan vi har 
det inni oss. Ved å utforske og bli kjent med 
meg selv, i møter og samtaler med andre 
mennesker, fikk jeg innblikk i en verden 
som ga meg den ballasten jeg trengte for å 
skrive boken.  For meg er boken blitt noe 
mer enn en beretning om overgrep og incest. 
Den handler i høy grad om å mestre livskri-
ser. Mange av tilbakemeldingene fra lesere 
handler om at selv om boken omhandler et 
alvorlig tema, så gir den et håp.

Berikelse
– Utdannelsen har gitt meg en berikelse både 
personlig og faglig. Å bli kjent med meg 
selv og mine egne følelser har gjort meg til 
et helere menneske og en bedre fysiotera-
peut. Jeg møter pasientene på en helt annen 
måte enn tidligere. Jeg ser ikke lenger bare 
vondtene, men har fokus på hele mennesket 
og kan dermed bidra sammen med pasienten 
til å finne årsaken til smerten. I helsevesenet 
er tendensen at man har fokus på symptomer 
i stedet for på årsak. Det ser vi også på medi-
sinbruken som har eksplodert. Men med den 
tiden som er til rådighet per pasient er det 
lite annet enn symptomene som får fokus. 

Jeg skjønner derfor at mange velger å gå til 
alternativ behandling hvor det som regel er 
mer helhetlig tenkning, sier han. 
 
Mestringskurs
Haug jobber tre dager i uken på Vikersund 
Kurbad AS, Senter for mestring og rehabili-
tering. En del av jobben er å lede mestrings-
kurs. Disse kursene er utviklet i samarbeid 
med sentrene Bakke og Muritunet. Målet 
med kursene er at de skal være dynamiske, 
sette kursdeltakeren i fokus og være en tre-
ningsarena for å bli bedre kjent med seg selv. 
Dette innebærer økt fokus på egne tanker, 
følelser og kroppsreaksjoner i hverdags-
situasjoner. Kurset skal gi grunnlag for å 
utvikle seg selv gjennom å bevisstgjøre seg 
sitt eget livsmønster og å mestre utfordringer 
og aktiviteter i hverdagen. Gjennom øvelser 
får deltakerne erfare virkning på egen kropp, 
hvilke tanker de gjør seg om erfaringene og 
hvilken effekt erfaringer har på deres hver-
dag. Kurset ledes av  tverrfaglig helseperso-
nell og går over fire uker. 

Målgruppen er pasienter med kroniske 
smerter og sammensatte plager. Det tilbys 
også oppfølgingskurs. Behandlingen skjer 
både i grupper og individuelt. Undervisnin-
gen består blant annet av fire timer teori i 
uken, ulike former for trening, avspenning 
både på land og i basseng. På kveldstid job-
ber de i logg-grupper. Effekten av kurset er 
blitt målt over flere år.

Tilbakeføre ansvar
– Målet med kurset er å tilbakeføre ansvaret 
for å mestre sin livssituasjon til pasienten. 
Dette gjør vi blant annet ved å fokusere 
på mulighetene. Det vi har erfart er at pa-
sientene får en større tro på at de mestrer 
utfordringene etter å ha deltatt på kurset, og 
de evner å gjøre noe med sin livssituasjon. 
De får ikke nødvendigvis mindre smerter, 

men ved hjelp av avspenning klarer mange å 
dempe stressnivået. Videre får vi tilbakemel-
ding om økt forståelse for egen livssituasjon, 
økt innsikt i sammenhengen mellom å takle 
følelser og hvordan disse gir seg utslag i 
smerter. 

Vedvarende smerter skyldes ofte at smer-
tene har fått sette seg over tid. Det forteller 
hvor viktig det er at unge mennesker kom-
mer tidlig til behandling,  får snakke ut og 
får hjelp for sine traumer. Jeg tror en av 
årsakene til at min farmor klarte livet så bra, 
var at hun fikk hjelp av mennesker rundt seg 
mens hun var ung og dermed klarte å gå vi-
dere, sier Haug. 

Tankefeltpedagog 
To dager i uken jobber han som tankefelt-
pedagog i egen praksis. Her kombinerer 
han samtale og veiledning med akupressur. 
Dette er en effektiv metode for behandling 
av blant annet posttraumatisk stress. Haug 
understreker at denne behandlingen ikke 
betyr at han legger vekk sin kompetanse som 
fysioterapeut.

– Jeg er klar over skepsisen som råder i 
miljøet når det gjelder alternative metoder. 
Min holdning er at vi må ta vare på fysiote-
rapifaget, men være åpne for å ta inn andre 
impulser. Det viktigste er å ha et avklart 
forhold til seg selv. Min fysioterapiutdan-
nelse fra Tyskland ga meg en god teoretisk 
ballast, men ikke noe i forhold til selvut-
vikling og det å ta vare på seg selv. De to 
siste årene har jeg også vært tilknyttet Villa 
Sana på Modum Bad, hvor jeg holder kurs 
i stressmestring for å forebygge utbrenthet 
hos helsearbeidere. Der understreker jeg 
betydningen av avspenning og å ta hensyn til 
kroppens signaler. Mitt inntrykk er at helse-
arbeidere har minst like store problemer som 
andre med å lytte til kroppen og sette grenser 
for seg selv, sier Haug. n
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 Aktuelt 

Legetidsskriftet har brukt sitt jubi-

leumsnummer til å sette søkelys 

på små nasjonale tidsskrifters 

rolle i en internasjonal forsknings-

verden. Har de noen framtid? spør 

tidligere redaktør Magne Nylenna. 

Vi spør: hva har framtiden å by på 

for de som er enda mindre – som 

Fysioterapeuten?

Av Dagrun Lindvåg
dl@fysio.no

En av de viktigste oppgavene for de nasjo-
nale tidsskriftene er å være fellesarena for 
fagutveksling og debatt på tvers av spesiali-
teter, skriver Nylenna i sin artikkel. Jubile-
umsnummeret ble utgitt i januar i anledning 
tidsskriftets 125-års jubileum.

Problemstillingene Nylenna tar opp er 
svært aktuelle også for Fysioterapeuten.  
Dr. philos. Jorunn Helbostad ved St. Olavs 
Hospital i Trondheim sitter i Fysioterapeu-
tens redaksjonsutvalg. Hun har publisert 
mye, både i internasjonale tidsskrifter og i 
Fysioterapeuten, og har bred kontakt med 
forskningsmiljøer i andre land. 

– Nylenna peker på utfordringer for små 
medisinske tidsskrifter som har en hel profe-
sjon klinikere som målgruppe, der fagstoffet 
som presenteres må ha et visst spenn. Disse 
utfordringene gjelder i første rekke tilgang 
til kvalitativt gode fagartikler skrevet for 
fysioterapeuter og som er relevante for mer 
enn et smalt interesseområde, sier Helbostad 
til Fysioterapeuten.

Synkende minoritet
Nylenna var legetidsskriftets redaktør fra 
1987 til 2002. Han er fungerende redaktør i 
Helsebiblioteket og også professor II i sam-
funnsmedisin ved Norges teknisk-naturviten-
skapelige universitet. Han påpeker at de na-
sjonale tidsskriftene er generelle tidsskrifter 
med alle leger som målgruppe og en særskilt 
nasjonal forankring. 

Nylenna opplyser at tidsskriftene velger 
ulike strategier for å møte medisinens inter-

En framtid for små tidsskrifter?

nasjonalisering og spesialisering. Satsing på 
nasjonalt språk og særnasjonale emner og 
nyheter er vanligst. Nasjonale tidsskrifter 
som ikke publiseres på engelsk vil aldri 
oppnå en høy impaktfaktor i bibliometrisk 
forstand. Likevel kan den kliniske og hel-
sepolitiske betydningen være betydelig på 
nasjonalt nivå. Med elektronisk distribusjon 
blir tradisjonelle opplagstall stadig dårligere 
egnet som kriterium for et tidsskrifts stør-
relse.  Med et opplag på 23.500, åpen inter-
nett-tilgang, utgivelse annenhver uke og en 
stor redaksjonell stab, er Tidsskrift for Den 
norske lægeforening uansett ikke lite. 

Nylenna mener at de generelle medisin-
ske tidsskriftene, i et økende faglig medie-
mangfold,  har gode muligheter til å befeste 
sin posisjon som kulturbærere og identitets-
skapere. Disse tidsskriftenes framtid vil 
særlig være avhengig av det innholdet de 
presenterer, god tilgjengelighet samt den 
uavhengighet og integritet de kan fremvise. 

For klinikere
Jorunn Helbostad understreker at Fysiotera-
peuten i første rekke er et tidsskrift for klini-

kere. Leserundersøkelsen for et par år siden 
viste at Fysioterapeuten for mange er den 
viktigste, og for enkelte den eneste, kilden til 
faglig oppdatering. Fagstoffet som trykkes 
må derfor være relevant for fysioterapeuters 
fagutøvelse. 

– Men noen må produsere fagartiklene. 
Her er både forskere og fysioterapeuter som 
er opptatt av et spesielt fagområde, viktige 
bidragsytere. For forskere er systemet dess-
verre slik at det er mer attraktivt å publisere 
originalartikler i internasjonale tidsskrifter. I 
tillegg til å være mer meritterende vil artikler 
i internasjonale tidsskrift også være tilgjen-
gelige for et større publikum. Først og fremst 
på grunn av indeksering i for eksempel Pub-
Med, men også fordi de skrives på engelsk. 
Men de fleste vitenskapelige artikler i inter-
nasjonale tidsskrifter leses først og fremst av 
andre forskere. Hvis klinikere er målgrup-
pen, vil det være mye mer hensiktsmessig å 
publisere i tidsskrift som Fysioterapeuten, 
mener Helbostad.  

– Hvilken type fagartikler bør Fysiotera-
peuten konsentrere seg om?

– Jeg tror det er viktig med originalarti-

Framtid? Hva har framtiden 
å by på for små tidsskrifter 
som Legetidsskriftet og Fysio-
terapeuten i konkurransen 
med de store internasjonale 
tidsskriftene?
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Aktuelt   

Det er en stor utfordring, men 

fagutøvere har et ansvar for å 

holde seg oppdatert på sine områ-

der. Det skjer så mye spennende 

og relevant forskning i verden at 

det blir for smalt å bare lese de 

nasjonale fagtidsskriftene, som 

Fysioterapeuten. Det mener Gro 

Jamtvedt, forsker ved Nasjonalt 

kunnskapssenteret for helsetje-

nesten. 
 
Av Dagrun Lindvåg 
dl@fysio.no

Jamtvedt understreker at Fysioterapeuten og 
andre små nasjonale tidsskrifter innen helse-
sektoren spiller en viktig rolle som inspirato-
rer og formidlere av kunnskap, og at de leses 

Et selvstendig ansvar
av mange i den målgruppen de skriver for. 
En ganske stor del av de norske fysiotera-
peutene får det meste av sin faglige informa-
sjon gjennom Fysioterapeuten. 

– Men det holder ikke for å være opp-
datert innen ditt fagfelt, sier Jamtvedt. Hun 
mener at den enkelte fysioterapeut har et 
selvstendig ansvar, og at de må gå til inter-
nasjonale kilder for å kunne følge med på 
utviklingen innen egen spesialitet.

– Har norske forskere et ansvar for å 
publisere sine forskningsresultater i de na-
sjonale tidsskriftene?

– Det er det vanskelig å svare klart ja el-
ler nei på. For forskere som vil kommunisere 
med andre forskere, vil det være meningsløst 
å publisere i Fysioterapeuten. De ønsker 
selvsagt å publisere i internasjonale tids-
skrifter. Hvis forskerne derimot ønsker å 
kommunisere med praksisfeltet, da er et na-
sjonalt tidsskrift som Fysioterapeuten veien 
å gå. Kanskje norske forskere heller burde 
ta ansvar for å lage korte sammendrag av 
internasjonalt publiserte artikler og formidle 
disse i Fysioterapeuten?

Kunnskapssenteret skal medvirke til at 
forskningsbasert kunnskap bidrar til gode 

beslutninger i helsetjenesten og fremme 
kunnskapsbasert praksis. Forskningens ho-
vedmål er å bedre praksis, og derfor er det 
uhyre viktig at ny kunnskap formidles til 
praktikerne – fysioterapeutene i klinikken, 
sier Jamtvedt.

Hun mener også at fagtidsskriftene bør 
jobbe for å motivere og inspirere leserne til 
å søke kunnskap utover det nasjonale, for 
eksempel via databasen PEDro (www.pedro.
fhs.usyd.edu.au/index.html) og det nye na-
sjonale Helsebiblioteket (www.kunnskaps-
senteret.no).

– Dette kan skje ved å lage korte sammen-
drag av artikler, både fra norsk og internasjo-
nal forskning, som gir leserne lyst til å søke 
etter mer informasjon. Legetidsskriftet publi-
serer i hvert nummer mange slike nyheter. 

Kunnskapssenteret legger også stor vekt 
på at forskning skal være gratis tilgjengelig, 
og Helsebiblioteket gir deg nå tilgang til en 
mengde tidsskrift i fulltekst.

– Vi er selvfølgelig veldig positive til 
nettpublisering. Men praktikere er travle, og 
det er nok behov for en kultur og holdnings-
endring i forhold til bruk av internett som 
faglig informasjonskilde, sier hun. n

kler, men at dette ikke vil være hovedtyng-
den av fagstoffet. For klinisk utøvelse vil en 
del oversiktsartikler være av større interesse 
enn en veldig smal originalartikkel. Jeg 
tror også at det forstsatt vil være ønskelig 
å trykke artikler publisert i internasjonale 
tidsskrifter med interesse for grupper av fy-
sioterapeuter, eller å omarbeide artikler med 
tanke på fysioterapeuter som målgruppe.
 
Meritterende
Helbostad påpeker at forskere i dag får pen-
ger for å publisere i tidsskrifter som har en 
referee-ordning. Her er internasjonale og 
nasjonale tidsskrifter rangert slik at de mest 
prestisjetunge gir bedre uttelling. Fysiotera-
peuten er rangert i gruppe 1, sammen med 
blant annet legetidsskriftet. 

– Det betyr faktisk at det også i dag til en 
viss grad er meritterende å publisere artikler 
i Fysioterapeuten, sier hun.

Et annet poeng Helbostad trekker fram er 
at presentasjon av fagstoff på norsk er med 
på å utvikle et norsk fysioterapeutisk be-
grepsapparat. Dette er en oppgave Fysiotera-

peuten bør være bevisst på gjennom å legge 
vekt på å finne gode norske begrep i stedet 
for å tillate engelske begrep i artiklene, me-
ner hun.   

Nett og papir
– Hvilken rolle tror du nettsteder for fag og 
forskning vil spille sammenlignet med papir-
utgaven av tidsskriftene?

– Leserundersøkelsen fra 2004 viste at 
relativt få norske fysioterapeuter var kjent 

med Fysioterapeutens egne nettsider. Men 
dette var for to år siden, og situasjonen kan 
ha endret seg. For at nettsidene skal bli brukt 
må de være attraktive og faglig relevante for 
fysioterapeuter. Jeg har også stor tro på nett-
sider som kan lede deg til interessante nett-
steder internasjonalt. Fysioterapeutens sats-
ning på egen nettside for fag og forskning er 
et kjærkomment og viktig supplement til pa-
pirutgaven. Se www.fysioterapeuten.no/fag 

Helbostad understreker at det å drive et 
fagtidsskrift som Fysioterapeuten i stor grad 
er avhengig av ressursene som settes av til 
drift og utvikling.

– Hvis forbundet ønsker et godt fagtids-
skrift, ja så koster det. Dette må NFF ta inn 
over seg og ta stilling til framover, sier Jo-
runn Helbostad. n

Nettsatsing. – Fysioterapeutens satsing 
på egen nettside for fag og forskning er 
et kjærkomment og viktig supplement til 
papirutgaven, sier Jorunn Helbostad.  
Se www.fysioterapeuten.no/fag
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Meir Lotan, Physiotherapist, M.Sc, National 
Rett Syndrome evaluation team, Israel. Ph.D 
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Associate Professor of Music Therapy at 
Sogn and Fjordane University College, San-
dane, Norway. National Rett Syndrome evalu-
ation team, Israel.  

Deler av denne artikkelen er tidligere publisert i Nordic 
Journal of Music Therapy. Originalartikkelen kan leses 
på nettstedet til tidskriftet www.njmt.no 
Artikkelen ble mottatt av Fysioterpeuten 1.11.2005 og 
akseptert for publisering 6.12.2005. 

Introduction
Rett Syndrome (RS) is a neurological dis-
order diagnosed predominantly in girls (1). 
It is characterized by the deterioration of 
behavioural, social, cognitive, communi-
cative and functional skills to a profound 
level, after a seemingly normal first six to 
18 months of life (2). Its etiology is derived 
from impairment in an X-linked gene (3, 
4). There is no known cure to RS, and care 
provided by conventional treatments (mu-
sic-, physical-, occupational-, speech- and 
hydrotherapy) seem to relieve and improve 

Physiotherapy and music therapy 
for a girl with Rett Syndrome 
– a dual treatment approach

Sammendrag
Fysioterapi og musikkterapi som en kombinert tilnærming for personer med 
Rett syndrom (RS) ble satt i gang som følge av lidelsens komplekse og 
utfordrende manifestasjoner. RS er en genetisk lidelse som i de fleste tilfeller 
rammer kvinner. Både fysisk aktivitet og fysioterapi er anbefalt som tiltak for 
pasienter med RS, men ofte blir behandlingsformen mislikt av pasientene 
selv. Musikkterapi er kjent som et effektivt og egnet tiltak og er svært godt 
likt av pasientgruppen. For å kunne imøtekomme RS pasientenes fysiske og 
medisinske behov, utvikle deres samarbeidsevne og anerkjenne deres emos-
jonelle og kommunikative behov, ble en kombinert behandlingstilnærming  av 
fysioterapi og musikkterapi, prøvd ut. Behandlingen har et bredt terapeutisk 

perspektiv og medfører at begge terapeutene oppnår de terapeutiske målene 
i behandlingssituasjonen, uten at pasienten motstiller seg behandling. Sam-
tidig viser behandlingen å ha god effekt på barnets kommunikasjonsevner. 
Denne kasusrapporten gir et innblikk i den kombinerte behandlingen i et 
eksempel med en ni år gammel jente med RS. Hovedfokus er på de fysiske 
og motoriske aspektene ved behandlingsforløpet. Vi foreslår at lignende 
intervensjoner også kan introduseres i tilnærmingen til personer med andre 
alvorlige funksjonshemminger. 
Nøkkelord: fysioterapi, musikkterapi, Rett syndrom, kombinert behandling. 

the patient’s symptoms (1). The incidence of 
RS is between 1:10.000 (5) and 3.8:10.000 
(6) in female births, and it is considered as 
the second most common cause for severe 
mental retardation in females after Down 
syndrome (5). 

The development of Rett Syndrome is  
characterized by four stages:
Stage I - Onset 
This stage appears between the ages six 
months to one year. This stage is usually 
overlooked as there are no evident neuro-
logical symptoms. The infant may show 
less eye contact and have reduced interest 
in toys. There may be delay in gross motor 
milestone, but at times the child may show 
an increase in refined hand use (i.e. handling 
a telephone dial, shifting pages of a book). 
This stage may take a few weeks and up to a 
few months. 
 
Stage II - Destructive
This stage appears between the ages one to 
four years. This stage can have a gradual 
or rapid onset as purposeful hand skills and 
spoken language are lost. Stereotyped hand 
movements begin to emerge and may in-
clude: hand-wringing, hand-clapping, hand- 
washing and hand-to-mouth movements. 
Breathing irregularities may be noticed and 
may include episodes of breath holding and 

hyperventilation. 
Some girls appear autistic-like with loss 

of social interaction and communication (be-
haviours which situates those children under 
the umbrella term of PDD on the DSM-IV). 
General irritation and sleep irregularities are 
typical. Slowing of head growth can be no-
ticed from three months to four years when 
the girls’ head circumference falls below the 
percentile chart.
 
Stage III - Plateau
This stage is usually detected from around 
the age of two and above and sometimes 
lasts throughout the individual’s life. This is 
a more balanced period. Clear signs of RS 
are apparent at this stage and may include: 
reduced hand function, apraxia, ataxic gait, 
difficulty maintaining equilibrium, scoliosis, 
gravitational insecurity and seizures. How-
ever, improvement is seen in behaviour with 
less irritability and crying and less autistic-
like features. The girls show more interest 
in their surroundings especially in people. 
Alertness, attention span and communication 
skills might improve. 

Stage IV – Late Motor Deterioration
If this stage begins, it starts around the age 
of ten and is characterized by reduced mo-
bility. Some girls stop walking (stage IV A) 
while others may have never walked (stage 

fag
kasusrapport



16 Fysioterapeuten nr. 2   februar  2006

IV B). There is no decline in cognition, 
communication or hand skills. Repetitive 
hand movement may decrease. Scoliosis is 
a prominent feature in about 85 percent of 
children with RS (3). Rigidity (stiffness) and 
dystonia are common characteristics (7).

Experts in the field of RS now believe 
that this fourth stage might be avoided under 
intensive appropriate therapeutic care (8).
 
Intervention for individuals with RS
The treatment of children with RS is es-
sential in order to accommodate them with 
maximum level of functioning and to provide 
them and their families the best possible qua-
lity of life. Physical therapy and music the-
rapy are two important forms of intervention 
for girls with RS.
 
Physical Therapy in the Treatment of RS
Since life expectancy in RS is evaluated at 
49-50 years of age (9) and due to the vast 
physical challenges experienced by children 
with this disorder, treatment, especially 
physiotherapy treatment, is essential. The se-
condary deterioration typical of adolescents 
with this disorder compels physiotherapy as 
one of the most important treatments for in-
dividuals with RS and is applied to almost 80 
percent of girls with this disorder (10). 

Despite the debilitating characteristics 
of RS many physical intervention programs 
have been found to yield positive results for 
this population:

Individuals with RS are less mobile than 
their peers. This leads to a sedentary life sty-
le, reduced cardiovascular abilities and low 
functional levels. Improvement of functional 
abilities and cardio-vascular capacities were 
found to be the result of a daily treadmill 
training program introduced to four children 
with RS (11).

Scoliosis is a severe problem for children 
with RS due to its frequency (up to 85 per-
cent) and severity (an average increase of 14 
degrees a year) (2). The reduction of scoliosis 
curve was found possible through an intensive 
intervention program with one child with RS 
(see picture 3). This intervention program was 
implemented through the use of various posi-
tioning postures of the child (12).

Additional complications of RS might be: 
limb deformity, fear of movement, improving 
hand function or loss of walking ability. Such 
complications might be reduced and even 
avoided through the use of hydrotherapy (13).

Many children with RS show neurologi-
cal and sensorial difficulties such as: poor 
limb coordination during function, postural 
and equilibrium difficulties, diminished hand 

functioning, apraxia, ataxia, and other sensory 
and perceptual problems. Such complex issues 
might be improved through the use of Snoeze-
len (see picture 2), also known as the control-
led multi-sensory environment (14, 15). 

All those characteristics are commonly 
introduced by individuals with RS and are all 
apparent with the girl who will be described 
in this case example. The intervention was 
planned to address some of those issues. 
 
Music Therapy in the Treatment of RS
Music Therapy was recommended by Dr. 
Andreas Rett as early as 1982 as means of 
treating individuals with RS (16). It’s poten-
tial to promote and to motivate their desire to 
interact and to communicate with their sur-
roundings as well as in developing their cog-
nitive, affective, sensory-motor and physical 
abilities has been revealed and reported by 
many (17-34).

Since girls with RS express and commu-
nicate their emotions and feelings through fa-
cial, bodily expressions and vocalization, the 
music therapist can create music that reflects 
and supports these expressions. By doing 
so the therapist creates a safe and a special 
enabling environment, consequently helping 
to broaden and to increase the girls’ «circles 
of communication». Through these musical 
creations the music therapist can become 
familiarized with the way the child expresses 
her feelings, and with this knowledge the 
music therapist can build the base for a close 
intimate interaction (see picture 1).

The Dual Approach –Physical and  
Music Therapy
We have chosen to work in a dual approach 
with girls with RS who are in Stage IV as we 
found it beneficial for the girls, for the physi-
otherapist and for the music therapist. The 
dual treatment approach was implemented 
for several years and had positive results. 
The treatment plan was conceived in accord-
ance to the child’s physical and emotional 
state and was planned to answer the child’s 
therapeutic needs in a comprehensive way. 
The initial plan was very structured (see 
table 1), but the actual implementation was 
flexible according to the child’s state during 
each session.  

The reasons which brought the authors 
to unify the physical and musical treatments 
were directly connected to the child condi-
tion and to the interaction with both thera-
peutic milieus. 

Talia – a Case example 
Talia is a nine year old girl with RS. She de-

veloped normally until the age one and a half 
years. She then stopped maintaining some 
acquired milestones that she previously had 
engaged in. Other diagnosis, secondary to 
RS include: mild scoliosis (stable at present) 
with no orthopedic support, and epileptic sei-
zures (about two per week), despite her large 
dosage of anti-convulsing medication.

Talia walks with considerable support, sits 
with no support for limited periods of time 
(a few minutes). In order for her to be able 
to sit for long periods of time (as is expected 
during therapy sessions), external support is 
needed. When seated on the mattress she fre-
quently falls from sitting to laying position 
without using protective extension. When 
this occurs, she cannot return independently 
to a sitting position and needs the help from 
others (stabilizing her pelvis).

Communicatively she did not use any 
alternative communication system before the 
beginning of the dual treatment and did not 
even show minimal choice preference. 

Hand usage is extremely limited, and 
Talia is totally dependent on caregiver’s sup-
port throughout all activities of daily living 
including feeding and self care.

Emotionally she is very capable and ex-
presses her emotions through laughs, cries, 
body movements, teeth grinding and facial 
expressions. 

Physical Therapist’s Point of View
Along the life span of females with RS’s 
there are times where their ability to move 
independently decreases and their ability to 
maintain posture and stability (even while 
sitting) is deteriorating. These periods of 
deterioration are frequently temporary and 
the child returns to her former abilities. As a 
result, during these periods, they need to re-
ceive an increased dosage of movement and 
physiotherapy (35). Since physiotherapy is 
suggested as an important treatment against 
scoliosis (36-38) and since transfer abilities 
are usually the first functional capabilities to 
be lost in RS (39), physiotherapy is of ex-
treme importance and even a vital treatment 
for individuals with RS. 

In spite of its importance, physiotherapy 
can be unpleasant, and even penetrating. 
These facts may induce unpleasant feelings, 
which the girls are incapable of expressing. 
Individuals with RS function according to 
their emotional state, and when they dislike 
physical treatment (as in the case example), 
they might react by falling asleep and even 
by evoking a seizure. In this special case ex-
ample (described below) we found it neces-
sary to intervene by providing a positive mi-
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lieu for treatment and by helping to increase 
her motivation. 

Before implementing the dual interven-
tion Talia’s physical therapy program was 
implemented twice a week for half an hour 
sessions. During that time, Talia showed no 
will to cooperate, her physical performance 
was below her known abilities and she was 
mostly unhappy. In order to avoid total rejec-
tion by her, physical demands were lowered, 
and there was little hope for a change in 
her attitude or the intervention outcome. It 
was hypothesized that the use of music will 
help Talia to intensify her motivation and 
participation, thus achieving higher level of 
functional demands during physical therapy 
sessions. 
 
Music therapist’s point of view 
Before the introduction of the dual interven-
tion Talia received music therapy twice a 
week for half an hour sessions. Despite her 
obvious affection to music, the music thera-
pist found it very difficult to provide music 
therapy while Talia was constantly occupied 
with maintaining her body positioning, thus 
not able to freely participate in any musical 
activity. It was clear that in order for Talia 
to attain concentration, communication, 
emotional expressions and to reduce hand 
stereotypic movement, she needed physical 
support.

Due to these problems, the need for joint 
treatment was aroused. It was hypothesized 
that through the dual treatment the music 
therapy will create an atmosphere that will 
enable the space necessary for the physical 
therapeutic process to develop. 
 
The joint treatment
These conflicts paired with professional 
needs and the girl’s preferences, made it nec-

essary to combine the physical therapist who 
presents the child with physical demands and 
the music therapist, who prepares, reflects, 
interprets, contains and structures the ses-
sions. The combination of music and physi-
cal therapy raised Talia’s physical perform-
ance while at the same time converted the 
treatment from being difficult and disliked by 
her, to a more complete and positive experi-
ence partially controlled by Talia. 

The musical content was functioning as a 
vessel which provided freedom for expres-
sion for different emotions. Whilst there 
was a space for expression, the music cre-
ated a clear structure for the treatment. By 
repeating the same structure every session, 
the child could anticipate every phase of the 
treatment. This created a sense of trust and 
security that helped Talia to build a positive 
feeling of suspense towards the next phase of 
the treatment. 

Another important aspect was that the 
music created by the music therapist helped 
to motivate Talia. In such a positive milieu 
the physiotherapist was able to elevate thera-
peutic demands and to achieve maximal 
results without any resistance or any aversive 
behaviour by Talia. 

Targets of treatment for Talia  
The targets of physiotherapy intervention:
l  To establish rapport and a positive atmos-

phere towards the intervention: This goal 
was established through gradual verbally 
preparing Talia before each session.

l  Maintaining walking abilities, improving 
balance and equilibrium reactions:  These 
goals were established by walking with 
Talia to and from the physical therapy 
room and by challenging Talia to maintain 
erect postures while walking and within 
the session. 

l  Proprioceptive preparation towards move-
ment while improving body scheme: 
These goals were established by giving 
sensory proprioceptive stimuli to Talia’s 
body and to different limbs.  

l  Maintaining spinal range of motion and 
centering Talia’s midline perception: 
These goals were achieved through move-
ment opposite to the child’s natural sco-
liotic curve, and are in accordance with 
«over correction» therapeutic intervention 
for scoliosis developed by Susan Hanks 
(40) and prior work by the first author 
(12). Rolling on a mattress was planned to 
achieve similar effects. 

l  Acceptance of movement by an external 
facilitator (while practicing balance reac-
tion and protective extension): Fear of 
motion, and as a consequence, the rejec-
tion to external manipulation, is common 
to many individuals with RS. A play like 
exercise on the green physiotherapy ball 
enabled us to overcome such resistance. 

l  Improving hand usage:  This is achieved 
by massaging the child’s hands and by 
supporting Talia’s body while she was 
introduced with manual demands (play-
ing the guitar, beating the ocean drum and 
communicating). 

l  Addressing educational goals: The physi-
cal therapist working in an educational 
setting needs to support the achievement 
of educational goals of each student. By 
supporting the child body the physical 
therapist helped to promote educational 
goals such as: communication skills, at-
tention span, decrease stereotypical hand 
movements and enhancement of the 
child’s vocalization.   

Targets of the Music Therapy intervention 
l  To provide a consistent and relaxed treat-

Picture 3. Physiotherapy. A child with 
Rett Syndrome in a half kneeling position 
during physiotherapy session (right C 
shaped scoliosis). Photo: Meir Lotan

Picture 1. Music therapy. Group music therapy 
with children with Rett Syndrome. Photo: Meir 
Lotan

Picture 2. Snoezelen. A child with Rett 
Syndrome in the Snoezelen room. Photo: 
Meir Lotan
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Table 1. Step by step phases in the dual intervention approach of physiotherapy and music therapy involving a 
child with RS. The described treatment session can also be viewed on a video recording displayed on the NJMT 
website: www.njmt.no

Phases Description Physiotherapy (PT) goals Music therapy (MT) goals

1. Assessing the child’s 
condition.

Both therapists update on the childs 
physical and emotional condition.

The physical and emotional state of the child determines the nature and pace of the 
treatment. 

2. Verbally preparing 
the child for the treat-
ment. 

Both therapists verbally prepare the 
child for the transfer from her classroom 
to the therapy room.

The Rett Syndrome population has difficulty in sudden changes.
Preparing the child for the treatment builds confidence an acceptance and relaxes the 
child. 

3. Walking to the physi-
cal therapy room. 

Walking from the class room to the 
therapy room. 

Maintaining walking ability.
Improving balance.
Improving equilibrium reactions. 

Evaluating the childs emotional state.
Interacting and building rapport. 
Enhancing vocalization. 

4. Opening song. The child stands close to a mirror. The 
PT is behind her maintaining balance. 
The MT in front of the child. 

Improving equilibrium reactions in stand-
ing.
Proprioceptive preparation. 

Structuring the treatment by repeating the 
song at the beginning of each session. 

5. Song about body 
parts. 

Posture remains the same. PT gives 
sensory enhancement to body parts 
described by MT. 

Improving equilibrium reactions in stand-
ing. 
Improving body scheme. 

Framing and improving body awareness. 

6. Rolling on a large red 
physical therapy ball. 

The child is on her back on a large 
physical therapy ball. PT moves ball and 
the child according to music. 

Centering the childs midline perception. Creating a supportive and a calming atmo-
sphere through the musical content. 
Preparing the child for the exercise. 

7. Rolling on the mat-
tress. 

The PT facilitates rolling the child while 
MT describes the movement through 
singing. 

Setting body boundaries through sensory 
stimulation. 
Maintaining spine and back range of 
motion. 
Defensive reaction to obtain weight bear-
ing on hands. 

Preparing for the exercise. 
Enhancing vocalization. 
Preparing and reflecting feelings and 
experiences. 

8. Jumping and rocking 
on a (smaller) green 
physical therapy ball. 

The child is seated on the ball and PT 
bounces the child. 
The MT accompanies with guitar and 
singing. 

Practicing balance reactions and protec-
tive extension. 
Establishing body scheme through pro-
prioceptive stimulation. 
Acceptance of movement by an external 
facilitator. 

Preparing, mirroring and describing the 
exercise for the child. 
Assisting in accepting movement bye and 
external facilitator. 

9. Playing the drum. The PT supports the childs back so she 
is free to explore the drum. The MT 
holds the drum in front of child. 

Massaging the childs hands in preparation 
for playing the drum. 
Improving use of the hands. 
Decreasing stereotyped hand movements. 

Encouraging hand use. 
Decreasing stereotypical hand move-
ments. 

10. Listening to ocean 
drum. 

The child lies on her back supported 
by the PT while MT plays gently on the 
ocean drum upside down so that the 
child can se the pebbles. 

Decreasing stereotyped hand movements. Enabling the child to be in a relaxed state. 
Increasing attention. 
Decreasing stereotypical hand move-
ments. 

11. Listing and playing 
the guitar. 

The PT supports the childs back seated 
on the mattress. MT holds the guitar in 
front of her. 

Bearing weight to the right.
Achieving elongated torso. 
Providing support so that the child can 
play. 

Encouraging individual hand use. 
Examining an other instrument. 

12. Choosing songs 
to sing from picture 
symbols. 

The child is seated at a side seating 
position to the right. 
PT helping the child to maintain the pos-
ture. MT presents the child with choices 
of song selection. 

Elongating the childs right side (due to 
scoliosis). 
Stabilizing the child and enabling func-
tional use of body (choosing songs). 

Improving communication skills. 
Enhancing attention span. 
Providing expressive outlet. 
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ment setting. 
l  To provide a place for self control. 
l  To develop a sense of confidence and trust 

through the musical relationship. 
l  To provide a supportive environment 

where Talia could express her emotions 
such as: frustration and fear of movement. 

l  To enhance and to develop Talia’s aware-
ness of herself and of her surroundings. 

l  To enhance Talia’s communication skills 
such as: non-verbal expressions, vocaliza-
tion or verbal ability. 

l  To increase Talia’s attention span. 
l  To reduce hand stereotypical movements 

and to increase hand functioning.
 
These general goals were implemented into 
different phases of the dual intervention. The 
basic plan for all treatment sessions with Ta-
lia is shown in table 1. The treatment session 
can also be viewed step by step on a video 
recording displayed on the Nordic Journal of 
Music Therapy website: http://www.njmt.no
 
Treatment Outcome 
The dual treatment, described above, enabled 
us to shorten treatment time for Talia (two ¾ 
hour treatments per week instead of four ½ 
hour treatments). At the same time, the new 
treatment regime enabled therapy possibili-
ties that were unavailable during past thera-
peutic arrangements.

The  physical level of difficulty in the 
treatments was raised and became more 
complex than the individual treatments that 
preceded this approach (for instance asking 
Talia to use her hands without external sup-
port during music therapy sessions became 
possible during this intervention; or working 
with Talia on protective extension was done 
during individual PT sessions only slowly 
and from a seating position on a mattress, 
but during this intervention it was performed 
during swift movement changes on a physi-
otherapy ball). 

Talia’s communication choice making 
abilities advanced dramatically, from an in-
ability to choose between objects (Honey 
and lemon juice), to choosing from picture 
symbols (Song names). These skills were 
immediately transferred to Talia’s classroom 
and home. The development of such new 
skills for a disabled child has a dramatic ef-
fect on her independence, self esteem, self-
confidence and quality of life. The outcome 
of this treatment correlated with the rational 
which initiated the dual intervention of music 
and physical therapy.

Conclusion
Individuals with RS are usually extremely 
disabled. Most are slow to react to external 
stimuli and dread movement by external faci-
litators. When physical therapy intervention 
is applied without atonement to the child’s 
emotional state she might react with lack of 
cooperation and even obvious rejection. Such 
reactions can be avoided by introducing ad-
ditional motivational factors such as: video 
films, food, animals and the assistance of the 
child’s family members. While all such ad-
ditions might help, music is surly the most 
motivational of all.

The introduction of music, which has 
been highly recommended for this popula-
tion, has been found again in this case, criti-
cal in achieving cooperation and enjoyment 
from the child. Thus, on occasions where the 
physical progress of a therapeutic interven-
tion comes to a halt, the introduction of dual 
intervention such as the one presented in this 
article might be considered. 

We believe that the treatment described in 
this article can open up a window of oppor-
tunity to advance treatment possibilities for 
children with RS exhibiting multiple disabili-
ties. We also believe that this treatment ap-
proach can be implemented with other chil-
dren exhibiting a combination of movement, 
sensory, speech and motivation difficulties. 
By implementing this approach the results 
will reward the child and the therapists as 
one. This approach shows that even in a se-
vere neurological disabling disorder, such as 
RS, there is always a possibility of excelling 
treatments and achieving additional function-
ing and less disability.
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Abstract
Physiotherapy and music therapy (dual intervention approach) for individuals with Rett Syndrome 
(RS) was initiated as a result of the complex and challenging features which characterizes this disor-
der. RS is a genetic disorder effecting mainly females. Due to its debilitating characteristics, physical 
activity and physiotherapy is highly recommended however often disliked by these patients. Music 
therapy has long been suggested as a preferred therapy intervention, highly effective and greatly 
loved by the patients. 

In order to address the patients with RS’s physical and medical needs and at the same time 
enhance their cooperation and  take into consideration their emotional and communicative needs, 
a dual treatment program of music and physiotherapy was introduced. This approach augments 
a broad therapeutic perspective and thus establishes a better quality treatment. This intervention 
approach has enabled both therapists to raise physical requirements of the patient without rejection 
of the therapy program. At the same time the dual approach proved effective in improving the child’s 
communication skills. This article presents a dual physical and musical treatment approach with the 
case example of a 9 year old girl with RS. The main focus is on the physical and motor skill aspects 
of the treatment. The authors suggest similar approaches might be introduced to other individuals 
with severe disabilities. 

Key Words: Physiotherapy, Music Therapy, Rett Syndrome, Dual intervention.  
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Universitetet i Tromsø, Høg-

skolen i Bergen og Norges 

idrettshøgskole har fått 

støtte fra Fond til etter- og 

videreutdanning av fysiotera-

peuter til utvikling av i alt tre 

nye masterstudier.

Av Heidi Johnsen
hj@fysio.no

Dette gjelder mastere i neurologisk fy-
sioterapi, idrettsfysioterapi og klinisk 
fysioterapi.

Fondets intensjon med denne typen 
tildelinger er å støtte planlegging og 
igangsetting. Målet er at studiene eller vi-
dereutdanningen senere skal overføres til 

Tre masterstudier under utvikling
institusjonens ordinære budsjetter.

Universitetet i Tromsø søkte om mid-
ler til utvikling av klinisk masterstudium 
i neurologisk fysioterapi og fikk tildelt 
430 000 kroner høsten 2005. I 2003 ble 
Høgskolen i Tromsø tildelt inntil 300.000 
kroner til planlegging av en videreutdan-
ning i neurologisk fysioterapi. 

Norges idrettshøgskole, NIH, søkte 
om midler til planlegging og igangsetting 
av et masterstudium i idrettsfysioterapi, to 
kull og evaluering. Våren 2005 ble NIH 
tildelt inntil 430.000 kroner til utviklings-
arbeidet. Fondsstyret sier i vedtaket at 
de i prinsippet er positive til å bidra med 
inntil 4.869.000 millioner kroner. Dette 
skal kunne omfatte to kull studenter á 120 
studiepoeng, samt en evaluering av mas-
terstudiet i idrettsfysioterapi. 

Høgskolen i Bergen har fått 164.500 
kroner til utvikling av master i klinisk 
fysioterapi, med fordyping i ortopedi og 
revmatologi, samt lungelidelser. Studiet 
skal totalt gi 120 studiepoeng. 
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blikkpå forskning

«Blikk på forskning» utarbeides i samarbeid med Australian Journal of Physiotherapy (AJP). 
AJP trykker forskningspresentasjonene under betegnelsen Critically Appraised Papers, CAPs. 

Synopsis
Summary of Han A, Robinson V, Judd M, Taixiang W, Wells G, Tug-
well P (2004): Tai Chi for Treating Rheumatoid Arthritis. The Co-
chrane Library, Issue 3. (Prepared by Gro Jamtvedt and Kåre Birger 
Hagen, CAP Editors.)

Question. Is Tai Chi effective and safe as a treatment for people with 
rheumatoid arthritis (RA)? Design. Systematic review of randomised 
controlled trials (RCT) or controlled trials (CCT). Setting/popula-
tion. Ambulatory adults with a diagnosis of RA. Interventions. Ex-
ercise programs with Tai Chi instruction or incorporating principles 
of Tai Chi philosophy. Control groups received no therapy, sham 
therapy, or another type of therapy. Outcomes. Outcome measures 
from OMERACT 1993 and safety assessed as withdrawals. Results. 
Three RCT’s and one CCT including 206 participants were included 
in the review. On a scale from 0 (worst) to 5 (best) the methodologi-
cal quality of the studies were assessed as 0 in three studies and 1 in 
one study. Tai Chi based exercise programs had no clinically impor-
tant or statistically significant effect on most outcomes of disease ac-
tivity, which included activities of daily living, patient global overall 
rating, tenderness or number of swollen joints (WMD 2.45 joints, 
95% CI –0.45 to 5.36). For range of motion, Tai Chi participants 
had statistically significant and clinically important improvements in 
ankle plantar flexion (WMD 24.00 degrees, 95% CI 3.34 to 44.66). 
There were statistically greater withdrawals from the control groups 
than from the Tai Chi groups (RR 0.97, 95% CI 0.19 to 0.72). One 
study found that compared to people who participated in traditional 
ROM exercise/rest programs those in a Tai Chi dance program re-
ported a significantly higher level of participation in and enjoyment 
of exercise both immediately and four months after completion of the 
Tai Chi program. Conclusions. The results suggest Tai Chi does not 
exacerbate symptoms of rheumatoid arthritis. In addition, Tai Chi has 
statistically significant benefits on lower extremity range of motion, 
in particular ankle range of motion, for people with RA.  However, 
four studies of low methodological quality do not provide strong evi-
dence, and the results should be interpreted with caution.

Commentary
Rheumatoid arthritis (RA) is a chronic, inflammatory and systemic 
disease that mainly affects the musculoskeletal system. The disease 
commonly causes fatigue, pain, joint destruction, and decreased 
physical performance. Beneficial effects of regular exercise programs 

Tai Chi may be safe though ineffective for rheumatoid arthritis

for patients with RA are well documented and The American College 
of Rheumatology recommends strengthening and aerobic condition-
ing regimens in its guidelines for the management of RA.
Tai Chi combines slow and gentle movements, both isometric and 
isotonic, with deep diaphragmatic breathing and relaxation while 
maintaining good posture. It involves stepping with full weight on 
both lower extremities, while bending knees. Tai Chi is approximate-
ly equivalent to walking 6 km/h and produces an average increase in 
heart rate of 50%.

Tai Chi has been shown to improve balance and prevent falls (1), 
increase flexibility (2) and improve physical function (3). It is a fre-
quently prescribed exercise for arthritis suffers in China, but little is 
documented in English about possible beneficial effects in RA.

This review concludes that Tai Chi is a safe form of exercise for 
patients with RA. In daily clinical practice physiotherapists need a 
variety of safe exercise options in order to increase the patient’s ad-
herence in exercise. The fact that patients reported enjoyment with 
Tai Chi may improve their motivation for regular exercise. Reduced 
balance and fear of falling is reported as limiting factors for RA 
patients (4). To our knowledge, none of the included studies used 
balance, fear of falling, or postural control as outcome measures. 
Studies have shown that Tai Chi improves balance and prevent falls 
in older adults with osteoarthritis (5). Further studies are needed to 
investigate if this is the case for RA patients.

We support the authors’ suggestions for further studies regarding 
patient-reported pain and quality of life after Tai Chi programs. To 
capture the patients’ experience and impression with Tai Chi, qualita-
tive studies may be needed.

This review supports and encourages physiotherapists to consider 
Tai Chi as a safe alternative form of exercise, and thus expand their 
scope of practice for RA patients.

Anne Christie and Camilla Fongen
National Resource Centre for Rehabilitation in Rheumatology, 
Norway
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Dei seinare åra har vi sett fleire teikn på at 
fysioterapeutar i privat praksis i Noreg må 
omstille seg for å møte utfordringane frå 
samfunnet. Ein kan seie at fysioterapi i privat 
praksis vert sett på prøve av eit paradigme-
skifte i helsepolitikken (1,2). På same tid 
ser vi at kommunale innsparingar truer den 
grunnleggande økonomiske strukturen for 
mange fysioterapiverksemder (3,4). Fysiote-
rapeutane, både i privat praksis og i kommu-
nehelsetenesta, konkurrerer med stadig fleire 
om ressursane. 

Ei rekke offentlege utgreiingar tek til orde 
for at nye aktørar skal ha meir sentrale rol-
lar og at ressursane skal styrast mot andre 
områder enn det vi tidlegare har sett på som 
helsevesenet sitt domene. Det vert brukt både 
ideologiske og økonomiske argument for å 
forsvare desse synspunkta. Fysioterapitenesta 
vert og råka av denne utviklinga. Dette ser 
vi dømer på i St.meld. nr 16. (2002 – 2003): 
Resept for et sunnare Noreg. (5) der fysio-
terapi ikkje vert nemnt med eitt ord. NOU 
2000, 27: Sykefravær og uførepensjonering: 
Et inkluderande arbeidsliv (6) definerer ho-
vudaktørane innanfor arbeidslivet og desse 
skal: «beskyttes mot helsepesonalets mono-
polisering». St.meld. nr.40 (2002 – 2003): 
Nedbygging av funksjonshemmende bar-
rierer strategier, mål og tiltak i politikken for 
personer med nedsatt funksjonsevne (7) skil-
drar korleis funksjonshemming veks fram i 
gapet mellom den einskilde sine føresetnader 
og dei krava samfunnet stiller. Fysioterapi 
vert ikkje nemnt blant dei tenestene som 
kan auke den einskilde sine føresetnader for 
meistring. 

I Florø, og i mange andre kommunar, er 
det først og fremst dårleg kommuneøkonomi 
som truar privatpraktiserande fysioterapeutar. 
På PFG seminaret på Voss 22 januar 2004 vart 
trugsmålet om inndraging av driftstilskot do-
kumentert. Sjølv om dei rettssakene som har 
vore ført mot kommunar som har drege inn 
driftstilskot har stadfesta at kommunane ikkje 
har lova på si side, er det behov for ein felles 
innsats for å møte desse utfordringane. Dette 

Prosjekt «Fysioterapimenyen»
gjeld både lokal innsats for å stadfeste profe-
sjonelle rollar og posisjonar og sentrale tiltak 
frå NFF. Styring av felles fagutvikling og sik-
ring av verksemder er to sider av same sak.

I Fysioterapigruppa SMS har vi sidan 
2000 arbeida målretta for å tilpasse oss dei 
krav og forventningar som er knytt til vår te-
neste. Som medeigarar i Sunnfjord Medisin-
ske senter har vi vore aktive i etableringa av 
senteret (8). Med 13 fysio- og ergoterapeutar 
er vi det nest største fagmiljøet i Sogn og 
Fjordane. I nært samarbeid med dei kom-
munale fysio- og ergoterapeutane har vi i fel-
lesskap lagt stor vekt på at våre tenester skal 
vere både individ- og samfunnsretta. Vi har 
satsa på å bygge opp eit konstruktivt forhold 
til «omverda» og særleg til kommunen. Dette 
førte til at vi vart engasjert i kommunen si 
satsing i høve til å verte ei Inkluderande Ar-
beidslivs verksemd. Ein av fysioterapeutane i 
verksemda var med å utvikle modell for nær-
værsarbeid i Statoil. Denne modellen vart for-
løparen for Inkluderande Arbeidslivssatsing i 
Statoil. Denne erfaringa gav oss ein fruktbar 
innfallsvinkel for å vise korleis fysioterapite-
nesta kan vere bidragsytar for at nye aktørar 
skal lukkast med sine helseutfordringar. 

Til tross for pressa kommuneøkonomi 
fekk vi hausten 2003 ein avtale om eit nytt 
driftstilskot for å vidareutvikle våre tankar 
om korleis privat fysioterapiverksemd kan 
bidra til å løyse dei lokale helseutfordrin-
gane. Desse tankane danna grunnlag for pro-
sjektet «Fysioterapimenyen». Prosjektet fekk 
støtte frå Fond til videre- og etterutdanning 
av fysioterapeuter våren 2004.

Prosjekt «Fysioterapimenyen»
Fagutvikling vert ofte brukt synonymt med 
målretta forbetring av kunnskap i form av 
kompetanse, forståing og behandlingstiltak. 
Det har vore lite diskutert om nytenking i 
høve til organisering av praksisverksemd og 
utprøving av nye organisasjonsmodellar er 
ei form for fagutvikling. Det er lite aktuell 
litteratur om dette temaet (9) og endå færre 
studium (10). Sentralstyret i NFF oppnemnde 

i 2003 ei prosjektgruppe som skal vurdere 
framtidig organisering av fysioterapitenesta 
i kommunane med utgangspunkt i driftstil-
skotsordninga. Mellom anna skal gruppa greie 
ut ein til tre nye modellar for organisering av 
fysioterapitilbod på kommunenivå (11).

Strategi og kjerneområde
I vår praksis ønska vi å drive fagutvikling og 
tilpasse vår praksis til dei behova lokalsam-
funnet har. Vårt utgangspunkt for prosjekt 
«Fysioterapimenyen» er at dei helsepolitiske 
føringane og omsynet til sikring av verksem-
da vår krev nøyaktig same strategi: 

– Vi må utvikle ei større grad av sam-
funnsperspektiv i tenesta vår.

– Vi må verte oppfatta som aktive bi-
dragsytarar med omsyn til dei lokale helseut-
fordringane.

For å oppnå dette har vi bestemt at vår 
fagutvikling skal ha fire kjerneområde:

– Auke brukaren si evne til meistring
– Tilgjenge

«Fysioterapimenyen» 
Bakgrunnen for prosjektet er ei erkjenning av 
at det private fysioterapitilbodet i mange til-
felle ikkje er i takt med samfunnet sine behov. 
Målsetjinga med prosjektet er å komme fram 
til ei arbeidsform der det er betre samsvar 
mellom pasientane og samfunnet rundt oss 
sine behov og forventningar til fysioterapi-
tenesta. Prosjektet er støtta med midlar frå 
Fond til etter- og vidareutdanning for fys-
ioterapeutar. 

Praksisen består av fem fysioterapeutar 
med ulik bakgrunn, erfaringar og interesser. 
Vi er den del av Sunnfjord Medisinske Senter 
(SMS), bygd i 2001, kor alle kommunale 
helsetenester er samla under eitt tak. Mål-
setjinga til senteret er å skape eit krevjande og 
stimulerande fellesskap som produserer gode 

tenester til brukarane. 

Fysioterapeuter i privat praksis må omstille seg for å møte dei lokale helseutfordringane i kommunane. 

Det trengs å utviklast nye tiltak som kan tas i bruk på nye arenaer. I denne kronikken presenteres prosjekt 

«Fysioterapimenyen» som er ein mulig veg å gå.
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– Brukar / kundeperspektiv
– Marknadsføring
Med utgangspunkt i dette har vi i Fysio-

terapigruppa SMS laga oss ein «intern hus-
kelapp» som skal brukast til å minne kvaran-
dre på våre mål og vår felles ideologi:

– Vår kompetanse kan bidra til at andre 
kan meistre.

– Vår arena er større enn behandlingsrom-
met.

– Etter pasientane er Flora kommune vår 
viktigaste kunde.

– Vi kan bidra med gode løysingar for å 
møte dei lokale helseutfordringane.

Vi vil vidare presentere tiltak vi har sett 
i verk for å nærme oss målsettinga om ei 
fysioterapiteneste som betrar samsvaret mel-
lom pasientane og samfunnet sine behov. 
Tiltaka vert presentert gjennom «Fysiotera-
pimenyen».

Kva er «Fysioterapimenyen»?
I prosjekt «Fysioterapimenyen» er desse tan-
kane strukturert og konkretisert i nye tiltak 
og på nye arenaer der fysioterapeutar i privat 
praksis tradisjonelt ikkje har vore. Prosjek-
tet vart kalla «Fysioterapimenyen» fordi vi 
ønskja å presentere våre tilbod i form av ein 
meny. Denne menyen skal vere ei oversikt 
over dei tenestene vi tilbyr. Tenestene er 
framstilt som funksjonsmål, dei er lettfatteleg 
skildra og illustrert med bilete. Menyen skal 
sikre at pasientane sjølv skal kunne vere de-
laktige i val av tiltak som er naudsynte for å 
gjenopprette meistringsevne.

Tiltak på individnivå
Eit hovudmål med å presentere våre tilbod 
til pasientane i praksisen i ein meny, er å 
auke deltakinga til pasientane med omsyn til 
val av tiltak. Tradisjonelt har det vore slik at 
terapeuten/legen har bestemt kva slags tiltak 
som passar for kvar einskild pasient. Nasjo-
nale føringar peikar på kor viktig brukarmed-
verknad er. Det at brukarane er involverte og 
har medverknad er eit teikn på god kvalitet 
(12). På bakgrunn av aktiv brukarmedverk-
nad og problemløysingsfokus ønskjer vi å 
kvalifisere pasienten til sjølv å sjå kva slags 
tiltak som kan gjenopprette meistringsevna. 
Vi tilbyr difor ei utvida fysioterapivurdering. 
Denne vurderinga er i første rekke tenkt for 
pasientar med samansette funksjonsproblem. 
Denne undersøkinga kombinerer tradisjonell 
fysioterapiundersøking (retta mot symp-
tom, sjukdom, diagnose og prognose) med 
ei ressursvurdering. Målet er å kartlegge 
funksjonsnivå, funksjonsgap (7) og korleis 
fysioterapibehandling kan bidra til å auke 
meistringsevna til pasienten. 

Reint praktisk vert den utvida fysiotera-

piundersøkinga gjennomført som ein trekant 
dialog. Ein fysioterapeut fortar ei tradisjonell 
klinisk fysioterapiundersøking. Ein kollega 
gjer ei ressursvurdering før eller etter den 
tradisjonelle undersøkinga. Dei to undersø-
kingane skjer fortløpande etter kvarandre. 
Etter undersøkingane sit pasienten og dei to 
fysioterapeutane saman. I dette møtet går ein 
gjennom aktuelle funn og saman planlegg ein 
tiltak ut frå fysioterapimenyen. I dette møtet 
tar ein og opp behov for dialog med andre 
aktørar. Det vert rapportert direkte til fastle-
gen. Dette gjer at legen får rask informasjon, 
og behandlinga kan planleggast ut frå res-
sursar og moglegheiter. Målet er at pasienten 
skal delta aktivt for å finne målretta tiltak for 
å redusere gapet mellom funksjonsnivå og 
funksjonskrav.

I funksjonsvurderinga nyttar vi 
WHODAS II (13) som verktøy. Vi bestemte 
oss tidleg for å nytte eit funksjonsvurderings-
verktøy som låg under ICF- paraplyen. Det 
var viktig for oss å velje eit standardisert og 
godkjent verktøy med tanke på seinare eva-
luering. I og med at ICF – klassifisering er 
på full veg inn i det norske helsevesenet vart 
WHODAS II eit naturleg val. 

Tiltak på samfunnsnivå
Menyen skal og innehalde dei tenestene vi 
tilbyr som ikkje er direkte pasientrelaterte. 
Dette er tiltak som til dømes arbeidsplassvur-
dering på oppdrag frå trygdekontoret, 
opplæring og undervisning, førebyggande 
tiltak, ergonomisk rådgjeving, trening for 
organisasjonar, lag og bedrifter i og utanom 
arbeidstid. Menyen er tilgjengeleg i første 
rekke på Sunnfjord Medisinske senter der 
våre viktigaste samarbeidspartnarar er. Mål-
setjinga er at menyen etterkvart óg skal vere 
tilgjengeleg på andre arenaer som t.d. skular, 
idrettslag, arbeidsplassar med meir.

Samarbeidet med kommunen og tiltak for 
kommunalt tilsette
Samarbeidet med Flora kommune rettar seg 
både mot kommunen som ein stor arbeids-
gjevar og mot kommunen som leverandør 
av tenester til lokalbefolkninga. Fysioterapi-
gruppa SMS vart engasjert som støttespelarar 
i IA – prosjektet i Flora kommune. Som 
tidlegare nemnt har ein av fysioterapeutane i 
gruppa erfaring og kompetanse frå prosjekt-
arbeid i Statoil (14). Denne erfaringa vart 
viktig for å synleggjere korleis fysioterapeu-
tar kan bidra for at andre skal lukkast med 
sine helseutfordringar. I dette arbeidet har 
fysioterapeuten vore støttespelar i dialogen 
mellom den tilsette og leiaren. Fysioterapeu-
ten har og vore aktiv i arbeidet med å skape 
ei felles forståing av samanhengane mellom 

arbeid og helse. Som ein del av «Fysiotera-
pimenyen» har vi lagt inn eit kurs i meistring 
og helse. 

I høve til kommunen sine tilsette har vi 
hatt opplæring i pausegymnastikk med koste-
skaft (stokketrening). Målet er at interesserte 
arbeidstakarar skal få opplæring av oss og 
deretter drive autonome grupper på eigen 
arbeidsplass. Tredje kvar månad skal dei få 
påfyll med nye program og øvingar av fysio-
terapeut. Vi skal og ha kurs i arbeid og helse 
for tilsette i pleie- og omsorgsektoren. Dette 
kurset vert følgt opp av eit tilbod om trening 
der vi direkte fokuserer på dei utfordringane 
denne gruppa har i sin arbeidskvardag.

To av fysioterapeutane i praksisen har 
kompetanse til å gjere arbeidsplassvurde-
ringar på oppdrag frå Trygdeetaten. Dette 
tiltaket har vi marknadsført både internt på 
Sunnfjord Medisinske Senter og ovanfor 
tenesteleiarane i Flora kommune. Vi ser klart 
at dette er eit viktig tiltak for at fysiotera-
peuten kan gje funksjonsretta behandling 
og bidra til at individuelle føresetnader for 
meistring vert optimale. Vi held stadig fokus 
på dette ovanfor samarbeidspartnarar.

Dette er spesielle tiltak i prosjekt «Fysio-
terapimenyen». Desse har vi valt å skildre 
spesielt då dei seier mykje om korleis vi ten-
kjer. Menyen skal synleggjere vår målsetjing 
om funksjonsretta behandling med fokus på 
meistring. Den synleggjer òg vår målsetjing 
om å vere aktive bidragsytarar på andre 
arenaer der meistringsevne er eit tema. Den 
utvida fysioterapiundersøkinga reflekterer 
òg fokuset på aktiv brukarmedverknad, pro-
blemløysingsfokus, funksjon og funksjons-
retta behandling.

Å fremme folkehelsa
Tidlegare i artikkelen har vi fremma vårt øn-
ske om å vere meir synlege i arbeidet med 
å fremme folkehelsa. Slik vi ser det har fy-
sioterapeutar ein unik kompetanse innanfor 
dette feltet. Vi må difor gjere noko med det 
faktum at styresmaktene ikkje ser på vår fag-
gruppe som ein viktig aktør i dette arbeidet 
(5). Gjennom «Fysioterapimenyen» og lokal 
marknadsføring forsøker vi å markere oss på 
dette feltet. Dette har ført til at kropps- 
øvingslærarane på ungdomsskulen tok kon-
takt med oss og ønskja eit samarbeid i høve 
til førebygging av skader hos ungdom. Slike 
oppdrag tek vi imot med stor entusiasme. 
Ved å marknadsføre oss på dette feltet hå-
per vi at andre aktørar (idrettslag, frivillige 
organisasjonar o.l.) tar kontakt med oss for 
samarbeid. Vi ønskjer og å engasjere oss som 
støttespelarar i høve til kommunedelplan 
for idrett og friluftsliv. I samarbeid med dei 
kommunale og frivillige organisasjonane er 
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vi med som rådgjevarar i eit utval som skal 
starte opp aktivitetar for innbyggjarar som er 
heime på dagtid. Dette tilbodet skal organise-
rast som gruppeaktivitetar der ein kan variere 
innhald i aktivitet frå gong til gong. Dømer 
på aktivitet kan vere turgåing, sykkeltur, ak-
tivitet i treningssal og liknande. For å kunne 
gje tilbod til nye grupper og delta meir aktivt 
i dei lokale helseutfordringane investerte vi 
i 2004 i eit nytt treningsrom i kjellaren på 
Sunnfjord Medisinske Senter. Dette rommet 
skal fysioterapeutane bruke til gruppetrening 
på dagtid. På ettermiddags- og kveldstid er 
målet at flest mogeleg andre grupper skal 
nytte rommet. Vi ønskjer på denne måten å 
bidra til å stimulere lag, bedrifter og organi-
sasjonar til å vere kreative i høve til fysisk 
aktivitet i kombinasjon med sosialt samvær. 
Då bidrar vi aktivt med å fremme to viktige 
sider for å få eit godt liv: God helse og tryg-
ge, gode sosiale tilhøve (12). 

Diskusjon
I vår verksemd har vi arbeida lenge med 
ei fellesforståing av omgrepa meistring og 
funksjon. Vår oppleving er at dette har sett 
i gong ein prosess i høve til organisasjons-
kulturen i vår praksis. På same tid har vi re-
gistrert ei rekke hindringar for omstilling av 
fysioterapi i privat praksis.

Utfordringar i ein privat praksis
I den tida vi har arbeida med prosjekt «Fy-
sioterapimenyen» har vi erfart at organiserin-
ga av privat praksis kan skape hindringar for 
fagutviklingsarbeid. Den største hindringa 
ligg i organisasjonsstrukturen. I ein privat 
praksis arbeider alle som sjølvstendig næ-
ringsdrivande. Det som skjer på behandlings-
romma er den einskilde sitt ansvar; både med 
omsyn til økonomi, organisering og utøving 
av fag. Felles fagutviklingsarbeid er difor 
heilt avhengig av konsensus. Sjølvsagt kan 
kvar einskild fysioterapeut drive med eige 
fagutviklingsarbeid, men skal heile praksisen 
endre kurs må alle vere einige i endring. Det 
er ikkje nok at alle er einige i endringane, 
alle må og sette av tid tilfelles møter der ein 
kan diskutere seg fram til og arbeide ut nye 
metodar. Dette krev at alle har engasjement 
og vilje til å sette av tid. Dei fleste privat-
praksisar er organisert i ein flat struktur 
– ingen har arbeidsgjevaransvar, og det er 
ikkje ein overordna leiar som kan delegere 
oppgåver til dei tilsette. Ingen har formell 
autoritet i form av å vere leiar. Vi har erfart at 
denne organiseringa gjer til at fagutviklings-
arbeidet går seinare enn det hadde gjort i ein 
organisasjon med ein meir hierarkisk struk-
tur. Nokre gonger stoppar arbeidet opp, og då 
er framdrifta avhengig av at nokon plukkar 

opp tråden att. I ein praksis med fem ulike 
fysioterapeutar, med ulik bakgrunn og ulike 
visjonar, er det naturleg at ein vert oppfatta 
av dei andre som pådrivar. Denne personen 
kan få ein uformell autoritet i gruppa og vert 
oppfatta som ein leiar. Dette har sine fordelar 
fordi det sikrar framdrift, men på den andre 
sida kan det føre til stor personleg slitasje for 
den som er pådrivar. Vi har mange gongar 
diskutert korleis vi kan sikre at interne avta-
lar vert følgt opp slik at ein slepp å «mase» 
på kollegaer for å komme vidare i prosjektet. 
Vi har ikkje funne noko godt svar. Det vi har 
gjort er stadig å minne kvarandre på kvifor 
vi starta prosjektet og kva vi ønskjer å oppnå 
med det. Ved stadig å gjenta dette for kvar-
andre aukar lojaliteten internt i gruppa, og vi 
skaper ei kjensle av fellesskap. Dette bidrar 
til at kvar einskild føler eigedom til prosjek-
tet og resultatet. 

Å jobbe med fagutvikling i privat praksis 
krev at ein er strukturert i høve til å sette av 
tid til arbeidet. Vi har svært direkte kontakt 
med våre brukarar, noko som fører til at all 
tid vert brukt til pasientbehandling. Det er det 
vi tener pengar på, og vi har eit sterkt samvit 
i høve til våre pasientar. Vi har ingen som 
«skjermar» oss frå den direkte kontakten med 
pasientar som ønskjer behandling. Dei fleste 
praksisar har stor pasienttilstrømming og ven-
telister. Det kan difor i slike situasjonar vere 
vanskeleg å sette av tid i arbeidstida til fagut-
viklingsprosjekt. Ofte har ein gode føresett, 
men opplever at avtaleboka fyller seg opp. 
På kort sikt kan ein oppleve at fagutviklings-
arbeid og pasientbehandling kjem i konflikt 
med kvarandre. Det er difor viktig å minne 
kvarandre på at fagutviklingsarbeidet kjem 
pasientane til nytte på lang sikt. For å sikre 
tid til samarbeid har vi valt å reise vekk no-
kre gonger i løpet av året. Vi har då ofte valt 
øyane utanfor Florø som base for ein kveld 
og ein heil dag med samarbeid og sosial sam-
kvem. Dette har vist seg å vere svært nyttig.

Til tross for mykje informasjon og opp-
læring (5) ønskjer mange pasientar passiv 
behandling. Takstplakaten fremmar framleis 
symptomretta behandling til tross for nye 
takstar og forskrifter som fremmar meir 
aktive behandlingstiltak og tverrfagleg sam-
arbeid. Oppgjersforma knyttar ein terapeut til 
ein pasient (15). Dette gjer pasientlogistikken 
lite fleksibel og bidrar til at fysioterapeutar 
som arbeidar saman i ein praksis vert indivi-
dualistar og meir eller mindre isolerte tenes-
teytarar. Dette skaper dårlege vilkår for styrt 
utvikling av felles organisasjonskultur. 

Fokuset på omgrepet funksjonsvurdering 
som kom i kjølvatnet av intensjonsavtalen 
om eit meir Inkluderande Arbeidsliv (IA) 

(16) kunne vorte eit godt døme på samfunns-
retta fysioterapitiltak. Fleire fysioterapeutar 
såg gode moglegheiter til å komme på bana 
å verte medspelar i IA prosjektet (17, 18) 
utan at dette har slått heilt til. Omgrepet 
funksjonsvurdering kan skape forvirring og 
polarisering. Mange yrkesgrupper har posi-
sjonert seg (19), og det kan opplevast som 
ein konkurranse mellom tidlegare gode sam-
arbeidspartnarar. 

Vi må heller ikkje gløyme at det er gode 
argument for at auka meistring og brukar-
ansvar ikkje passar for alle pasientar. I ein 
liten kommune som Flora er det heller ikkje 
politisk aksept for å prioritere ressurssterke 
grupper (t.d. dei som er i arbeid) framfor 
kronisk sjuke pasientar, funksjonshemma, 
pensjonistar og uføretrygda. Talsmenn for 
desse gruppene meiner sjølv at behandling 
hos fysioterapeut er med på å oppretthalde 
livskvaliteten. Vi vert og oppmoda av fast-
legane til ikkje å prioritere desse pasientane 
etter dei yrkesaktive.

Ordninga med driftstilskot kan òg verke 
hemmande på omstillingsiver. Dei som har 
driftstilskot opplever at dei har stor tilstrøm-
ming av pasientar og meir enn nok å gjere. 
Dei har til no ikkje vore «truga». Men vi ser 
signal på at dette kan endre seg i framtida. 
Stadig fleire utøvarar er på helsemarknaden, 
òg i Florø. Dette har gjort oss endå meir sikre 
på at fysioterapeutar i privat praksis må vere 
med på ei samfunnsretta omstilling.

Som ei oppsummering slår vi fast at det 
er mange og samansette faktorar som hindrar 
omstilling av fysioterapitilbodet i privat 
praksis. Nokre hindringar ligg i rammefak-
torane for belønning, nokre har å gjere med 
forventningar til vår teneste (både frå pasien-
tar, samarbeidspartnarar og andre aktørar) og 
nokre ligg internt i den einskilde verksemda.

Utfordringar framover
Hindringane vi har møtt i arbeidet med pro-
sjektet leier oss fram til tankar om kva for  
utfordringar fysioterapeutar i privat praksis 
står ovanfor i framtida. 

Alle helsepolitiske teikn i tida tyder på 
at vi må sjå ut av behandlingsromma. Vi må 
spørje oss sjølv kva for andre arenaer det er 
naturleg at vi deltek på? Dersom ikkje vi er 
på dei arenaene, vil andre komme inn. Det 
er ikkje lenger nok at vi veit at pasientane 
er fornøgde. Politikarar og byråkratar vil sjå 
direkte resultat av det arbeidet vi gjer. Difor 
må vi verte meir synlege i folkehelsearbeidet. 

Margareth Dyrli og Joseph Odijk 
Sunnfjord Medisinske Senter
E-post: d-fro@online.no
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Litteratursøking i medisin og helsefag 
Astrid Kilvik og Liv Inger Lamøy
Tapir Akademisk Forlag 2005 
Antall sider: 208. Pris: 295 kroner
ISBN: 8251920493 

Denne boken er en praktisk innføring i søk etter 
medisinsk og helsefaglig forskningslitteratur. 
Forfatterne har valgt å presentere ti databaser 
som gir referanser til vitenskaplige artikler. Er 
du vant med bruk av internett og villig til å bruke 
litt tid på å tilegne deg kunnskap om å utføre 
søk i elektroniske databaser, kan denne boken 
være noe for deg.

Boken er todelt; en generell del om søking i 
elektroniske databaser, og en del hvor man går 
gjennom de ulike databasene. Den første delen 
av boken er en grunnleggende innføring i hvilke 
typer av kilder som finnes på nettet, egenskaper 
ved de ulike databasene, veiledning i valg av 
database, søkeprosess og søkestrategi, hvordan 
du får tak i oppsøkte artikler og hvordan du vur-
derer kvaliteten på dem. 

 I del to er hver database tilegnet et eget 
kapittel med generell informasjon om hvilke 
emner databasen dekker, hvordan du får til-
gang til basen og viktigst: et søkeeksempel. 
Databasene som presenteres er Amed, Cinahl, 
Embase, Medline, Psychinfo, Cochrane Library, 
Swemed +, Sportsdiscus, PubMed og Norart. 
De syv første databasene har helsepersonell i 
Norge tilgang til via Helsebiblioteket (www.shdir.
no/helsebiblioteket), de to siste er gratis til-
gjengelig på egne nettsider, mens Sportsdiscus 
krever lisens. Alle disse databasene er relevante 
for de ulike fagområdene innen fysioterapi. 
Databasene gir i hovedsak treff i vitenskaplige 
tidsskrifter, årbøker og noe populærvitenskap-
lige artikler. 

For å ha glede av boken er det viktig at du 
er litt vant med bruk av internett, ikke trenger 
detaljerte beskrivelser og at begreper som for-
mat, nedlasting og så videre gir litt mening for 
deg. Boken viser grunnleggende funksjoner i de 

ulike databasene 
og er rikt illustrert 
med skjermbilder i 
søkeeksemplene. 
Det er ikke alltid illustrasjonene i 
boka samsvarer med skjermbildene du får opp. 
Dette kan for eksempel skyldes at databasene 
videreutvikles og oppdateres kontinuerlig. Det 
kan også avhenge litt av måten du får tilgang til 
databasene på. For eksempel er bokens bilder 
hentet fra tilgang via OVID. Dette er med på å 
gjøre at en slik bok kan ha ganske kort holdbar-
het. 

Kanskje burde også databasene Pedro og 
Clinical Evidence også vært med. Det er likevel 
slik at det er relativt enkelt å tilegne seg kunn-
skap om nye databaser etter å bli kjent med 
disse ti som presenteres i boka. Hver enkelt 
database har ofte også godt utviklede hjelpe-
funksjoner som gir veiledning i søkeprosessen.

Jeg vurderer denne boken som en god 
starthjelp til å tilegne seg kunnskap om søking 
i elektroniske databaser på et relativt grunnleg-
gende nivå. Boken er på norsk, noe som gjør 
den lettere tilgjengelig enn de engelske hjel-
petekstene i de respektive databasene. Det er 
også positivt at boken illustrerer søk i de ulike 
databasene med klinisk interessante eksempler. 
Boken har et ganske dekkende stikkordsregister 
og kan fundere som et enkelt oppslagsverk eller 
en håndbok hvor det kun er nødvendig å lese 
det kapitlet som er aktuelt for den databasen du 
vil gjøre et søk i. 

Marit Thilemann

fag
kronikk
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Det er 33 grader i bassenget på Furuset, en grå og 
vindfull novemberdag, og tre damer har gått i vannet. 
Turnuskandidat Marianne Dønnem står på kanten og 
lar dem bli varme i muskulaturen før hun setter i gang 
dagens øvelser.

Aud V. Amundsen har ryggsmerter, i tillegg til 
KOLS. Hun sier hun orker mer, har mindre smerter og 
aldri har vært så sprek som etter at hun begynte med 
bassengtrening. Manijev Mosavi har hatt smerter i 
rygg, nakke og armer de siste fire årene. Hun føler seg 
mye bedre etter en tid med bassengtrening, spesielt i 
nakken. Anne Marie Dehli har brudd i lårbenet og skal 
reopereres. Bassengtreningen gir smertelindring. Alle 
de tre går i bassenget to ganger i uken.

Nesten alle som har smerter i kroppen synes det er 
godt med trening i varmt basseng. Det gir mange mu-
ligheter til å klare ting man ikke får til på tørt land.

– Vi prøver å motivere alle til å være mer fysisk 
aktive enn bare å gå en gang i uken i bassenget, sier 
Marianne Dønnem.

Pionerer i Alna
Besøket i bydel Alna nordøst i Groruddalen i Oslo 

Kommunikasjon og terapi 
på bassengkanten
Er det annerledes å arbeide i en bydel der en tredel av pasientene kommer fra kulturer som ofte forstår 

helse på helt andre måter enn vi gjør? De fleste trives i alle fall i varmt vann hos fysioterapeuten.

Av Berit Nyman 
fysioterapeuten@fysio.no

inngår i et forsøk på å belyse utfordringer i møtet mel-
lom fysioterapeuter med norsk bakgrunn og pasienter 
med ikke-norsk bakgrunn. Dette er et av de områdene 
i landet som har høyest andel personer med ikke-norsk 
bakgrunn.

Denne dagen er det to bassenggrupper med instruk-
tør. Da Kristian Heflo begynte med slike grupper for en 
del år siden, registrerte han ganske raskt at mennesker 
med innvandrerbakgrunn gjerne ville delta.

– Noen kvinner var skeptiske til mannlig instruktør, 
men den første tiden var det ikke noe alternativ, og de 
fleste ble med likevel. De siste årene er det nok vokst 
fram en økende bevissthet her. Nå tar kvinner det som 
en selvfølge at de får en kvinnelig fysioterapeut som 
instruktør, og at de får være i rene kvinnegrupper, sier 
Heflo. Han legger til at det er svært sjelden menn er in-
teressert i eller blir henvist til trening i basseng.

Kommunikasjon
– Det er viktig å ta visse hensyn, men det er også viktig 
å huske at alle er forskjellige individer – uansett bak-
grunn, sier turnuskandidat Marianne Dønnem.

– Vi erfarer at språk er og blir en av de største ut-

Gode tips  
fra Alna- 
terapeutene
• Være spesielt oppmerk-

som på språkforståelsen, 

og på hva slags opplæring 

folk har for å forstå den 

helseopplysningen vi kom-

mer med.

• Innvandrere bør selv få 

anledning til forstå sin 

situasjon, og selv beskrive 

hva de må gjøre for å bli 

bedre.

Bydel Alna. Turnuskandidat Marianne Dønnem og fysioterapeutene Hege Merete Eidem og Kristian Heflo finner 
både utfordringer og motivasjon i bydel Alna i Oslo, der rundt 30 prosent av befolkningen har bakgrunn fra ikke-
vestlige land. Foto: Berit Nyman.
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fordringene. Om beskjeder når fram og blir forstått, er 
ikke alltid lett å vite. Tidsbegrep kan også være en nøtt. 
«Klokken to» betyr i noen kulturer «en gang mellom to 
og fire».

– Vi blir nødt til å være bevisste på kommunikasjon 
på en annen måte enn overfor nordmenn, enten det 
handler om grupper eller individuell behandling, sier 
Hege Merete Eidem.

Så er det ulik kroppskultur. Forholdet til å kle av 
seg eller ikke dekke til kroppen eller bestemte deler av 
kroppen.

– Det er helt greit at noen vil ha på seg heldekkende 
badetøy i bassenget. Men vi har måttet lage noen regler 
for hva slags tekstiler, blant annet for å unngå lo i vannet.

Frustrerende – og motiverende
Den ene av bassenggruppene denne mandagen syntes 
det var helt greit å få besøk av en journalist med ka-
mera. Men det blir avslag hos gruppe 2.

– To av kvinnene, som har ikke-norsk bakgrunn, sier 
at det er umulig for dem å opptre på bilder som skal stå i 
et blad som leses av menn, forklarer Marianne Dønnem.

– Vil dere si at dere lærer andre ting ved å arbeide 
med mennesker med forskjellig kulturbakgrunn?

– Det kan være frustrerende, sier Kristian Heflo.
– Hvis man føler at man blir stående i stampe og vi 

ikke opplever framgang. En del grupper innvandrere 

Fakta om bydel Alna
Fra strategisk plan Alna bydel 2006-09: Et annet trekk 

som er sterkt fremtredende i Bydel Alna er at andelen 

ikke-vestlige innvandrere har øket sterkt i de senere 

årene og er nå i overkant av 30 prosent. 

Sosioøkonomiske trekk: Bydel Alna har i henhold til til-

gjengelig statistikk dårligere levekår blant befolkningen 

enn gjennomsnittet for Oslo kommune. Dette vises blant 

annet gjennom indikatorer for andel av befolkningen 

med hjelpestønad og uføretrygd som for bydel Alna sin 

del er på 7,83 prosent, mens den for Oslo som helhet er 

på 5,65 prosent. 

Bydel Alna har også en befolkning med høyere dødelig-

het, lavere utdanning og lavere inntekt enn gjennomsnit-

tet av Oslos befolkning.

Levekårsindeksene viser med tydelighet at bedring 

av levekårene for utsatte grupper blir en stor utfordring 

i årene fremover.

I bassenget. Bassengtre-
ning med fysioterapeut 
er et populært tilbud i 
mange pasientgrupper  
i bydel Alna i Oslo, også 
blant mange med ikke-
norsk bakgrunn. Her ser 
vi Anne Marie Dehli  
(innerst), Manijev 
Mosavi og Aud V. 
Amundsen. 
Foto: Berit Nyman.

Forts. neste side
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Tone Horntvedt underviser helsearbeidere, dommere, 
tollere, sosialarbeidere og lærere i flerkulturell forstå-
else. Hun er både sosialantropolog og fysioterapeut, og 
har forsket på det som skjer når mennesker fra ulike 
deler av verden møtes. Forskningen ble for mange år 
siden til boken «Helsearbeid i flerkulturell sammen-
heng» som nylig er kommet i ny utgave,

– Hva er det som preger norske fysioterapeuter i 
møtet med dem som har en annen kulturbakgrunn?

– Jeg synes ikke fysioterapeuter skiller seg ut i 
forhold til andre yrkesgrupper. Generelt er det slik at 
når mennesker fra andre steder møter norsk helsevesen, 
så møter de mye de ikke forstår. I Norge er det jo slik 
at helsevesenet nesten ikke har alternativer eller mu-
ligheter for valg. Mange er vant til flere alternativer, og 
til å ha en mer aktiv rolle i å forstå sin egen diagnose ut 
fra sin egen forståelse av sykdom. Her oppsøker man 
et system som sjelden gir forklaringer som er menings-
fylte. Mange som kommer fra en annen kulturbak-

– Vi må lære å mislykkes
– I dag er vi uhyggelig dårlige til å håndtere mangfold. Og det er et problem at vi aldri lærer å 

mislykkes som terapeuter. Vi vil antakelig bli bedre etter som globaliseringen og det multikul-

turelle påvirker oss, og vi blir lei av ikke å forstå!

Av Berit Nyman 
fysioterapeuten@fysio.no

grunn blir dessuten stående veldig alene med sine for-
ventninger – blant annet fordi de ikke har noe utviklet 
nettverk i Norge slik de er vant til hjemmefra.

Myter og marginalisering
– Er det slik at innvandrere og flyktninger sluses inn i 
helsevesenet fordi de ikke finner seg til rette i det nor-
ske samfunnet?

– Man kan svare både ja og nei til det. Svært mange 
innvandrere og flyktninger fungerer veldig godt i det 
norske samfunnet og har ikke mer kontakt med helse-
vesenet enn gjennomsnittlige etnisk norske mennesker.

– Jeg vil gjerne utvide perspektivet og minne om at 
alle marginaliserte grupper har lett for å bli storkunder 
i helsevesenet fordi man får dårligere helse av å være 
marginalisert. Se på rusmisbrukere. Se på unge, norske 
jenter og gutter som ikke fikser utdanning og jobbkar-
riere, men opparbeider seg en høy kompetanse på å få 
mest mulig ut av sosial- og trygdevesen. De blir ofte 

er ikke vant til å bevege seg særlig mye. Deres forhold 
til å trene ser ut til å være annerledes. Måter å forholde 
seg til smerte og kroppssignaler kan også være kulturelt 
betinget. Vi ser at mange må gjøre mer enn å være i 
bassenget en gang i uken hvis de skal bli bedre. Og de 
som kommer ordentlig i gang opplever det gjerne som 
positivt og vil gjerne fortsette. Men vi må også huske 
at for noen dreier det seg om en vanskelig livssituasjon 
– med smerteproblematikk, overvekt og dårlig fysisk 
form.

– Samtidig lærer vi mye. Vi møter nok flere sam-
mensatte diagnoser enn det som er vanlig blant nord-
menn. Heflo viser til Sosial- og helsedirektoratets 
handlingsplan mot sosiale ulikheter i helse. Direktora-
tet har også utarbeidet «Gradientutfordringen» som 
beskriver  tilnærming og innretning av tiltak for å løse 
problemet med at helse varierer med sosioøkonomisk 
status.

– Dette er motiverende for oss, sier Heflo.

Individuell tilnærming
De tre fysioterapeutene i Alna beskriver også spesielle 
utfordringer i det at man som terapeut blir sett på som 
en autoritet.

– Noen har en veldig sterk forventning om at jeg 

skal «løse problemet». Brukermedvirkning, i form av 
egeninnsats og øvelser, kan være vanskelig å få til, sier 
Kristian Heflo.

– Hva er de viktigste tipsene for å få til gjensidig 
kulturell forståelse – ut fra de erfaringene dere har?

– Noe av det viktigste er å være tydelig på hva vi 
som terapeuter kan tilby. Det innebærer også å tydelig-
gjøre overfor blant annet legesentrene hvem det er 
mest tjenlig å henvise til for eksempel bassengtrening. 
Folk skal være mest mulig sikre på hva de har å for-
holde seg til, understreker Heflo.

– Vi må være forberedt på alle typer spørsmål, og i 
det ligger det at vi faktisk møter et stort behov for all-
menn helseopplysning, sier Hege Merete Eidem. Hun 
minner også om at når man arbeider med flyktninger, 
kommer man av og til borti personer som har vært 
gjennom forferdelige ting.

– De har ofte vondt i kroppen og blir i god vilje 
henvist til fysioterapi. Men som regel trenger de også 
andre former for terapi – og det er ikke alltid like en-
kelt å få til det tverrfaglige.

– Uansett prøver vi å ha som leveregel at vi skal 
behandle hver enkelt som et individ, understreker 
Kristian Heflo. n
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uføretrygdet i ung alder. Diagnosen er ikke sykdom i 
fysisk forstand. Den heter marginalisering.

Med andre ord
– Fysioterapeuter i praksis opplever språket som en 
stor utfordring. I visse situasjoner er det fysisk nærhet, 
det å kle av seg eller kjønn som er vanskelig for en del 
innvandrere. Hva kan du si til dem om dette?

– En stor sak for meg er å formidle viktigheten av at 
helsearbeidere skjønner at noen har andre forståelser. 
For eksempel er det en majoritet blant verdens be-
folkning som er vant til å snakke om sykdom i termer 
relatert til varme-/kuldebalanse i kroppen. De fleste 
norske helsearbeidere blir tomme i blikket og skjønner 
lite av slikt. Kanskje bør vi prøve å lære oss i alle fall 
litt om andre måter å tenke på.

– Når det gjelder det å kle av seg, så handler det 
veldig ofte om rammene. Hva skal til for at en somalisk 
kvinne på 60 år synes det er greit å kle av seg? Det kan 
være at hun vil være sikker på at det ikke kommer en 
mann inn av døren! Det kan også være viktig at den 
kvinnelige terapeuten ikke er for ung i forhold til noen 
kulturelle og religiøse pålegg.

– Kvinner fra andre kulturer forteller meg i in-
tervjuer at de ble forbauset og såret over at deres norske 
medsøstre skulle ta av seg klær, mens de selv ikke ble 
bedt om det. Min viktigste erfaring er at hvis jeg spør, 
får jeg svar!

Sunnhet på norsk
– En viktig faktor er å våge å erkjenne når vi ikke for-
står, og så sette oss ned og snakke med de menneskene 
vi trenger å få et bedre terapeut-pasientforhold til, sier 

Mer ydmykhet. Tone Horntvedt ønsker at alle profesjonsutdan-
ninger skal undervise  i det  å mislykkes. – Vi trenger også mer 
ydmykhet overfor mennesker med annerledes kunnskap, sier 
sosialantropologen og fysioterapeuten. Horntvedt er knyttet til 
Videreutdanning i flerkulturell forståelse. Dette er en videreut-
danning ved Senter for flerkulturelt og internasjonalt arbeid  
ved Høgskolen i Oslo. Foto: Berit Nyman.

Tone Horntvedt.
I Norge er vi på den ene side sosialisert inn i den 

vestlige biomedisinen. På den annen side blir det van-
ligere at vi bruker alternativ medisin som et tillegg. 
Samtidig har vi denne voldsomt sterke troen på at god 
helse forutsetter fysisk aktivitet og et sunt kosthold.

– Det lever mange mennesker i mange land i verden 
som ikke har disse referansene. Derfor trenger vi, ikke 
minst vi fysioterapeuter, å bli mer bevisste på hvor mye 
av vår egen faglige diskurs som baserer seg på dette 
fysiske. Dersom vi bygger alt på at denne grunnpremis-
sen er universell, noe den altså ikke er, vil det skape en 
rekke vanskeligheter i vår kommunikasjon.

Om å tåle kaos
– Vi hører på pasientenes historier, men er ikke gode 
nok til å forholde oss til dem. Det gjelder ofte også 
overfor etnisk norske. Vi burde fått inn en mye bedre 
utrustning til å tåle vanskelige situasjoner uten å få pa-
nikk. For eksempel er trening i deltakende observasjon 
noe som bør få større plass i undervisningen.

– Det er et problem med alle profesjonsutdannelser 
her i landet er at vi aldri lærer å mislykkes. Vi blir ut-
dannet til eksperter. Men – i enhver profesjon vil man 
oppleve å mislykkes. Da står vi der, helt uten verktøy 
til å klare situasjonen preget av kaos. Det verste er at 
når våre redskaper ikke virker, tyr vi lett til prefabri-
kerte tenkesett.

Motivasjon for mangfold
– Hvordan er studentenes motivasjon for å tilegne seg 
kulturell forståelse – i et fag som fysioterapi?

– Igjen ser jeg liten forskjell på blivende fysiotera-
peuter og studenter i andre fag. Men jeg ser at jeg er 
heldig som kommer inn med noe så å si alle opplever 
som veldig spennende og litt eksotisk! Det handler jo 
egentlig mye om bevisstgjøring av en selv. Det er noe 
alle studenter er interessert i.

Horntvedt mener at det flerkulturelle Norge, som 
blir en stadig større del av alles hverdag vil påvirke oss 
til å forstå mer.

– I dag er vi i det hele tatt uhyggelig dårlige til å 
håndtere mangfold i vårt samfunn. Vi vil antakelig bli 
bedre, etter som globaliseringen og det multikulturelle 
påvirker oss, og vi blir lei av ikke å forstå! En porsjon 
ydmykhet overfor annerledeshet og i forhold til men-
nesker som er bærere av en annen kunnskap, kan også 
gi etniske nordmenn større rom for å tenke litt an-
nerledes. Bare tenk på alle eldre kvinner i Norge som, 
på grunn av vår ekstreme likhetstankegang, må finne 
seg i å bli stelt av menn – selv om de ikke ønsker det i 
det hele tatt. n
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Innlegg skal ikke være lengre enn 500 ord eller 3.000 tegn. Forkortelser/endringer som 
går ut over det ortografiske, grammatikalske eller det å gjøre setninger mer forståelige, 
legger vi fram for forfatter før trykking. Alternativt skal det stå under innlegget at det er 
forkortet/redigert av redaksjonen. Titler settes i redaksjonen, men kom gjerne med for-
slag! Frister, se tredje siste side. 

Faggruppenes kår 
2005 ble et historisk år for fysioterapi i Norge. 
Stortinget vedtok et varig og landsdekkende hen-
visningsprosjekt takket være Faggruppen for ma-
nuellterapis (FFMT) iherdige innsats. Alt er likevel 
ikke bare fryd og gammen. Følgende sitater bør gi 
grunn til ettertanke.  
Fysioterapeuten nr.11, 2005:

Forbundsleder Eilin Ekeland: «Jeg mener vi kan 
ta mange fighter og være veldig uenige innad, men 
at vi må tale med en tunge utad.» 

Leder i NFF avdeling Buskerud, Kristina Waks-
vik: «Alle faggrupper er like viktige. Det er ikke 
riktig at faggruppene skal fronte sine saker alene, 
det må gå via NFFs ledelse.» 

Fysioterapeuten nr.12, 2005: 
Sentralstyremedlem og leder av Privat råd, Roar 
Høidal: «Når MT-gruppen har kjørt solo, har de ikke 
vurdert de sidene av saken som vi må vurdere. Når 
det kommer innspill fra en faggruppe til sentral-
styret, må vi se dette fra flere sider og ta høyde for 
andre konsekvenser enn det faggruppen kanskje 
legger i saken. Det må faggruppene godta.» 

Som manuellterapeut og tidligere leder i Fag-
gruppen for manuellterapi vil jeg peke på to mile-
pæler for fysioterapeuter de siste 7-8 årene, begge 
et resultat av FFMTs «sololøp». I 1999 tok FFMT 
kontakt med Universitetet i Bergen om å få videre-
utdanningen i manuellterapi flyttet til universitets-
nivå. NFFs leder ble etter hvert informert, men sen-
tralstyret var ikke spurt. Samarbeidet mellom UiB 
og FFMT var veldig godt fra første dag. Resultatet 
ble en klinisk masterutdanning i manuellterapi, den 
første kliniske videreutdanning for fysioterapeuter 
på universitetsnivå i Norge.

Vinteren 1999 foreslo tre stortingspolitikere at 
kiropraktorer skulle få henvisningsrett m.m. Etter 
samråd med forbundsleder (ikke sentralstyret) ble 
det i felleskap jobbet for at manuellterapeuter skulle 
få samme rettigheter. Historien videre tør være godt 
kjent. I tiden før, under og ei tid etter prøveprosjek-
tet hadde FFMT også ansvaret for innspill og arbeid 
med forskrifter m.m. overfor departementet. Da 
de permanente forskriftene skulle utarbeides, var 
FFMTs arbeid ikke godt nok lenger. «Det skulle tales 
med én tunge overfor departementet.»  

FFMTs gode og gjennomarbeidete høringssvar 
ble på vesentlige punkt endret og redusert av NFF, 
sågar uten å informere faggruppen. Dessverre for 
NFF ble de endelige forskriftene langt på vei slik 
manuellterapeutene ville ha dem. Denne prosessen 
medførte mye unødig kluss og må ha etterlatt et lite 
profesjonelt inntrykk av NFF i departementet.

Hvilken begrunnelse ligger bak NFFs plutse-
lige behov for «å tale med én sentralstyrt tunge»? 
Svaret tror jeg ene og alene er maktdemonstra-
sjon. Jeg vil gjerne se den fysioterapeut eller til-
litsvalgt i NFF som er uenig i at videreutdanning på 
universitetsnivå og et permanent, landsdekkende 

henvisningsprosjekt er av de virkelig store fagut-
viklingsprosjekt i norsk fysioterapihistorie. Hvilke 
konsekvenser og hvilke sider ved disse sakene er 
det FFMT ikke har vurdert, Høidal? Hvorfor er det 
ikke riktig, Waksvik, at faggruppene kan fronte sine 
saker når det viser seg at det er en effektiv måte å 
få gjennomslag på?

Dessverre tror jeg fagutviklingen i NFF ville ha 
vært mager uten FFMTs sterke posisjon og res-
surser. Dersom manuellterapeutene skulle spurt 
sentralstyret, for ikke å si Landsmøtet, om lov til å 
sette i gang de to prosjektene, ville vi neppe nådd 
dit vi er i dag. Ville vi dessuten ha fått lov?  

NFF må snart skjønne at det kan lønne seg å spil-
le på lag med ressursgrupper som FFMT. Det er ikke 
framtidsrettet med hensyn til samarbeidskultur når 
FFMT ikke fikk mandat til å utarbeide NFFs hørings-
svar til henvisningsprosjektet. Hvordan tror NFFs 
ledelse at de kan ivareta et minimum av troverdighet 
ved å overkjøre prosessen på en slik måte? 

Et gammelt ordtak sier at man ikke blir profet 
i eget land. Jeg tror det er på tide for manuelltera-
peutene å kaste loss.
 
Sven E Fredriksen, manuellterapeut
(Innlegget er noe forkortet. Red.)

Takstforhandlin-
gene 2005 og MT
Etter å ha deltatt på formøte til MT-gruppas ekstra-
ordinære årsmøte i Sandvika 29.10.05 trodde jeg 
at forhandlingsdelegasjonens og Privat råds rolle 
overfor MT-gruppa var klarlagt for manuellterapeu-
tene. Jeg var tydeligvis ikke klar nok siden bl.a. Jo 
Østvold fortsetter den unyanserte kritikken uten 
å stille et eneste kritisk spørsmål til eget faggrup-
pestyre. Jeg ser meg derfor tvunget til å gjenta det 
jeg sa i Sandvika:

Da fristen for å komme med innspill til takst-
forhandlingene gikk ut 1. mars 2005 hadde vi ikke 
hørt ett eneste ord fra MT-gruppa. Dette var over-
raskende all den tid det var kjent for MT-gruppas 
styre at staten hadde fremmet et forslag i 2004 om 
å fjerne kombinasjonsmuligheten mellom A8 og 
A2-takstene. På ledermø-
tet medio mars 2005 tok 
jeg derfor initiativ overfor 
MT-gruppas leder for å få 
en samtale. Vi ble enige 
om et telefonmøte som 
ga følgende strategi som 
resultat:

Plan A: «Uthalings-
taktikk» for å beholde 
kombinasjonsmuligheten 
med A2-takstene med 

tanke på at henvisningsprosjektet skulle bli varig og 
landsdekkende. Hvis dette ikke lyktes, skulle vi gå 
for Plan B: Samme innspill som levert til forhand-
lingene i 2004.

Vi ble enige om at MT-gruppas styre ikke 
trengte å levere noe skriftlig all den stund Privat råd 
hadde dette innspillet datert 29.02.04. Hva var så 
innspillet fra MT-gruppa til forhandlingene i 2004? 
Jeg siterer et utdrag fra notatet som er undertegnet 
faggruppelederen 29.02.04:

«Takst A8 – Manuell terapi: Manuell terapi: kr. 
202,. Tillegg for tidsbruk ved behandling utover 20 
min, per påbegynt 10 min: kr. 101,-.

Etter vår oppfatning må A8-taksten kunne 
kombineres som i dag med C-takstene (grup-
pebehandling) samt A10 – Veiledet trening, men 
ikke lenger A2-takstene (min utheving) bortsett 
fra A2g. Taksten bør også kunne kombineres med 
utstyrstakstene A4 og A5.» Sitat slutt. 

Tatt i betraktning at dette var MT-gruppas plan 
B har det overrasket meg at resultatet av forhand-
lingene tydeligvis har kommet som en bombe på 
store deler av MT-miljøet.

Ved forhandlingene ble det raskt klart at plan 
A ikke lot seg gjennomføre slik at vi måtte benytte 
plan B. 

Vi valgte å unngå en tidfesting av takst A8 fordi 
vi mente statens tilbud var altfor dårlig når kom-
binasjonsmuligheten med A2-takstene falt bort og 
gikk for en så høy prissetting av taksten som mulig. 
Dette skyldtes også stadige innspill fra MT-miljøet 
om en høyere turn-over av pasientene. At vi i etter-
tid har fått flere innspill på at det behandles mange 
pasienter som krever lang tid, må vi bare ta til et-
terretning og beklage at dette ikke kom frem til oss 
før forhandlingene, og at de av dere dette gjelder 
har kommet spesielt dårlig ut av oppgjøret.

I denne tabellen har jeg forsøkt å stille opp MT-
gruppas innspill, statens tilbud og resultatet uten 
ytterligere kommentarer.

Jeg håper dette kan bidra til en mer nyansert 
debatt. Jeg imøteser med spenning innspillene fra 
MT-miljøet til årets forhandlinger og lover at leder 
av Privat råd skal arbeide for at også manuelltera-
peutene skal få sin rettmessige del av potten ved 
årets forhandlinger.

Roar Høidal, leder Privat råd

 MTs innspill:    
Plan B

Statens tilbud Resultat

A8 – taksten Kr. 202 Kr. 150 inntil 20 min Kr. 215

Tidstillegg Kr. 101 per 10 min 
utover 20 min

Et ikke-spesifisert «Betydelig 
lavere engangsbeløp»

Kr. 0

Kombinasjon A2 Nei NEI!!! Nei

A2g Ja Ikke nevnt Ja

A 10 Ja Ikke nevnt Ja

C-takstene Ja Ja Ja

A4 & A5 Ja Ikke nevnt Nei



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

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

fysioterapeuten

www.fysioterapeuten.no/arbeidsmarked

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

 1 Nord-Norge

 

 1 Midt-Norge

 2 Vest-Norge

 1 Øst-Norge

 3 Oslo og Akershus

 0 Sør-Norge

 1 Utlandet

Finnmark • Troms • Nordland • Svalbard

Nord- og Sør-Trøndelag • Møre og Romsdal

Sogn og Fjordane • Hordaland • Rogaland

Hedmark • Oppland • Buskerud • Telemark 

Vest-Agder • Aust-Agder 

• Vestfold • Østfold



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  lokalavdelingen kan være behjelpelig med relevant informa-
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sjon til NFFs medlemmer. 
Priser og tidsfrister står på nest siste side. Annonser kan sendes pr. e-post: 
fysioterapeuten@fysio.no eller på faks 22 46 35 65. 
Originalmateriell må sendes pr. post til FYSIOTERAPEUTEN, 
Pb. 2704 St. Hanshaugen, 0103 Oslo.

MENSENDIECK KLINIKKEN FYSIOTERAPI AS 
søker fysioterapeut

Mensendieck Klinikken drives helt privat av 10 Mensendieckutdannete 
fysioterapeuter. Vårt arbeid er rettet mot poliklinisk behandling, mensen-
dieckgrupper, forebyggende helsearbeid i bedrifter og idrett. 

Du må være offentlig godkjent fysioterapeut, gjerne mensendieckutdannet 
med klinisk erfaring. Vi søker etter en initiativrik, utadvendt og selvsten-
dig fysioterapeut som liker å arbeide i et til tider hektisk miljø, og som 
alltid setter pasienten i fokus. Ditt arbeidsfelt vil primært være poliklinisk 
behandling, med en variert og spennende pasientgruppe. 
Vi tilbyr et meget samarbeidsvillig kollegium i et engasjert faglig miljø 
med gode muligheter for egen utvikling.  

Tiltredelse så fort som mulig!
Kontaktperson: Daglig leder Erik Schrader-Nielsen, 
tlf. 22 36 38 08. CV og søknad sendes 
Adr: Mensendieck Klinikken Fysioterapi AS,
Kristian Augustsgt. 19, 0164 Oslo. 
Mail-adr: firmapost@mensendieck.no

Fullstendig utlysning, se www.fredrikstad.kommune.no

FYSIOTERAPEUT / SPESIALFYSIOTERAPEUT 
– BARNEFYSIOTERAPI  
 
100% stilling. Arbeidsområde: Fysioterapi på helsestasjon og i barne-
hage, vurdering/behandling/oppfølging av barn med spesielle behov, til-
rettelegging med tekniske hjelpemidler, gruppetrening inkl. bassenggrup-
per.  Kvalifikasjonskrav: Off. godkjent fysioterapeut som har erfaring 
med behandling av barn. Primært ønskes fysioterapeut med spesialkom-
petanse i barnefysio-terapi. Førerkort for bil. Søker må disponere bil.
Lønn etter kvalifikasjoner, stillingskode 7617 Spesialfysioterapeut eller 
7066 Fysioterapeut.
Kontakt avdelingsleder Stein Arne Rimehaug, tlf 69 30 59 88.
Søknad med CV og kopier av vitnemål/attester sendes:  
Forebyggende og Kurative Helsetjenester, Postboks 1405, 
1602 Fredrikstad.  
Søknadsfrist: 03.03.06.

SENTRALBORD: 60 30 60 00

STILLING LEDIG

Scandinavian Rehab Center

Fysioterapeuter søkes til vårt rehabiliteringssenter i Antalya, Tyrkia, for 
engasjement vår- og høstsesong 2006. 
Ved ansettelse legges vekt på personlig egnethet samt erfaring innen reha-
bilitering. 
For nærmere informasjon kontakt ledende fysioterapeut Synnøve Ask 
på tlf. 22 89 04 13 / 92 25 85 67, eller send CV med autorisasjon og 
2 referanser m. tlf nummer til: 
SRC v/Synnøve Ask, Ivan Bjørndalsgt. 2, 0472 Oslo 
Søknadsfrist: Vurderes fortløpende. 

Norsk Fysioterapeut-
forbund (NFF) organi-
serer 8.250 fysiotera-
peuter i offentlig og 
privat virksomhet. 
Forbundet har et 
sekretariat med 30 
medarbeidere. 
Vi holder til i 
trivelige lokaler i 
Stensberggaten 27. 
Se www.fysio.no for 
mer informasjon. 

Faglig konsulent 
Vikariat fra august 2006

Fagseksjonen i NFF har ledig vikariat som 
faglig konsulent i forbindelse med svanger-
skapspermisjon. 
Vi søker en fysioterapeut med variert 
fysioterapifaglig- og administrativ/prosjekt 
erfaring. 

Vi ønsker en fysioterapeut som:
•  liker å arbeide i team
•  er strukturert og resultatorientert
•  har prosjekterfaring

Arbeidsoppgaver:
•  Kursutvikling i samarbeid med kurs-
 avdeling
•  Koordinering av prosjekt fysisk aktivitet
•  Utredning i forhold til spesialistordningen

Vi tilbyr et trivelig arbeidsmiljø i moderne 
lokaler. Lønn etter avtale. 
En kortfattet søknad sendes til Norsk 
Fysioterapeutforbund, Postboks 2704, 0130 
Oslo innen 1. mars 2006.  Ved bruk av  
e-post er vår adresse nff@fysio.no 

Spørsmål om stillingen kan rettes til 
seksjonsleder Malene Haneborg, 
tlf. 22 93 30 72 eller 
e-post malene.haneborg@fysio.no 

Flatanger kommune
Flatanger kommune er en liten kystkommune på Namdalskysten. 
Kommunen har ca. 1.200 innbyggere. Det er ca 7 mil til Namsos.

Vi har ledig stilling for fysioterapeut
Stillingen er kommunal, kombinert med driftsavtale. Stillingen er ledig fra 
og med 01.04.2006. Kan dette være av interesse?

For nærmere informasjon om stillingen vises det til kommunens nettsted 
www.flatanger.kommune.no, eller det kan tas kontakt direkte med helse- 
og omsorgssjef Liv Brønstad, tlf. 74 22 11 30.

Vikariat i Brønnøysund og Vevelstad

Ved Fysioterapi & Helse AS i Brønnøysund og Vevelstad trenger vi vikar 
fra 01.03.06 og foreløpig i 6 mnd. Vikariatet er knyttet til 20% driftstil-
skudd.
Søknad sendes Fysioterapi & Helse AS, Salhussletta 2, 
8900 Brønnøysund. Tlf. 75 01 83 80 / 92 86 00 04 / 97 98 12 84.



33Fysioterapeuten nr. 2   februar  2006

Flott, nyoppusset fysioterapilokale til leie, ca 120 m2
Ligger midt i bydel 4, Oslo. Passer til 2 fysioter.  Kontakt på tlf.  95 40 52 57.

Kjøp/salg/leie

Pulsator til salgs. Lympha Press Plus model 1033-EL 
med buksemansjett og armmansjett. 1 år gammel, pent brukt.  
Kontakt: Monica, tlf. 98 40 89 90.

Er du fysioterapeut og opptatt av fag, forskning og kunnskapsformidling? 
Hvis du også liker å skrive og har interesse for nettpublisering kan denne 
stillingen være noe for deg! Fagredaktør har ansvaret for arbeidet med 
vitenskaplige fagartikler og annet fagstoff, både i tidsskriftet og på nettet.

Søkere må ha: Hovedfag eller mastergrad i fysioterapi 
                          Bred faglig innsikt                        
                          Interesse for nettpublisering
 
Arbeidet består blant annet i å kvalitetssikre og klargjøre fagartikler. Søkere 
må være godt orientert innen fysioterapiforskning. Fysioterapeuten har nett-
publisering av fag og forskning som nytt satsingsområde. Det er derfor en 
forutsetning at søkere har interesse for dette. Du må like å skrive selv og se 
det som en utfordring å gjøre andres tekster best mulig. 

Fysioterapeuten gis ut av Norsk Fysioterapeutforbund. Tidsskriftet kommer ut 
12 ganger i året, sendes til ca. 8300 fysioterapeuter og har i tillegg egne nettsi-
der. Det redigeres etter Redaktørplakaten og er medlem av Fagpressen. 
Redaksjonen har totalt fire stillinger.

FYSIOTERAPEUTEN – FAGREDAKTØR (1 års vikariat)

Stillingen gir gode muligheter til å bli kjent med fagmiljøer innen fysiote-
rapi, både i Norge og internasjonalt. Det kan bli aktuelt å delta på enkelte 
kongresser og konferanser. Fagredaktør er en viktig rådgiver for de andre i 
redaksjonen i fysioterapifaglige spørsmål. Personlige egenskaper og evne til 
samarbeid vil bli tillagt stor vekt. 
Redaksjonen holder til i samme lokaler som NFF, i Stensberggt. 27, Oslo. 

Lønn etter avtale. For stillingen gjelder 6 måneders prøvetid
Søknadsfrist: 6. mars 
For mer informasjon, kontakt: Redaktør Dagrun Lindvåg, tlf. 22 93 30 59/ 
97 6 7 12 48, dl@fysio.no eller fagredaktør Guro Stene, tlf. 22 93 30 85/ 
48 22 67 99, guro.stene@fysio.no
Søknad med kopi av vitnemål, attester og referanser sendes til: 
Fysioterapeuten, v/redaktør Dagrun Lindvåg, pb. 2704, 0131 Oslo. 
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NFFs KURS OG MØTER
NFF arrangerer ca. 55-60 kurs per år. De fleste kursene er av en ukes varig-
het, 40 timer, i tillegg har vi noen kortere temakurs. De fleste av NFFs kurs er 
kliniske behandlingskurs, og målgruppen er den praktiserende fysioterapeut. 
Kursene er primært tilrettelagt slik at kunnskapen kan føres direkte inn i den 
praktiske hverdagen.

Etterutdanningsvirksomheten i NFF får hvert år betydelige midler fra Fond til et-
ter- og videreutdanning av fysioterapeuter. Rammebevilgningen omfatter tilskudd 
til alt arbeidet i NFFs fagseksjon: Utvikling og gjennomføring av etterutdannings-
kurs, ajourføring av kursledere, kurslederseminar, spesialistordningen, NFFs 
kollegaveiledning, utviklingsprosjekter og drift av fagseksjonen. Til virksomheten 
2005 er det tildelt nærmere 4,2 millioner kroner. For deltakere på NFFs kurs gir 
dette en vesentlig reduksjon av kursavgiften.
For nærmere informasjon om fondet, se www.fysio.no/fondet
Skriftlig påmelding. Bruk påmeldingsblanketten som du finner på internett, 
www.fysio.no. Når påmeldingsblanketten ikke brukes, skal følgende opp-
lysninger sendes til NFF i et vanlig brev: Navn, adresse, telefon, eventuell 
e-postadresse, navn og adresse til arbeidsgiver og navn/nummer på kurset du 
melder deg på. Dokumentasjon må sendes fagseksjonen hvis det er spesielle 
opptaksvilkår til kurset.

Påmelding er bindende
-  Hvis avbestilling skjer etter påmeldingsfristen vil du bli belastet med et  
 avbestillingsgebyr på 500 kroner.
-  Hvis avbestilling skjer etter kursets betalingsfrist vil du bli belastet med  
 hele kursavgiften.
-  Hvis du avbestiller på grunn av sykdom, vil du bli belastet med et gebyr  
 på kr. 500 uansett når avbestillingen skjer i forhold til kursstart. I slike tilfel-
 ler må legeattest sendes til NFF.

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

Opptakskriterier
-  Medlemskap i NFF.
-  Eventuelle spesielle opptakskrav.
-  Påmelding til samme kurs for annen gang i løpet av fire år prioriteres, 
 uavhengig av avdelingstilhørighet og kurssted.
-  Arrangerende avdeling i NFF disponerer opptil 50 prosent av kursplas-
 sene til egne medlemmer.
-  Medlemmer i andre nordiske forbund (se ovenfor) disponerer opptil 10   
 prosent av kursplassene.
- Medlemmer som er sperret må ordne sluttoppgjøret før de kan komme 
 med på kurs.
Kursplasser blir tildelt i den rekkefølgen NFF mottar påmeldingene. Hvis det står 
ledige plasser ved påmeldingsfristens utløp, kan påmeldinger aksepteres frem til 
kursstart. Bekreftelse på tildelt kursplass sendes ut ca 14 dager etter påmel-
dingsfristens utløp sammen med faktura for kursavgiften.

Avlysning. NFF tar forbehold om at kurs kan bli avlyst ved for lav deltakeropp-
slutning eller på grunn av andre forhold som gjør det umulig å avholde kurset.
Kursoversikt. Oversikt over kurs vil til enhver tid være oppdatert på internett, 
www.fysio.no/kurs

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

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

30636201: Innføringskurs i  forskning
Oslo, 13. – 17. mars 2006

30680301: Hjerterehabilitering – med fysisk aktivitet som middel
Oslo, 13. – 17. mars 2006

30690201: Basiskurs i psykiatrisk og psykomotorisk fysioterapi
Trondheim, 20. – 24. mars 2006

30670401: Fysioterapi ved dysfunksjon i bekkenbunnen 
og inkontinens
Oslo, 27. – 31. mars 2006

30650201: Undersøkelse og behandling av voksne med nevrologiske 
tilstander – Bobathkonseptet
Vestfold, 27. mars – 4. april og 6. – 10. april 2006

30680201: Fysioterapi til kronisk lungesyke
Tromsø, 3. – 7. april 2006

30691701: Kroppsorientert psykologi – psykologisk forståelse av 
kroppslige symptomer og reaksjonsmønstre
Oslo, 5. – 7. april og 14. – 16. juni 2006

30650501: Advanced Course based on the Bobath Concept/Videre-
gående kurs basert på Bobathkonseptet – IBITA godkjent  kurs
Oslo, 24. – 28. april 2006

Har du glemt å melde deg 
på disse kursene? 
Se nærmere info om hvert enkelt kurs på de neste sidene. 

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

30636201

Innføringskurs i forskning
Kurset skal gi en innføring i forskning og utviklingsarbeid med fysioterapi 
som forskningsfelt. Kurset vil gi en introduksjon til vitenskapsteori, spørre-
skjema som forskningsmetode, design innenfor eksperimentell metode, epide-
miologi, statistikk og kvalitative metoder.

Målgruppe: Fysioterapeuter som ønsker innføring i forskningsmetoder eller 
som er i gang med forskningsprosjekter. 
Opptakskrav: Grunnutdanning og noe praksis med prosjektarbeid.

Praktiske opplysninger:
Arr.: Fagseksjonen
Kursledere: Siv Mørkved med flere
Tid: 13. – 17. mars 06
Sted: Oslo
Deltakerantall: 30
Kursavgift (inkl. lunsj): medlemmer kr. 4.350, ikke medlemmer kr. 8.700.  
Påmeldingsfrist: Fortsatt ledige plasser!
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo eller 
via NFFs hjemmesider www.fysio.no

30635302

Treningslære
Kurset legger til rette for at deltakerne kan tilegne seg et bedre grunnlag for å 
trene pasienter og pasientgrupper, og evaluere effekt av trening. Kurset inne-
holder en innføring i grunnleggende treningsprinsipper.

Målgruppe: Fysioterapeuter
Opptakskrav: Autorisert fysioterapeut.

Etter gjennomført kurs skal kursdeltakerne ha:
•  tilegnet seg kjennskap om grunnleggende treningsprinsipper
•  tilegnet seg kunnskaper om treningsplanlegging
•  kjennskap til energiomsetning, muskeltesting og testing av lungekapasitet
•  kjennskap til nyere teorier om trening og treningsprinsipper
•  gjennomført forskjellige treningsmetoder

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF avd. Troms
Kursledere: Jan Hoff og Jan Helgerud
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Manuell terapi

Fysisk aktivitet

Tid: 12. – 16. juni 2006
Sted: Tromsø
Deltakerantall: 24
Kursavgift (inkl. lunsj): kr. 4.350 for medlemmer, 
kr 8.700 for ikke medlemmer. 
Påmeldingsfrist: 18. april 2006 
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo el. 
via NFFs hjemmesider www.fysio.no 

30680301

Hjerterehabilitering – Med fysisk aktivitet som 
middel og mål
Kurset i hjerterehabilitering tar sikte på å gjøre fysioterapeuter med interesse 
for hjerterehabilitering i stand til å drive trening for disse pasientene. Det 
er stort behov for tidlig rehabilitering av hjertepasienter etter utskrivelse fra 
sykehus. Mange fysioterapeuter mangler erfaring med trening av pasienter i 
grupper. 

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

Etter gjennomført kurs skal kursdeltakerne ha:
• kunnskap om èn treningsmodell (grunnmodell)
• kunnskap om sykdomslære
• innsikt i pasientutvelgelse
• kunnskap om treningslære, instruktørrolle, valg av musikk/utstyr
• oppøvet evne til å kunne gi relevant pasientinformasjon og beredskaps-
 rutiner.
• økt kjennskap til nyere forskning på dette feltet

Praktiske opplysninger:
Arr: Fagseksjonen
Kursledere: Britt Hellesnes og Birgitta Blakstad Nilsson
Tid: 13. – 17. mars 06
Sted: Oslo
Deltagerantall: 20
Kursavgift (inkl. lunsj): kr. 4.350 for medl., kr. 8.700 for ikke-medl.
Påmeldingsfrist: Fortsatt ledige plasser!
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo eller 
via NFFs hjemmesider www.fysio.no 

Helse- og miljø

30620102

Helse- og miljøarbeid for bedriftsfysioterapeuter I
Dette er et basiskurs innen ergonomi hvor det blir undervist i:
•  rammer og krav innen forebyggende arbeid
•  krav til, og kartlegging av, kontorarbeidsplass
•  arbeidsplassvurdering på oppdrag for trygdekontoret

Deltakerne skal gjennom kurset tilegne seg et faglig grunnlag i ergonomisk 
rådgivning i virksomheter. Kurset skal legge til rette for en videre fagutvikling 
på området. Kurset er en forutsetning for å bli godkjent til å foreta arbeidsplas-
svurderinger for trygdekontorene for de som ikke er spesialist i helse- og miljø-
arbeid eller har minst tre års praksis i minimum 50% stilling med forebyggende 
fysioterapi /ergonomi, for eksempel bedriftshelsetjeneste.

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

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF avd Sør Rogaland
Kursledere: Hasse Storebakken, Vera Hejna Romstad og Hilde Heber 
Tid: 29 mai – 2. juni 2006
Sted: Stavanger
Deltakerantall: 24
Kursavgift (inkl. lunsj): kr. 4.350 ,- for medlemmer, 
kr.8.700,- for ikke medlemmer
Påmeldingsfrist: 27. mars 2006
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo el.  
via NFFs hjemmesider www.fysio.no 

30620301
Helsefremmende og forebyggende arbeid
Helsefremmende og forebyggende arbeid (HEFFA) er et sentralt satsningsom-
råde. Formålsparagrafen i kommunhelsetjenesteloven om å fremme folkehelse 
og trivsel tilsier at fysioterapeuter i kommunehelsetjenesten aktivt bør bidra i 
HEFFA-arbeid.

Målgruppe: Fysioterapeuter med interesse for og/eller yrkeserfaring fra helse-
fremmende og forebyggende arbeid, både i bedrift og i kommunen. 
Opptakskrav: Autorisert fysioterapeut. 

Etter gjennomført kurs skal deltakerne:
• kunne gjøre rede for begreper og rammebetingelser i helsefremmende og
 forebyggende arbeid (Heffa), helsefremmende og forebyggende helsepoli-
 tikk og helsepolitiske prioriteringer 
• kunne innhente dokumentasjon for å belyse helsetilstand i befolkningen
• ha forståelse for faktorer som påvirker helsen
• ha forståelse for virkemidler og tiltak innen helsefremmende og forebyg-
 gende arbeid
• ha forståelse for fysioterapeutens rolle på ulike arenaer
• ha kunnskap om hvordan atferd påvirkes og endres

Praktiske opplysninger:
Arr: NFF avd Østfold
Kursledere: Lillebeth Larun og Elisabeth Goverud
Tid: 29.mai – 2.juni 2006
Sted: Avd. Østfold
Deltakerantall: 24
Kursavgift (inkl. lunsj): medlemmer kr. 4.350,-, ikke-medlemmer kr. 8.700,-.
Påmeldingsfrist: 24. mars 2006
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo eller 
via NFFs hjemmesider www.fysio.no 

30630701

Manuell Terapi – klinisk behandlingskurs av cervi-
cal columna i relasjon til overekstremitet
Kurset er praktisk klinisk behandlingsrettet med mye utfordringer til delta-
gerne. Fysioterapeutene vil bli undervist i manuell terapi prosedyrer som er 
forsvarlige å benytte uten å ha formalisert videreutdanning i manuell terapi.

Målgruppe: Fysioterapeuter som vil utvide sin kompetanse i fysioterapifaget 
på området manuell terapi.
Opptakskrav: Autorisert fysioterapeut. Dette er et fordypningskurs som skal 
bygge på kunnskap fra NFFs kurs «Manuell terapi, basiskurs i undersøkelse og 
behandling av cervical, kjeve og thoracal» eller tilsvarende.

Etter gjennomført kurs skal deltakerne ha: 
• Høynet kvaliteten på utførelsen av undersøkelses- og behandlingsteknikker   
 ad modum manuell terapi. 
• Fysioterapeuten skal ha videreutviklet kunnskap og ferdigheter, for bedre å   
 kunne løse pasientens sammensatte problemer. 

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF avd. Telemark
Kursleder: Hans Petter Faugli
Tid: 15.-16. juni 2006
Sted: Skien
Deltakerantall: 14
Kursavgift (inkl. lunsj): kr 2500,- for medlemmer, 
kr 5000,- for ikke-medlemmer. 
Påmeldingsfrist: 10. april 2006
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo el. via 
NFFs hjemmesider www.fysio.no

Påmelding til NFFs kurs skal skje skriftlig.
Bruk gjerne påmeldingsblanketten på 

www.fysio.no/kurs



37Fysioterapeuten nr. 2  februar  2006

Onkologi

Psykiatrisk/psykosomatisk fysioterapi

Medisinsk treningsterapi

30630601

Medisinsk treningsterapi, MTT
Medisinsk treningsterapi er en gren av øvelsesterapien hvor pasienten i spesial-
konstruert apparatur selv utfører øvelser uten manuell medvirkning av fysiote-
rapeuten, men under kontinuerlig overvåking av denne. 
Lærergruppen for MTT er sammen med NFF ansvarlige for faglig kvalitet og 
organisering av kursene.  Lærergruppen ble stiftet av Oddvar Holten og er en 
videreutvikling av hans virke.  Kursene blir oppgradert til hvert kurs med nye 
kompendier og alle aktuelle nyvinninger.   Det understrekes at ”gamle” nyheter 
om samspill mellom global og sentral muskulatur, samt smerteproblematikk 
er en del av kurset.  I vårt omfattende 40 timers kurs tar vi for oss alle aktuelle 
tilstander i muskelskjellett systemet hvor MTT med fordel kan benyttes. Kurset 
er praktisk og klinisk rettet slik at en er rustet til å benytte ”hele” metoden etter 
endt kurs.  Kurset er et viktig grunnlag for å kunne benytte takst A-32 på en 
forsvarlig måte.

Målgruppe: Fysioterapeuter.
Opptakskrav: Autorisert fysioterapeut

Etter gjennomført kurs skal deltakerne:
• kunne benytte treningsprinsippene og doseringsmåten på enkeltpasienter og  
 i gruppesammenheng
• beherske medisinsk treningsterapi- metodikken for å kunne effektivisere   
 rehabiliteringsopplegg
• kunne lage et øvelsesprogram som er basert på diagnose, muskeltest, spesi  
 fikk leddtest og funksjonstest
• kunne revurdere treningsprogrammet

Praktiske opplysninger:
Arr: NFF Fagseksjonen
Kursleder: Hans Petter Faugli m.flere
Tid: 11. – 15 mai 2006
Sted: Skullerudstua, Oslo
Deltakerantall: 34
Kursavgift (inkl. lunsj): kr 4.700 for medlemmer, 
kr 9.050,- for ikke medlemmer.
Påmeldingsfrist: 10. mars 2006
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo el. 
via NFFs hjemmesider www.fysio.no

30685301
Introduksjonskurs i kreftrelatert lymfødem
Opptaksvilkår: Autorisert fysioterapeut
Målsetting: Å gi interesserte fysioterapeuter grunnleggende teoretiske og 
praktiske kunnskaper om kreftrelatert lymfødem, å inspirere kursdeltakerne til 
senere å ønske å fordype seg i emnet. Etter introduksjonskurset forventes det at 
kursldeltakerne skal ha kjennskap til prinsipper for å påvirke lymfedrenasje.
Innhold: Teori om lymfesystemet, om kreftsykdommer, om medisinsk behand-
ling og bivirkninger av behandling. Teori om lymfødem og forskjellige lymfø-
demformer. Kontraindikasjoner for lymfødembehandling.

Praktiske opplysninger:
Arr: NFF, avd. Vest-Agder
Kursledere: Helen Olsen og Wenche Vigen
Sted: Kristiansand
Tid: 24. – 28. april 2006
Deltakerantall: 22
Kursavgift (inkl. lunsj): medlemmer kr. 4350, ikke medlemmer kr. 8700,-
Påmeldingsfrist: 23. februar 2005
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo eller 
via NFFs hjemmesider www.fysio.no

30690201
Basiskurs i psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi 
Fagfeltet psykosomatisk og psykiatrisk fysioterapi tar sikte på å kvalifisere 
fysioterapeuter til å arbeide med psykosomatisk og psykiatrisk problematikk, 
både med tanke på adekvat evaluering av pasientene og for å foreta riktig valg 
av behandling.

Målgruppe:  Fysioterapeuter med interesse for og/eller yrkeserfaring fra psy-
kiatrisk og psykosomatisk fagområde, og fysioterapeuter som ønsker å lære 
en helhetlig kroppsundersøkelse til bruk i allmenpraksis. Fysioterapeuter som 
ønsker fordypning og økt kompetanse i arbeidet med pasienter med psykoso-
matiske og psykiatriske helseproblemer, livsstilsproblemer, belastningslidelser, 
kroniske smerter eller psykiatriske lidelser.
Opptakskrav:  Autorisert fysioterapeut og 1 års praksis. 

Etter gjennomført kurs skal deltakerne ha:
• ajourført kunnskapsområdet psykosomatikk fra grunnutdanningen 
• kjennskap til mennesket i interaksjon med indre faktorer (følelser) og ytre 

faktorer (sosiale relasjoner, arbeid osv)
• innsikt i disse faktorene og det disse faktorene sier om belastning/mulighe-

ter hos personen sett i sammenheng med livssituasjon og personens egen 
opplevelse av seg selv og sin situasjon = ressursvurdering

• lært den ressursorienterte kroppsundersøkelsen og valg av behandling 
basert på vurderinger fra denne undersøkelsen

Hovedtyngden av kursinnholdet legges på Den Ressursorienterte Kroppsunder-
søkelsen (ROK), som er en helhetlig undersøkelse. Det forventes at kursdelta-
kerne etter kurset skal kunne gjennomføre undersøkelsen og vurdere funnene 
i kroppsundersøkelsen. I hvilken grad funnene vurderes som belastet, vil være 
retningsgivende for valg av type behandling. Ulike behandlingsteknikker tas 
opp og det blir diskusjon om hvordan behandlingen kan doseres individuelt. 

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF avd. Sør-Trøndelag
Kursleder: Kirsten Ekerholt
Tid: 20. – 24. mars 2006
Sted: Trondheim
Deltakerantall: 12
Kursavgift (inkl. lunsj): kr. 4.350 for medlemmer, kr. 8.700 for ikke-medl.
Påmeldingsfrist: Fortsatt ledige plasser!
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo eller 
via NFFs hjemmesider www.fysio.no

30691701

Kroppsorientert psykologi – psykologisk forståelse 
av kroppslige symptomer og reaksjonsmønstre
Målgruppe: Kurset retter seg først og fremst mot fysioterapeuter som arbeider 
med pasienter som har psykosomatiske problemstillinger. 
Opptakskrav: Autorisert fysioterapeut. 

Etter gjennomført kurs skal deltakerne: 
• være bedre rustet til å møte psykosomatiske fenomener i sin praksis 
• ha økt forståelse for hvor lett vi kommer i berøring med psykologiske pro-

sesser i personligheten gjennom å ha kroppen som innfallsvinkel 
• ha kjennskap til forsvarsmekanismer som for eksempel splitting og projek-

tiv identifisering  samt projektiv kommunikasjon og forstå betydningen av 
forsvarsmekanismenes innflytelse på kroppsbehandlingen

• være bedre kjent med hvordan psykologiske processer kan gjøra seg gjel-
dende i den fysioterapeutiske relasjonen kunne tilegne seg et utvidet per-
spektiv på møtet mellom terapeut og pasient i behandlingsrommet

• bli bedre kjent med hvordan man håndterer emosjoner i fysioterapiproses-
sen

Praktiske opplysninger:
Kurset er delt opp i to deler på hver 2,5 dager. Mellom del 1 og del 2 forventes 
det at deltakerne skal sette i praksis erfaringer fra del 1 for så å bruke disse 
erfaringer i kursets del 2.
Arr.: NFFs Fagseksjon
Kursledere: Lise Radøy og Kina Meurle-Hallberg
Tid: 5. – 7. april og 14. – 16. juni 2006
Sted: Oslo
Deltakerantall: 20
Kursavgift: kr. 4.350,- for medlemmer, kr. 8.700 for ikke-medlemmer
Påmeldingsfrist: Fortsatt ledige plasser!
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo eller 
via NFFs hjemmesider www.fysio.no

30691801
Psykomotorisk fysioterapi – behandlingskurs
Kurset retter seg mot fysioterapeuter som arbeider i praksisfeltet med psyko-
motorisk fysioterapi. Kurset vil inneholde pasientdemonstrasjoner, funksjons-
analyser, arbeid i mindre grupper, refleksjoner over praksis  m.m.

Målgruppe: Fysioterapeuter som arbeider i praksisfeltet med psykomotorisk 
fysioterapi.
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Rehabilitering

Opptakskrav: Autorisert fysioterapeut og gjennomført videreutdanning/kom-
petanse i psykomotorisk fysioterapi.

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF avd. Hordaland
Kursledere: Gudrun Øvreberg, Alette Ottesen og Berit Ianssen 
Tid: 3. – 5. mai 2006 (3 dager)
Sted: Bergen
Deltakerantall: 20
Kursavgift (inkl. lunsj): kr. 3.550 for medlemmer, 
kr. 7.100 for ikke medlemmer.
Påmeldingsfrist: 2. mars 2006
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo eller 
via NFFs hjemmesider www.fysio.no 30670401

Fysioterapi ved dysfunksjon i bekkenbunnen  
og inkontinens
Dysfunksjon i bekkenbunnen og inkontinens er et stort befolkningsproblem. 
Fysioterapi ved dysfunksjon i bekkenbunnen og inkontinens er et område i 
fysioterapifaget med mye dokumentert kunnskap. Samtidig er det for få fysio-
terapeuter med spesialkompetanse på dysfunksjon i bekkenbunnen og derfor er 
det et økende behov for spesialutdannede fysioterapeuter. 

Målgruppe: Fysioterapeuter på gynekologiske og urologiske avdelinger, ved 
sykehjem og institusjon. Fysioterapeuter i primærhelsetjenesten.
Opptakskrav: Grunnutdanning.

Etter gjennomført kurs skal kursdeltakerne ha:
•  kjennskap til årsak/sammenhenger av dysfunksjon i bekkenbunnen 
 og inkontinens
•  innsikt i undersøkelsesmetoder og -teknikker
•  kjennskap til nyere forskning på dette område
•  kjennskap til forebyggende behandling

Praktiske opplysninger:
Arr.: Fagseksjonen
Kursledere: Kari Bø og Hanne Borg Finckenhagen 
Tid: 27. – 31. mars 06
Sted: Oslo
Deltakerantall: 24
Kursavgift (inkl. lunsj): kr. 4.350 for medl., kr. 8.700 for ikke-medl. 
Påmeldingsfrist: Fortsatt ledige plasser!
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo el. via 
NFFs hjemmesider www.fysio.no

30650501

Advanced Course based on the Bobath Concept/
Videregående kurs basert på Bobathkonseptet 
– IBITA godkjent kurs
Kurset legger til rette for at deltakerne skal fordype seg i teori, praksis og 
behandling av pasienter med skader i sentrale nervesystem. Kurset skal vise 
progresjonen i behandlingen. Undertema blir bestemt i samråd med deltakere 
før kursstart.

30680201

Fysioterapi til kronisk lungesyke
Forekomst av lungesykdom er økende. Lungefysioterapi er viktig i alle faser av 
sykdomsforløpet og behovet for fysioterapeuter med kompetanse innen lunge-
fysioterapi er stort på alle nivå i helsetjenesten.

Målgruppe: Fysioterapeuter i institusjoner, kommunehelsetjenesten og 
spesialisthelsetjenesten.
Opptakskrav:  Autorisert fysioterapeut

Etter gjennomført kurs skal kursdeltakerne ha:
• oppdatert kunnskap innen sykdomslære, fysiologi og medisinsk behandling
• kunnskap om undersøkelses- og behandlingsmetodikk 
• økt forståelse for psykososiale aspekter ved kronisk lungesykdommer 
• grunnlag for å behandle og veilede lungesyke og pårørende individuelt og i 

grupper
• grunnlag for å delta i et tverrfaglig rehabiliteringsarbeid
• økt kjennskap til dokumentasjon inne lungefysioterapi

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF avd. Troms
Kursledere: Ingunn Midgaard Orø Haugland og Marijke Risberg
Tid: 3. – 7. april 2006
Sted: Tromsø
Deltakerantall: 24
Kursavgift: kr. 4.350,- for medlemmer, kr. 8.700,- for ikke-medlemmer
Påmeldingsfrist: Fortsatt ledige plasser!
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen,  0131 Oslo el. 
via NFFs hjemmesider www.fysio.no

30650201

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

Målgruppe: Fysioterapeuter og ergoterapeuter (2) i og utenfor institusjon.
Opptakskrav:  Autorisert fysioterapeut/ergoterapeut. Søkere må arbeide med 
pasienter som har nevrologiske utfall. Søkere må ha praktisert i ett år etter endt 
turnus.

Etter gjennomført kurs skal kursdeltakerne ha:
• økt forståelse av de funksjonelle konsekvensene av sentralnervøse skader 
 og hvordan disse kan påvirkes gjennom intervensjon
• økte ferdigheter i undersøkelse og funksjonsvurdering av pasienter med   
 nevrologiske tilstander
• utviklet effektive håndteringsegenskaper og kunne inkorporere disse med   
 andre hensiktsmessige tiltak for å gjenvinne funksjon 
• økte muligheter til å skape endring hos pasienter med nevrologiske 
 tilstander
• økte ferdigheter i bevegelsesanalyse, både av mennesker med og uten skade  
 i sentralnervesystemet 
• øket kjennskap til teorier for motorisk kontroll
• økt kunnskap om nevrofysiologi og anvendt nevrofysiologi
• økt kjennskap til nyere klinisk relevant forskning innen dette feltet
• økt kunnskap om Bobathkonseptet og dets utvilkling

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF Fagseksjonen
Kursledere: Olav Gjelsvik og Helge Hæstad
Tid: kurset strekker seg over 3 uker: 
To første uker: 27. mars – 4. april   og 6. april – 10. april 2006
Siste uke: 28. aug. – 1. sept. 2006
Sted: Vestfold
Deltakerantall: 20
Kursavgift: medlemmer i NFF kr 13.050,- - ikke medlemmer kr. 26.100,-. 
I tillegg kommer en avgift på kr. 750 for retting av oppgaven og evt. en avgift 
for lunsj.
Påmeldingsfrist: Fortsatt ledige plasser!
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo eller 
via NFFs hjemmesider www.fysio.no 

Opptakskrav: Gjennomgått Bobath grunnkurs og ett års klinisk praksis etter det.

Praktiske opplysninger:
Arr: NFF Fagseksjonen
Kursledere: Bente Gjelsvik og Britt Normann
Tid: 24. – 28. april 2006
Sted: Oslo
Deltakerantall: 20
Kursavgift (inkl. lunsj): kr. 4.350 for medlemmer, kr. 8.100 for ikke-medl. 
Påmeldingsfrist: 27. januar 2006
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704, St. Hanshaugen, 0131 Oslo eller 
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PROGRAM
Torsdag 23.03.06
0930-0950 Registrering
1000-1005 Åpning
1005-1100 «Akutt og kronisk respirasjonssvikt» ved overlege Ove  
 Fondenes, Nasjonalt kompetansesenter for hjemmerespira-
 torbehandling, HUS       
1100-1145 «Lungefysioterapi ved kronisk underventilering» ved fysio-
 terapeut Tiina Andersen, Nasjonalt kompetansesenter for  
 hjemmerespiratorbehandling, HUS
1145-1200 Pause         
1200-1245 «Bildediagnostikk og effektevaluering av LFT» ved over-
 lege Birger N. Lærum, Lungeavdelingen, HUS
1245-1300 Spørsmål/diskusjon
1300-1345 Lunsj
1345-1430 «Diagnostisering og testing av astma pasienter» ved fysiote-
 rapeut Ola Røksund, Barneklinikken, HUS
1430-1500 Frie foredrag 1: «Stavgang og lungesyke» ved fysioterapeut  
 Ulla Pedersen, Glittreklinikken
 Frie foredrag 2:  
1500-1515 Pause
1515-1600 Årsmøte
1600-1615 Pause
1615-1815 «Pilates – Teori og trening» ved Fysio-Pilates, Bergen  
 (Ta med treningstøy!)
1930- Felles middag  (husk påmelding!)

Fredag 24.03.06
0800-0830 Registrering
0830-0930 «Hjerte- og lungefysiologi» ved fysiolog Alex R. Wisnes,  
 HiB, UiB, Olympiatoppen
0930-0945 Pause
0930-1100 «Terapimaster. Teori og praksis ved Hjerte- og lungetrening»  
 ved fysioterapeut Petter Elvestad, Nordisk Terapi, Asker
1115-1145 Frie foredrag 1: «Ventr-assist®» ved fysioterapeut 
 Margrethe Sellæg, Rikshospitalet.
 Frie foredrag 2:  
1145-1230 Lunsj
1230-1315 «Konsultasjonsmetoder for livsstilsendring. Kognitivt basert  
 metode» ved psykolog Svein Folmo, Krokeidsenteret, 
 Bergen
1315-1330 Pause
1330-1415 «Vedlikehold av livsstilsendring for hjertepasienter». 
 Erfaringer fra prosjekt gjennomført ved Krokeide senteret  
 ved psykolog Svein Folmo
1415-1430 Oppsummering/Diskusjon

INFORMASJON
Bindende påmelding til seminar (angi hvilken dag/dager 
du deltar på) Husk også påmelding til felles middag innen 
onsdag 15. februar 2006 til Kari Peersen, e-post adresse: 
kpeersen@online.no
Kontonummer: 1638.05.24272.

Seminaravgift:
For medlemmer kr.    700,-  (en dag kr. 500,-)
For ikkemedlemmer kr. 1.000,-  (en dag kr. 700,-)
Avgiften inkluderer lunsj, ikke middag.

Tips angående overnatting (deltakerne bestiller selv):
Haukeland Hotel, tlf. 55 97 68 00.
Enkeltrom kr. 745,-. Dobbeltrom kr. 1.040,-.
Vandrerhjem Montana, tlf. 55 20 80 70.      
Enkeltrom kr. 440,- per pers. To sengsrom kr. 330,- per pers. 
Skansen pensjonat, tlf. 55 31 90 80      
Enkeltrom kr. 350-400,-. Standard dobbeltrom kr. 550,-.
Crowded house, tlf. 55 90 72 00      
Enkeltrom kr. 390,-. Dobbeltrom kr. 590,-.

Frie foredrag:
Frist for å melde sin interesse for å holde et av de frie 
foredrag meldes innen onsdag 15. februar 2006 til Kari 
Nytrøen, e-post adresse: kari.nytroen@rikshospitalet.no
De som holder frie foredrag får seminaravgiften gratis den 
dagen og betaler evt. kr. 300,- ved deltakelse begge dager. 

Velkommen!

NFFs faggruppe for hjerte- og lungefysioterapi ønsker velkommen til 

Seminar og årsmøte
23. og 24. mars 2006 

ved Haukeland Universitetssykehus, Bergen
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Faggruppen for Mensendieckfysioterapi
kaller inn til ÅRSMØTE

Det innkalles med dette til årsmøte i NFFs faggruppe for Mensendieck-
fysioterapi lørdag 4. mars 2006 kl.15.20 på Høgskolen i Oslo.

Saker som ønskes behandlet må være styret v/leder i hende 
senest 1. mars.

Saksdokumenter vil legges ut på våre hjemmesider www.fysio.no/men-
sendieck ca. 14 dager før årsmøtet. 

Styret

Faggruppen for mensendieckfysioterapi 
inviterer til 

ÅRSMØTSEMINAR
TEMA: RYGG / SMERTER

Når: 3.-4. mars 2006
Hvor: Høgskolen i Oslo, Pilestredet 52

Program:
Fredag 3. mars
1800-1810 Åpning ved leder Ole Øien Rusletvedt
1810-1910  «Clinical course and prognostic factors in patiens with low  
 back pain» ved Margareth Grotle Soukup, mensendieck-
 fysioterapeut / dr.philos, presenterer sin doktorgradsav-
 handling
1930-2030  Mensendieckgymnastikk 
2100 ÅRSMØTEMIDDAG

Lørdag 4. mars
0900-1130 Ryggpasienten; Teori og workshop v/ Chris Drummond,  
 fysioterapeut ved Mensendieck Klinikken Fysioterapi AS
1145-1245 Mensendieckgymnastikk ved Ingrid Næss fra Storo og  
 Nydalen Mensendieck Fysioterapi AS
1245-1345 LUNSJ
1345-1515  Smertepsykologi, en tilnærming til ryggpasienten
1520 Årsmøte
    - med forbehold om endringer

Påmelding på telefon til Tove Vik Aasen (tlf. 91 10 99 71) eller på mail 
elin.berven@bsa.oslo.kommune.no innen 24. februar 2006.

PRIS inkl. lunsj lørdag: 
Medlemmer av faggruppen: 600,-        
Ikke-medlemmer:  900,-           
Studenter/turnuskandidater:  300,-
Årsmøtemiddag:  300,-. 
Vennligst oppgi ved påmelding om du skal være med på middagen.
Innbetaling til kontonr: 1602 59 25657 før seminaret, 
eller ved oppmøte.

Vi minner om at fysioterapeuter som ikke er mensendieckutdannet 
også er hjertelig velkommen!

ÅRSMØTESEMINAR for Faggruppen for 
nevrologi, ortopedi og revmatologi

 
TEMA: MOTORISK LÆRING
Ullevål Universitetssykehus, 17.-18. mars 2006

17. mars:  
0945 Registrering
1000-1200 Dr. Nigel Lawes, Spastisitet og plastisitet.
 Dr. Lawes  underviser på St. Georges Hospital Medical  
 School, University of London. Han har mange engasjementer  
 innen klinikk og forskning. Han regnes som en stor interna-
 sjonal kapasitet innen nevrologi.
1200-1230 Lunch
1230-1330 Årsmøte
1330-1700 Dr. Nigel Lawes fortsetter

18. mars 
0900-1200 Constraint-induced movement therapy. 
 Intensiv og ikke kompensatorisk trening av hånd- og arm  
 pareser etter hjerneslag. Et samarbeidsprosjekt mellom Slag-
 enheten og Munkvoll Rehabiliteringssenter ved St. Olavs hos-
 pital HF. Forelesere Anne Eitrem Dahl og Roland Stock. 
1200-1300 Lunch
1300-1400 Modifisert Constraint-Induced Movement Therapy hos hjem-
 meboende pasienter med hjemmeplegi etter hjerneslag. 
 Mastergradsoppgave fra UiB v/ fysioterapeut Iris Brunner
1415-1530 Bobath eller CI? Ja, takk begge deler. 
 Innledning ved Brit Normann
 Diskusjon og kasuistikk.

Seminaret og årsmøtet holdes på søsterhjemmet på Ullevål Sykehus. 
Pris for medlemmer av faggruppen: 
900,- for 1 dag, 1500,- for begge dager.
Pris for ikke-medlemmer: 1100,- for 1 dag, 2000,- for begge dager.  
Prisen inkluderer en enkel lunch.
Betales til kontonr: 1602.59.25665 innen 10.03.2006.

Påmelding til Birgit Gran Helldalssåta 33A, 5225 Nesttun. 
Mobiltelefon: 95 80 85 31
eller på mail til birgit.gran@bergen.kommune.no 

Årsmøte/Medlemsmøte i NFF avdeling Oslo 
Tid: Torsdag 2. mars 2006 kl.17.00 - 20.30
Sted: Søsterhjemmet, Ullevål Universitetssykehus

1700-1800 Medlemsmøte med tema: 
 Spiseforstyrrelser og fysioterapi. v/Dr. Scient, spesi-
 alfysioterapeut ved Regionavdelingen for spiseforstyr-
 relser, Liv Jorunn Kolness.
 Pause med enkel bevertning.
1830-2030 Årsmøte.

Fra 9. februar ligger sakspapirene på  www.fysio.no
Vel møtt!

Følg med på www.fysio.no/kurs 
for oppdatert kurskalender.
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Kurs 2006:

11. – 15. mai (5 dager/40 timer)
12. – 16. oktober (5 dager/40 timer)

Sted: Skullerudstua, Oslo
Begrenset deltakerantall
Arr.: NFF v/Fagseksjonen (se www.fysio.no)
Kursledere: Hans Petter Faugli og Øystein Røen
www.fysio.no

Medisinsk Treningsterapi 
MTT

Lærergruppen for MTT er sammen med NFF ansvarlige for faglig kvalitet og organisering av kursene. 
Lærergruppen ble stiftet av Oddvar Holten og er en videreutvikling av hans virke. Kursene blir oppgra-

dert til hvert kurs med nye kompendier og alle aktuelle nyvinninger. Det understrekes at «gamle» nyheter 
om samspill mellom global og sentral muskulatur, samt smerteproblematikk er en del av kurset. I vårt 

omfattende 40-timers kurs tar vi for oss alle aktuelle tilstander i muskel-/skjelettsystemet hvor MTT med 
fordel kan benyttes. Kurset er praktisk og klinisk rettet slik at en er rustet til å benytte «hele» metoden 

etter endt kurs. Kurset er et viktig grunnlag for å kunne benytte takst A-32 på en forsvarlig måte. 
Boken «Medical Exercise Therapy» kan bestilles på mail: hp.faugli@c2i.net 

Kursavgift (inkl. lunsj & kompendium): kr. 4.700,- for medlemmer, kr. 9.050,- for ikke-medlemmer.
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www.fysioterapeuten.no/fag

FAGSEMINAR OG ÅRSMØTE 
FTR, Faggruppen for terapiridning 

10.-12. mars 2006
Sted: Beitostølen Helsesportssenter

PROGRAM:
Fredag 10. mars
1800-1830 Registrering
1830-1930 Omvisning
2000         Pizza

Lørdag 11. mars
0730-0830 Frokost
0830-0930 Helsesportssenterets utviklingsprosjekter. (Bl.a. samarbeids-
 prosjekt med kommunene.)
0930-1230 Sentrert ridning – rytterens kroppsbevissthet i fokus 
 v/Marte Teigen. (Marte Teigen har trinn 1 i sentrert ridning og  
 er under videreutdanning hos Lotta Monsen i Sverige).
1230-1330 Lunsj
1330-1530 Årsmøte
1530-1730 Sentrert ridning fortsetter
1730-1900 Sentrert ridning på hesteryggen 
2000 Middag ( ikke inkludert i seminaravgiften)

Søndag 12.mars
0730-0830 Frokost
0830-1000 Sentrert ridning på hesteryggen
1000-1130 Sentrert ridning oppsummering
1130-1200 Evaluering
12.00 Lunsj  
Vi forbeholder oss retten til å forandre programmet.

Seminaravgift:  kr. 900,-. Inkluderer 2 frokost, 2 lunsj og pizza på fredag.
Innkvartering: Beitostølen camping, 4 sengshytter. 
Leie pr. hytte kr. 1.800. Hyttene har toalett, dusj og kjøkkenkrok. Dyne-
trekk kan leies. Hyttene er kun et tilbud. Ønskes annen innkvartering, ta 
kontakt med Beitostølen booking.
Evt.: Turski og badedrakt.

Påmelding: Heidi Berlin, Jotunvn.1, 1405 Langhus tlf. 64 87 93 56/ 
47 26 10 05 innen 20. februar. Mail: Heidi.Berlin@ online.no
Kontonr. 98520518948.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøte må være innsendt leder senest 
3 uker før møtet. Sendes til Eileen Strand, Vassbonnvn. 7, 1410 Kolbotn. 
E-post: eileenaa@online.no

NFFs kollegaveiledningsgrupper
Noen ledige plasser i gruppen som starter første halvår 2006 i:

• Arendal
• Oslo
• Fagernes
• Bergen
• Trondheim
• Tromsø

Ved tilstrekkelig deltakere vil det også startes grupper i Vestfold, 
Buskrud, Kongsvinger og Hardanger.
Elektronisk påmelding på NFFs hjemmesider (Veiledning), eller henvend 
deg til Vippen Fleischer, vf@fysio.no med spørsmål og påmelding.

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

Kurs i lungefysioterapi: 
Drenasjemetoder og drenasjeteknikker

Målgruppe: Fysioterapeuter som arbeider 
med lungepasienter (barn og voksne)
Tidspunkt: 8.-12. mai 2006
Kursansvarlig og foreleser: Sandra Gursli, 
avd. ledende fysioterapeut Norsk senter for 
cystisk fibrose, spesialist i rehabilitering, – hjerte- 
og lungefysioterapi, MNFF. 
Sted: Ullevål Universitetssykehus, Oslo
Kursavgift: kr. 2.200,-.

Målsetting for kurset:
Individuell tilpasning og sammensetning av behandling er en forutsetning 
for god effekt. For å oppnå dette må valg av verktøy relateres til pasien-
tens patofysiologi og problemstillinger. 

Fysiologiske prinsipper i lungedrenasje, og aktuelle metoder/teknikker 
gjennomgås både teoretisk og praktisk: Aktiv syklus, Autogen drenasje, 
PEP og Oscillerende PEP. I tillegg inngår bruk av inhalasjon, stillinger og 
fysisk aktivitet. 

Kurset skal bidra til å gi deltakerne: 
Økt forståelse for fysiologiske prinsipper og virkningsmekanismer, og 
hvilke kriterier som ligger til grunn for valg av verktøy, tilnærmingsmåter 
og kombinasjoner.
Grunnlag for å kunne tilpasse og anvende metoder/teknikker på en for-
svarlig og kvalitativt god måte. 

Skriftlig påmelding sendes: sandra.gursli@ulleval.no Tlf: 23 01 57 51.
NB! Oppgi navn, arbeidssted, fakturaadresse og telefonnummer. 
Påmeldingsfrist: 24. mars 2006.
Bekreftelse, faktura og program blir sendt ut etter fristen. 

KURS - OSLO - 2006 / 2007
Skandinavisk Forum for Lymfologi arrangerer kurs i lymfødem-

behandling i Oslo, uke 46 og 47 - 2006, og uke 4 og 5 - 2007.

For mer informasjon: www.lymfologi.no 

      Ann Nesser   Kristin Ruder Helen Olsen 

Utdanningsstipend 
Søknadsfrist 15. mars 2006

I forbindelse med faglig videreutdanning kan fysioterapeuter med varig 
autorisasjon søke om utdanningsstipend.  

Det er utarbeidet eget søknadsskjema som skal benyttes. 
Kriterier og gjeldende søknadsskjema finnes på Fondets nettsider: 
www.fysio.no/fondet

Nærmere opplysninger og gjeldende søknadsskjema fås også hos
Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

Postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo
tlf. 22 93 30 90 (mandag - torsdag)

For full utlysningstekst, se Fysioterapeuten nr. 1/2006.

Spes. Onkologisk 
fysioterapi

Spes. Onkologisk 
fysioterapi

Spes. Onkologisk 
fysioterapi



45Fysioterapeuten nr. 2  februar  2006

Reisestipend
Søknaden sendes etter avsluttet reise og må være poststemplet 

senest 30 dager etter at reisen er avsluttet.

Reisestipend skal stimulere til faglig ajourføring og internasjonal faglig 
kontakt som kommer det norske fysioterapimiljøet til gode. Derfor ønsker 
Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter å utdele stipend til 
reiser i forbindelse med 
•  utdanninger og kurs av kortere varighet 
•  kongresser og seminarer som er relevante for fysioterapeuter 
•  Fondet ønsker spesielt å støtte fysioterapeuter som har egen presen-
 tasjon på kongresser. 

Søkeren må ha norsk autorisasjon og daglig virke i Norge.  
Sekretariatet vil behandle ordinære søknader om reisestipend fortløpende 
gjennom året.  

Følgende kriterier gjelder
Fondets vedtekter §2.3. «Eventuelt reisestipend, i den utstrekning det kan 
styrke etter- og videreutdanningen».  
 
Alle søknader vurderes innenfor Fondets økonomiske rammer, basert 
på forventede inntekter og øvrige disposisjoner. I denne forbindelse kan 
avslag/reduksjon være aktuelt ut fra en totalvurdering av midler som står 
til rådighet i perioden. Ved stor søknadsmasse totalt vil Fondets støtte til 
deltakelse på kongresser kunne reduseres/falle bort.  
 
Hva kan det søkes om støtte til 
Stipend kan innvilges til reiser i forbindelse med:  
• Utdanninger av kortere varighet – som ikke gir formell kompetanse  
 eller gir mindre enn 30 studiepoeng. Utdanningen må ha en varighet på  
 minimum 2 dager. Det kan gis stipend til ett kurs/én utdanning pr. år.  
 Som ett kurs/én utdanning forstås kurs/utdanning som gir eget kurs-
 bevis. 
• Deltakelse på fysioterapifaglig relevant kongress/seminar. Det kan gis  
 stipend til én kongress pr. år. 
 
Stipend gis på grunnlag av dokumenterte reiseutgifter etter rimeligste rei-
semåte. Når det er absolutt nødvendig å bruke egen bil, blir en sats på kr. 
1,40 pr. km. lagt til grunn.  
Tilskudd til oppholdsutgifter kan innvilges med inntil kr. 200,- pr. døgn 
ved privat opphold og inntil kr. 400,- pr. døgn ved opphold etter regning, 
maksimum kr. 3.000,-. Minste utbetaling er kr. 1.000,- og største utbeta-
ling kr. 13.000,- i reise- og oppholdsutgifter for samme tiltak.  

• For deltakere på kongresser med presentasjon av egne innlegg vil det 
 i tillegg være mulighet for å søke om dekning av inntil 75% av kon-
 gressavgiften. 

Hvordan søke
Stipendiet har eget søknadsskjema som må benyttes.  Gjeldende søk-
nadsskjema finnes på Fondets nettside www.fysio.no/fondet
I henhold til Fondets vedtekter plikter mottakere av midler å avgi rapport 
og regnskap med bilag. Sammen med søknadsskjema må det derfor 
sendes en kort rapport (ca. en side) om hensikten med, faglig utbytte av 
og egen vurdering av tiltaket, og kopi av bilag for søknadsbeløpet.
Kursbeskrivelse/-program vedlegges søknaden.
 
Utfylt søknadsskjema med vedlegg skal sendes inn på papir. Søknader 
på faks og e-post godtas ikke. Ved manglende vedlegg eller ufullstendig 
utfylling vil søknaden bli returnert ubehandlet. 

Søknaden må være poststemplet senest 30 dager etter at reisen er 
avsluttet.

Nærme re opplysninger og søknadsskjema kan også fås hos

Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter
post@fondet.fysio.no

Postboks 2704 St.Hanshaugen, 0131 Oslo
Tlf. 22 93 30 90 (mandag - torsdag)

Kurs i Medisinsk Trenings Terapi 
(MTT) 2006

Etter ønske fra kursdeltakere vil vi fra 2006 forlenge de tidligere to dagers kursene 
med en dag til tre dagers kurs. Dermed får vi bedre tid til både praktisk å trene 
på øvelser og fordype oss i området dosert opptrening. MTT er i utvikling, og 
Holten Institutt for MTT (etabl. 1966) arrangerer 5 nye tredagers kurs i medisinsk 
treningsterapi (MTT) à 24 timers varighet og et 5 dagers grunnkurs for fysiotera-
pistudenter og turnuskandidater. Teorigrunnlaget for MTT er oppdatert og endret, 
og kursene gir deg teoretisk kunnskap og praktiske eksempler for hvorfor vi i dag 
bør fokusere mer på funksjon, på hva pasienten selv kan gjøre, og strukturelle 
endringer i vevsstrukturer. Viktige behandlingsprinsipper vil bli presentert som 
når man skal trene så godt som smertefritt og når pasienter må trene med smerte 
(adferdsterapi). Den biomedisinske- og biopsykososiale modellen ligger til grunn 
for klassifiseringen av pasienter som type I, type II eller type III pasient. Klas-
sifiseringen vil hjelpe deg i å gi rett behandling til rett pasient på rett tidspunkt. 
Praktisk trening på globale, semiglobale og lokale MTT øvelser gir deg kunnskap 
om hvordan du kan gi dine pasienter en optimal treningsdose for å få en optimal 
behandlingseffekt. Utholdenhetstrening og styrketrening vil bli diskutert i relasjon 
til begrepet funksjons-normaliserende trening. Kurset (ene) gir rett til bruk av takst 
C32, medisinsk treningsterapi. Mer informasjon om MTT og kursene finnes på 
www.holteninstitute.com

VÅREN 2006
n   OSLO – onsdag til søndag (15.–19. mars)
5 dagers MTT grunnkurs for fysioterapi studenter og turnuskandidater.
Sted: Medinors lokaler, Nils Hansens vei 4, 0611 Oslo.
Kurspris: 3.200,- studentpris.
Påmeldingsfrist: Fredag 3. mars 2006.

n   BERGEN – fredag til søndag (31. mars –2. april) 
MTT for thorakale og lumbale ryggsmerter – isjias.
Sted: Høgskolen i Bergen, Avd. for helse- og sosialfag, 
Inst. for Fysioterapi, Møllendalsv. 6, Bergen.
Påmeldingsfrist: Fredag 17. mars 2006.

n   FØRDE – fredag til søndag (21.–23. april)
MTT for nakke og skuldersmerter – hodepine.
Sted: Puls Grytten Treningssenter, Førde.
Påmeldingsfrist: Fredag 7. april.

Undervisere: Tom Arild Torstensen B.Sc. (Hons), PT., Cand. Scient, 
spesialist i manuell terapi MNFF, (3-dagers kursene). Morten André 
Romslo, fysioterapeut og spesialist i manuell terapi og Ronny Neer-
gaard, fysioterapeut (5-dagers grunnkurs).
Kursavgift: pr. 3 dagers kurs: 3.900,- som inkluderer profesjonelt laget 
dvd/video (60-100 min), to kursmanualer, lunsj og kaffe/te pauser. 
Bindende påmelding: ved innbetaling av NOK 3.900 - til Holten Insti-
tutt for MTT - kunnskapsformidling, Box 6038, 181 06 Lidingö, Sverige. 
Innbetaling: til Handelsbanken i Norge; 9049.10.04036. Oppgi på inn-
betalingen kurssted og tidspunkt. Da Bankenes Betalingsentral (BBS) 
bruker lang tid på håndtering av innbetalinger, vil vi at du også melder 
deg på skriftlig (adresse ovenfor), eller faxer til: 00 46 8 731 70 55 eller 
bruker e-post: info@holteninstitute.com
Da det er stor pågang til kursene, bør du være rask med påmelding, som 
blir akseptert i den rekkefølge de kommer. Maximum 24 deltagere. 
For ytterligere informasjon om kursene besøk vår hjemmeside: 
www.holteninstitute.com 

Velkommen på kurs i medisinsk treningsterapi… og husk å ta med 
treningsklær og skrivesaker!

Tom Arild Torstensen

Stressmestringskurset: Arbeid og avspenning
16. – 18. mars 2006 på Halvorsbøle

Kurset er godkjent av Fysioterapiforbundet, Legeforeningen og Sykeplei-
erforbundet innen deler av etter- og videreutdanningen.
Du lærer om ulike avspenningsteknikker og Forskningsresultater. 
Du instrueres i Klassisk Yoga og «kontoryoga»,  Acem-meditasjon og 
Kroppsmeditasjon. Du oppnår avspenning, overskudd og kompetanse til 
å gi gode råd.

www.kommunal-kompetanse.no eller 32 25 47 50 
for mer info og påmelding.
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Stipend til fagutviklingsprosjekt med oppstart 
høsten 2006 eller våren 2007

Søknadsfrist 1. mars 2006

Full utlysning med kriterier og gjeldende søknadsskjema finnes på 
Fondets nettside www.fysio.no/fondet 
Søkere må ha varig norsk autorisasjon og daglig virke i Norge.

Full utlysningstekst sto også i Fysioterapeuten nr. 11/2005.

I utlysningen her står det «I vurderingene vil det bli lagt vekt på: Avtale 
om kvalifisert veiledning». Det presiseres at dersom hovedveileder ikke 
er fysioterapeut, må det også inngås avtale om fysioterapifaglig veiled-
ning.

Nærmere opplysninger og søknadsskjema kan også fås hos

Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter
post@fondet.fysio.no

Postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo
tlf. 22 93 30 90 (mandag - torsdag)

Maitland
EN VIDEREUTDANNELSE INNEN MANUELL TERAPI

Som de første i Norge kan vi nå tilby kursrekken «The Maitland Concept 
of Manipulative Physiotherapy». Kursrekken leveres av IMTA (Interna-
tional Maitland Teachers Association). Totalt er det 11 ukeskurs fordelt 
på 4 moduler med henholdsvis 4 ,2, 2 og 3 uker. Du binder deg kun til ett 
og ett kurs ved påmelding.

Dette 11 ukers videreutdanningskurset, samt selvstudium og 110 timers 
klinisk supervisjon gir rett til medlemskap i The Manipulation Associa-
tion of Chartered Physiotherapists (macp). Les mer på www.imta.ch

Level 1 består av 4 ukeskurs, hver med 5 kursdager (uke 1, april 2006, 
uke 2, oktober 2006).

Kursuke 1: 21. – 25. april 2006
Sted : Oslo
Foreleser: Kevin Banks BA, MCSP, MMACP, Senior Teacher IMTA. 
Kursspråk: Engelsk
Pris: 5.000 kr / 7.500 kr
Max antall deltakere 18. Vær derfor rask med å melde deg. Vi registrerer 
etter prinsippet «først til mølla…»
OBS!! Påmeldingsfrist 1. mars 2006.
Informasjon og bindende påmelding v/Gro Greftegreff.
Tlf. 90 86 91 55 eller grogreff@hotmail.com 
Innbetaling til PFF, Schwartzgt 2, 3043 Drammen.
Kontonr. 7874 06 55557.
Husk å påføre innbetalingen ditt eget navn og hvilket kurs det gjelder. 
Betalingsfrist 30. mars 2006.

UNIVERSITETET I BERGEN
Det medisinske fakultet
Det psykologiske fakultet

Universitetet i Bergen tilbyr høsten 2006  
MASTERPROGRAM I HELSEFAG innen følgende studieretninger:

• SYKEPLEIEVITENSKAP
• FYSIOTERAPVITENSKAP
• LOGOPEDI
• RAB-fag (radiografi, audiograf og bioingeniør -fagene)

• GENETISK VEILEDNING (med forbehold)

Masterprogrammet bygger på bachelorgrad i helse- og sosialfag eller 
tilsvarende og fører fram til mastergrad i helsefag. Masterprogrammet 
er organisert som et heltidsstudium over 2 år eller som et deltidsstudium 
over 4 år. Begge alternativene krever stor egeninnsats fra studentene. 
Undervisningen er organisert i samlinger og vil delvis være basert på 
bruk av e-læringsverktøy. Første semester (30SP) er felles for alle stu-
dieretninger. Det er en forutsetning at studentene har tilgang til internett. 
Det er begrenset antall med studieplasser på alle retninger.

Søknadsfrist : 15. APRIL 2006.

For nærmere informasjon om innhold, opptakskrav og søknadspro-
sedyre for masterprogram i helsefag: http://studere.uib.no
Institutt for samfunnsmedisinske fag, tlf. 55 58 61 99 
e-post: studiekonsulent@isf.uib.no

For informasjon om logopedi, ta kontakt med Det psykologiske fakultet, 
tlf. 55 58 27 10, e-post: studieveileder.psyfa@uib.no

●  Universitets- og høgskoleutdanninger
 For søknader om forhåndsgodkjenning av kurs til 
 spesialistordningen,

Videreutdanning våren 2006
Avdeling for helse- og sosialfag
Program for videreutdanning, eksternfinansierte oppdrag 
og strategisk FOU

Bevegelsesvitenskap, 15 studiepoeng  
Motorisk adferd – teori og praktisk anvendelse

Deltidsstudium over ett semester med 3 studiesamlinger (uke 10, 17 og 
24). Opptakskrav er 3-årig helsefagutdanning eller annen relevant utdan-
ning av tilsvarende omfang og nivå fra høgskole eller universitet (eks. 
kroppsøving/idrett).
Studiet er godkjent av lånekassen.
      
Studiestart: Mars 2006.
Kontaktpersoner: 
Arve Vorland Pedersen, tlf. 73 55 92 72. E-post arve.pedersen@hist.no
Jan H. Størksen, tlf. 73 55 92 75. E-post jan.harry.storksen@hist.no
Søknadsfrist: 23. februar 2006

Søknadsskjema: 
Høgskolens web.side www.ahs.hist.no eller ved henv. til:
Høgskolen i Sør-Trøndelag, avd. for helse- og sosialfag, tlf. 73 55 91 50 
eller 73 55 92 54. NB! Husk å påføre e-postadresse på søknadsskjemaet.

Søknaden sendes: Avdeling for helse- og sosialfag, Høgskolen i Sør-
Trøndelag, 7004 Trondheim.

Fag på nett!
Nå kan du holde deg enda bedre oppdatert faglig. 

Følg med på Fysioterapeutens nye nettside for 
fagvitenskapelig stoff. 

www.fysioterapeuten.no/fag



47Fysioterapeuten nr. 2  februar  2006

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

Diskuter lønn og arbeidsforhold på nettet!
Du kommer inn i forumet ved å klikke på debatt i venstremenyen 
på vår hjemmeside www.fysioterapeuten.no www.fysioterapeuten.no
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Manumedic har det siste tiåret etablert seg som en av Skandinavias ledende kursar-
rangører innen friskvern , helse og manuell behandlingsmetoder. Vi har nå oppdatert 
alt vårt materiale med den nyeste forskningen og er stolte av å gi Deg muligheten til å 
ta del av vårt utdannelsestilbud i tiden som kommer.Ved å utdanne deg hos Manumedic 
sikres Du kunnskapen som gjør Deg til den ressursen som samfunnet trenger.

KURSSKJEMA VÅRTERMIN 2006
1. Intensiv utdannelse til Diplomert massør
Sted Dato 
Stavanger 25.-28. februar 
Oslo 11.-14. mars 
Trondheim 11.-14. mars
Bergen 11.-14. mars
Tromsø 11.-14. mars 
Pris: 3200,- (2700,- stud.) 

2. Stretching og triggerpunktsbehandling
Sted Dato  
Bergen 22.-23. april  
Trondheim  22.-23. april               
Oslo 22.-23. april        
Pris: 2700,-

3. Belastningslidelser og idrettsskader
Sted Dato  
Oslo 6.-8. mai     
Pris: 3100,-

4. Palpasjonsteknikk
Sted                   Dato
Oslo 20.-21. mai
Pris:    2100,- 

5. Internettbaserte studier
Anatomi og fysiologi: Studer anatomi og fysiologi i Ditt eget tempo. 
Bestått utdannelse gir Deg som ikke allerede har bakgrunnskunnskap 
i anatomi og fysiologi tilgang til Manumedics kurs. Kurset har samme 
standardpensum som høyskolestudier i anatomi og fysiologi.
Pris: 2000,-
 
6. International Sports and Sciences Association (ISSA)
Manumedic har skaffet seg lisensen på en av verdens ledende utdannelser 
innen personlig trening, kosthold, friskvern og helse. Studer i Ditt eget 
tempo og skaff Deg kunnskapen som gjør Deg til en kompetanse innen 
helsesektoren. For mer informasjon om hvordan Du kan skreddersy Din 
egen utdannelse, vennligst ta kontakt med oss.

7. Muskel- og Leddterapeut (MLT). Eksamen
Sted                     Dato                         
Oslo                     17. juni (praktisk)
Teoretisk eksamen bestilles hos Manumedic og avlegges i valgfritt tempo. 
Eksamen kan ikke bestilles før alle kursene er gjennomgått, og innsendels-
fristen på eksamen er maksimalt to år etter påbegynt første kurs.
Pris: 4000 NOK (2000 NOK pr.del)

For mer informasjon om våre utdannelser se www.manumedic.no
Alle priser inkluderer kursmateriell.
Påmeldingsfrist 14 dager før kursstart.
Behandlingsbenker kan kjøpes til redusert pris etter kurs.

Tlf./fax 33 77 49 38. e-mail: 
administrasjon@lifeimprovement.no 
Vi arrangerer også kurs etter ønske.
Vennligst ta kontakt med oss om Din by 
ikke er i vårt kursskjema.

Bli med i Bransjeregisteret!
Se de neste sidene med annonser for forhandlere av fysiote-
rapiutstyr generelt til benker, datautstyr og vernesko spesi-
elt. Kontakt: magne.egil.rendalen@hsmedia.no

Har du behov for å holde deg oppdatert på nyheter 
innen fysioterapi  mellom hver gang Fysioterapeuten 
kommer i postkassa? Da bør du følge med på tids-
skriftets nettsider www.fysioterapeuten.no
  
Her legges det 
jevnlig ut nyheter, 
både fra organi-
sasjon, politikk 
og forskning. Du 
finner også stil-
lingsannonser, 
bransjeregister 
og kalender over 
aktuelle begiven-
heter. 

Klikker du på knappen «debatt» i venstremenyen  fin-
ner du tidsskriftets debattforum, som er åpent for alle.

på nett!

Fysioterapeuten har dessuten fått en 
ny nettside for fag og forskning: 
www.fysioterapeuten.no/fag

Fysioterapeuten

Velkommen innom!
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Savner du ditt firma 
i bransjeregisteret?
Kontakt Magne Egil Rendalen 
på telefon 62 94 69 02, faks 62 94 10 35 
eller e-post: magne.egil.rendalen@hsmedia.no

bransjeregisteret

Benker, krakker, matter osv.

Østerdalsgt. 1, 0658 Oslo
Tlf. 22 19 56 47. Fax 22 67 42 20.

Størst utvalg - lengst erfaring.

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

Elastisk bekkenbelte
Stort utvalg i treningsutstyr

RH Stolen AS
Drammensveien 130, 0277 Oslo
Tlf. 24 11 73 73. Fax. 24 11 73 70

Mail: info@rhstolen.no
Web: www.rhstolen.no
Ergonomiske stoler til:
- Kontor
- Industri
- Rehab
- Helse

Landsdekkendeforhandlernett

Irradia
Boks 65 Strømmen, 
2010 Strømmen
Tlf. 22 55 01 08 
Faks 23 08 50 78
Internett: www.irradia.no  Epost: info@irradia.no

Kontakt oss for 
vårens kurs!

Medical Intelligent Diode Laser
MID-Laser

Vi er også eneforhandler for www.enraf-nonius.com

Din Elektroterapi Partner
Tlf. 69 35 20 80. Fax. 69 35 20 81

92 23 68 31 (Morten), 90 67 35 94 (Nils), 99 45 48 02 (Vidar)
E-post: info@skanlab.no  Internett: www.skanlab.no

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

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

Fysioterapiutstyr generelt

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

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

Din Benk Partner

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

Manumed
Optimal
3-delt elektrisk benk (222)

Manumed
Optimal

5-delt elektrisk benk (225)

Endelig Enraf-Nonius-benker til Norge!

Telefon: 32 72 24 11

Telefax: 32 72 24 15

e-post: post@combimed.nocombimed

www.combimed.no

combimed a.s
Ganske enkelt kvalitet

Tlf. 22 07 65 00  Fax. 22 07 65 05
E-post: medinor@medinor.no
Internett: www.medinor.no

DIN TOTALLEVERANDØR

Tredemøller, spinning, ro, step, ellipse mm.
Tlf. 99 09 97 99

post@sportsmaster.no
www.sportsmaster.no

Norsk produsent av medisinsk 
forbruksmateriell

Tlf. 67 17 74 40   Fax 67 17 74 74

MASOLET –  Benkespesialisten
MASOLET – stoler – pøller – benkeservice – 

vibrasjonsmaskiner – oppgradering – spesial-
benker – benker til kurs – brukte benker etc.

MASOLET LTD., Chr. IVs gt. 35, 3616 Kongsberg.
Tlf. 90 50 03 50/91 57 20 35. Faks 32 72 02 95.

Epost: olsdrei@online.no



50 Fysioterapeuten nr. 2   februar  2006

jbrans eregisteret

Registrerer du ditt firma i vårt bransjeregister sikrer du deg at norske fysiotera-
peuter blir oppmerksomme på ditt firma og dets produkter.

Bli med i FYSIOTERAPEUTENs Bransjeregister!

Stor modul, 40 x 57 mm
6 utgaver: kr. 5.980
12 utgaver: kr. 8.250

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

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

Test-, treningsutstyr/behandl.hjelpemidler

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

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

Varme/kulde, kremer/gel

Dataprodukter

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

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

Komplett system for fysioterapeuters 
administrative oppgaver. Mer enn 2200 brukere.

Programvareforlaget AS 
Tlf: 22 62 72 40/Fax 22 62 73 66

E-post: promed@pvf.no  Internett: www.pvf.no

ProMed® for Windows
Pasient-oppfølging og regnskap

Priser:
Liten modul, 20 x 57 mm 
6 utgaver: kr. 3.450
12 utgaver: kr. 4.850

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

FINANSIERINGSBISTAND.
Tlf: 64 93 32 64. Faks: 64 93 60 72. 

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

1440 Drøbak

Medium modul, 30 x 57 mm
6 utgaver: kr. 3.850
12 utgaver: kr. 6.300

E-post: hms@instituttet.no  Tlf. 48 03 77 50.
Vegamot 4B, 7048 Trondheim. Faks. 73 94 01 01.    

www.mastercare.se  og  www.instituttet.no

 Systematisk HMS-arbeid med metoder 
 og spesialitet psykososialt arbeidsmiljø og 
ergonomi. Informasjon og veiledning generelt om virk-

somheten og spesielt om avspenning og traksjon.

www.icepower.net
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Eilin Ekeland,
forbundsleder

Norsk Fysioterapeutforbund
Stensberggata 27

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

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

Sentralstyret
Forbundsleder: Eilin Ekeland

Fossilveien 13B, 3034 Drammen Tlf. 22 93 30 63 a  
41 55 90 30 mob.

eilin.ekeland@fysio.no
Nestleder: Elin Engeseth

Rypesnaret 4, 1407 Vinterbro. Tlf. 64 87 63 66 a
Tlf. 90 52 90 33 mob., 64 94 65 13 p

ee@fysio.no
Bente Elisabeth Moe (leder Ansatt råd) 

Fageråsveien 26, 1415 Oppegård
Tlf. 24 16 35 61 a, 66 99 30 65 p 

41 69 99 70 mob., faks, bmo@shdir.no
Roar Høidal (leder Privat råd) 

Julius Middelthunsvei 8, 3610 Kongsberg 
Tlf. 92 69 89 57 mob.

Faks 32 77 23 91 mrk Roar. roar.hoeidal@c2i.net
May L.T. Ringvold (leder Fag- og spes.råd) 

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

maya.ringvold@hf.hio.no
Beate Johanne Golten 

Tuterudveien 15, 2635 Tretten. Tlf. 99 50 18 49 mob., 
beate.golten@ringebu.kommune.no

Beate Ytreberg
Olsgårdlia 9, 9015 Tromsø. Tlf. 77 66 06 89 a, 

99 71 11 59 mob. beate.ytreberg@hitos.no
Britt Rakvåg Roald

Hjellmyrnakken 19, 6429 Molde. Tlf. 41 55 28 03 mob.  
britt.rakvag.roald@helsenr.no 

Erik Schrader-Nielsen
Mensendieck Klinikken Fysio., Kristian Augustsgt. 19, 

0164 Oslo. Tlf. 90 19 98 89 mob.,  
erik@mensendieck.no 
Studentobservatører:

Andreas Brunes, Gardevn. 2c, leil. 33, 0363 Oslo. 
andreas.brunes@stud.hf.hio.no  Tlf. 93 00 35 99

Helene Cowman, Telemarksvingen 16, 0655 Oslo.  
Tlf.  99 00 60 33. helene.cowman@chello.no

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

Informasjonsleder: Harald Nyquist, 22 93 35 67
Seniorrådgiver: Merete Sandstad, 22 93 30 55

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

Sekretær: Else Jørgensen, 22 93 30 67
Konsulent: Kristin Stormo, 22 93 30 68
Sekretær: Nina Solvang, 22 93 30 74

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

Fagseksjonen 
Seksjonsleder: Malene Haneborg, 22 93 30 72

Seniorrådgiver: Jorunn Lunde, 22 93 35 69
Spesialrådgiver: Vippen Fleischer, 22 93 30 76

Spesialrådgiver: Bente Øfjord, 22 93 30 86
Rådgiver, kurs (vikar): Elisabeth Goverud, 22 93 30 75

Konsulent, kurs: Micheline Viktil, 22 93 30 70
Kurssekretær: Monica Haugen, 22 93 30 66
IT-ansvarlig: Kaare Øystein Trædal, 22 93 30 53

Forhandlingsseksjonen
Seksjonsleder: Bente M Krogdahl, 22 93 30 61

Advokat: Terje Døvik, 22 93 30 54
Advokat: Kjersti Hatlestad, 22 93 30 56

Juridisk rådgiver: Jane Nysted, 22 93 35 62
Seniorrådgiver: Bente Eide, 22 93 30 73
Seniorrådgiver: Kirsti Glad, 22 93 30 82

Fond til etter- og videreutdanning  
av fysioterapeuter

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

Fysioterapi – verdsatt vare!
Fysioterapi har vært mye framme i media den siste tiden. Siden nyttår har det vært daglige 
oppslag i lokalaviser, små og store TV kanaler, og Aftenposten hadde oppslag på første 
side med oppfølgende artikkel dagen etter. Så mye oppmerksomhet er det lenge siden  
fysioterapi har fått! 

Bortsett fra et oppslag i Dagbladet om at vi kvinnelige fysioterapeuter lever lengst og 
et par reportasjer i NRK om forskjellige forskningsprosjekter i fysioterapi, har fokus vært 
på innføring av egenandel for honorarpasientene. NFF var aktive i forhold til media for å 
få fram konsekvensene av denne egenandelen, og fikk god hjelp fra mange brukerorgani-
sasjoner og enkeltpasienter. Alt dette har med stor tydelighet vist at våre brukere er svært 
fornøyd med de tjenestene vi gir, og betrakter fysioterapi som helt nødvendig for å kunne 
fungere optimalt.

Innføringen av denne egenandelen var ingen god ting, men det har likevel gitt oss mye 
oppmerksomhet. Og det er positiv oppmerksomhet: Pasienter og brukere som står fram og 
sier hvor avhengige de er av våre tjenester. Politikere blir utfordret til å finne en løsning 
slik at de som trenger våre tjenester mest, fortsatt kan få det. Og mange har lovet å se på 
dette en gang til. Det skal vi sørge for å minne dem på.

Slik omtale og velvilje, både om egenandelen og om forskningsprosjektene, ville vi 
ikke fått hvis ikke befolkningen generelt hadde vært fornøyd og opplevd at vi kunne hjelpe 
dem. Dette viser at vi har en viktig plass i helsevesenet. Den må vi ta vare på. Det finnes 
etter hvert mange som tilbyr sine tjenester til samme pasientkategori som vi behandler. 
Denne «konkurransen» må vi møte ved fortsatt å ha høy faglig standard, møte pasienter 
og brukere med respekt og empati, og med kontinuerlig fagutvikling. På den måten vil vi 
beholde plassen vi har i folks bevissthet om at fysioterapeuter tilbyr veldokumenterte be-
handlingsformer og ivaretar pasienter på en god måte. 

NFF sentralt skal gjøre det vi kan for at oppmerksomheten på fysioterapi holdes ved 
like. Og dere som jobber ute i klinisk praksis må fortsatt være stolte av tjenestene dere 
leverer. Ikke vær redd for å formidle det til omverden! Det å formidle den gode praksisen 
er den beste synliggjøring vi kan få. Gode forskere og fagutviklere som også ønsker å vise 
det de gjør i media, er gull verdt. På denne måten vil samfunnet se at det lønner seg å satse 
på fysioterapi!
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Spørsmål og svar om ny egenandel
Fra nyttår har Stortinget bestemt at det innføres en ny egenandel på kr 50,- per undersøkelse eller 
behandling for pasienter som tidligere har hatt rett til gratis behandling hos fysioterapeut på grunn av sin 
lidelse (honorartakstpasienter). Dette omfatter hovedsakelig pasientgrupper som tradisjonelt behandles 
av kommunens fastlønnede fysioterapeuter. Det er kun barn under 12 år og personer med godkjent 
yrkesskade som fortsatt slipper å betale egenandel. I tillegg ble henvisningsordningen for manuell 
terapeuter innført fra 1.1.2006. Dette har medført endringer i Forskrift om stønad til dekning av utgifter 
til fysioterapi (takstforskriften) 

Takster pålagt kr 50 i egenandel: 
I kapittel III i takstforskriften er takstene som er pålagt kr 50,- i egenandel merket med *. 
Dette gjelder følgende takster: 
•  Undersøkelsestakstene: A1a og A1d 
•  Øvelsesbehandlingstakstene: A2a-f 
•  Manuell terapi: A8 
•  Psykomotorisk fysioterapi: A9 
•  Gruppetakstene: C30 a-d, C31 a-d, C32 
Ved bruk av disse takstene ved behandling av "honorartakstpasienter" får fysioterapeuten utbetalt Refu-
sjon 1 i ny takstkolonne 2. Refusjon 1 + kr 50,- i egenandel gir honorartakst. Refusjon 2 og Egenandel 2 
i kolonne 3 og 4 er uendret fra tidligere. 

Skal kr 50,- avkreves for hver behandlingsform som brukes? 
Pasienten må ved hver behandling avkreves kr 50,- for hver behandlingsform som er merket med * i 
takstforskriften. I tillegg gjelder dette noen undersøkelsestakster, se ovenfor. Dersom dette ikke blir gjort, 
er det fysioterapeuten som taper fra kr 50,- på behandlingen. I noen tilfeller kan pasienter måtte betale 
mer enn kr 50,- per behandling. Disse vil imidlertid nå egenandelstak 2 raskere, se nedenfor. 

Skal egenandel også betales hos kommunalt ansatte fysioterapeuter? 
Pasienter som går til behandling hos kommunalt ansatte fysioterapeuter, er også omfattet av takstforskriften. 
Dette gjelder når pasienten får kurativ behandling, og pasienten har henvisning fra lege, manuellterapeut 
eller kiropraktor. Det vil si at pasienten skal betale egenandel uavhengig av driftsform dersom det er 
fastsatt en egenandel i forskriften. 

Slik har systemet alltid vært, selv om kommunene nok har hatt og har ulik praksis når det gjelder 
innkreving av egenandel. I tillegg har kommunalt ansatte fysioterapeuter for det meste behandlet hono-
rartakstpasienter som inntil januar 2006 har hatt fri behandling. Kommunene bør derfor etablere rutiner 
for å kreve inn den nye egenandelen på kr 50,- som gjelder fra 1.1.2006. I motsatt fall vil kommunene 
tape penger på fysioterapitjenesten ut fra dagens ordning. 

Det vil også bli en forskjell på behandlingstilbudet dersom innbyggerne i kommunen må betale egenandel 
på kr 50,- hos de privatpraktiserende og ikke hos de kommunalt ansatte fysioterapeutene.

Vil fastlønnstilskuddet bli redusert? 
Egenandelen på kr 50,- bør/må kommunene nå kreve inn, slik som andre egenandeler som er bestemt i 
forskriften. Utbetaling av fastlønnstilskuddet til kommunene er knyttet opp mot pasientens rettigheter til 
trygderefusjon ved fysioterapibehandling og dermed forskriften. På denne bakgrunn er det lagt opp til at 
fastlønnstilskuddet for 2006 vil bli redusert under henvisning til innføringen av den nye egenandelen på  
kr 50,-. Tilskuddet blir fastsatt etter at vårens takstoppgjør er gjennomført.

Kan egenandelen føres på frikort egenandelstak 2? 
Egenandelen kan regnes med i oppsamlingen for å nå frikort egenandelstak 2. Det er derfor viktig at pasi-
entene får kvittering for betalte egenandeler. Egenandelstak 2 settes ned fra kr 3.500,- til kr 2.500,-.
  

Skal pasienter på sykehjem, institusjon mv. betale egenandel? 
Pasienter som er på sykehjem eller har boform med heldøgns omsorg og pleie, skal ikke betale egenan-
del. I Rikstrygdeverkets rundskriv ”Fysioterapeut” fremkommer følgende: ”Trygden yter ikke dekning for 
behandling av beboere i alders- og sykehjem. Korttidsopphold er likestilt med opphold av lengre varighet. 
Kommunen har ansvaret for å dekke utgifter til fysioterapi”. 

Begrunnelsen for dette er at disse beboerne/pasientene betaler et vederlag etter ”Forskrift om vederlag 
for opphold i institusjon” til kommunen. 

For langtidsopphold betaler beboeren 75 til 85 prosent av sin inntekt i vederlag, og for korttidsopphold 
en døgnsats. Dette vederlaget skal omfatte ”kost, losji, nødvendig tannbehandling, medisiner mv., samt 
helsetjenester som kommunen organiserer etter lov om helsetjenester i kommunen § 1-3 andre ledd”. 
Disse helsetjenestene omfatter fysioterapi. 

Osterøy kommune trekker 
oppsigelse
Også Osterøy kommune trekker oppsigelsene av 
driftstilskudd. – Et tydelig signal om at privatprak-
tiserende fysioterapeuter har krav på forutsigbar 
drift, sier forbundsleder Eilin Ekeland i NFF.

Osterøy kommune ville i 2003 redusere de fire 
driftstilskuddene i kommunen med 25 prosent. 
Begrunnelsen var svak økonomi. Med støtte fra NFF 
motsatte fysioterapeutene seg reduksjonen. 

– Det er gledelig at nok en sak om oppsigelse 
av driftstilskudd er sluttført, sier forbundsleder 
Eilin Ekeland. 

Saken skulle egentlig startet i Gulating lag-
mannsrett førstkommende mandag. Forliket som er 
inngått innebærer at kommunen trekker oppsigelsen 
og betaler erstatning til fysioterapeutene. 

Dette er siste saken i KS-området og alle har 
endt med at fysioterapeutene har fått beholde 
driftstilskuddet og fått erstatning. 

– Fra NFFs side er vi opptatt av å sikre ram-
mevilkårene for privat praksis. Vi regner nå med at 
kommunene ser at oppsigelse av driftstilskudd ikke 
er en farbar vei, sier Ekeland. 

Politikerne forstår ikke 
hva de gjør
Debattinnlegg av forbundsleder Eilin Ekeland: 
Politikerne som vedtok den nye egenadelen for 
pasienter som til nå har hatt fri fysioterapi, kan 
umulig ha skjønt hva de vedtok. Nå må det 13-årige 
multifunksjonshemmete barnet selv ta ansvar for 
egne kvitteringer og egne penger når drosjen kjører 
barnet til fysioterapi. 

Med en ny egenandel på 50 kroner for pasient-
grupper som hittil har vært skjermet, blir forskjellen 
mellom de friske og de syke enda større. Hva den 
enkeltes sykdom medfører av funksjonssvikt, blir 
ikke lagt vekt på. Er ikke foreldrene til et multifunk-
sjonshemmet barn allerede belastet nok? Hvem 
vil med hånden på hjertet si at det riktig å gi den 
MS-syke som knapt kan holde en kaffekopp en ny 
belastning i form av en ny egenandel? Skal pasi-
entene betale mer for fysioterapi, må regjeringen 
heller kreve mer av funksjonsfriske mennesker enn 
fra dem som fungerer aller dårligst. 

Mange av barna som nå skal betale egenandel 
kan ikke ta ansvar for penger. Foreldrene har alle-
rede nok med å få et funksjonshemmet barn klar 
til en ny skoledag og ut i ventende drosje i tide. 
Nå skal de i tillegg huske hvilken dag barnet har 
fysioterapi, og finne en ordning for betale egen-
andelen. I Norge har vi et prinsipp om gratis skole 
og skolehelsetjeneste. Hvordan kan regjeringen da 
forsvare at barna over 12 år skal betale 50 kroner 
når de får fysioterapi på skolen? 

Det er forstemmende at politikerne ikke har tatt 
noe hensyn til protestene fra Norsk Fysioterapeut-
forbund, Den norske Lægeforening og Funksjons-
hemmedes Fellesforbund. Bare Fremskrittspartiet 
stemte mot da saken ble behandlet i Stortinget. 
Sjelden har en sak i så høy grad engasjert norske 
fysioterapeuter. Sjelden har det vært viktigere for 
regjeringen å gjenopprette tilliten.
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Det er raskest å bestille via NFFs butikk på internett: www.fysio.no, velg NFF-butikken
Du kan også sende skriftlig bestilling til Norsk Fysioterapeutforbund, postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo. 

Telefaks: 22 56 58 25. E-post: ft@fysio.no

Moms er inkludert i alle priser. Ekspedisjonsgebyr kr. 35 og porto kommer i tillegg.
Denne listen finnes også på våre hjemmesider: www.fysio.no, velg NFF-butikken.

NFFs kolleksjon

Jakke med hette, 
marine m/logo.
Vind- og vannavstøtende
Str. M, L, XL; XXL  

Kr. 400

Fleece-sett:
Pannebånd/hansker,marine  
m/logo. Dame/herrestørrelse

Kr. 80

Medium tursekk, 30 liter. 
Svart med NFFs logo  

Kr. 200
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ÅRSABONNEMENT - LøSSALG 

Norge: 950 kroner. Utland: 990 kroner. 
Offentlige institusjoner: 850 kroner.
For medlemmer av NFF inngår årsa-
bonnement i medlemskontingenten. 
Årsabonnementet løper til det blir skrift-
lig oppsagt.
Enkeltnumre: 80 kroner + porto.

ANNONSEPRISER

Stillingsannonser: 
Per sp. mm. Sort: Kr. 33. Farge: Kr. 38. 
Medl. NFF: Sort: Kr. 22. Farge: Kr. 27.
Spaltebredde: 90 og 185 mm. 10 % ra-
batt ved 2. gangs innrykk av samme an-
nonse i påfølgende nummer ved samlet 
bestilling. Byråprovisjon: 3,5 prosent.

Møter og kurs:
Møter og kurs hvor NFFs 
interessegrupper, avdelinger, faggrup-
per (ikke enkeltmedlemmer) står som 
arrangør: gratis.
Møter og kurs hvor andre utenom NFF 
står som arrangør: per sp. mm. Kr. 22. 
Spaltebredde: 90 og 185 mm. 

Tillegg (gjelder stilling og møter/kurs): 
Kr. 1,50 pr. mm for annonser som må 
settes. Kr. 100 for annonser som må 
skannes.
Alle priser er ekskl. moms.

FRISTER

Nr. Frist kursann./  Annonsefrist  Utgiv.  

 debattinnlegg stilling ledig dato

3 14/2 18/2 11/3
4  7/3 11/3 08/4
 
Fristene som er angitt, gjelder mottatt i 
redaksjonen. Merk forskjellige frister for 
kurs- og stillingsannonser. Bestillings-
frist, materiellfrist og annulleringsfrist 
er samme dato. Reklamasjonsretten 
bortfaller hvis materiellfrist ikke over-
holdes. 

PRODUKTANNONSER

Magne Egil Rendalen, HS Media as, 
Postboks 80, 2260 Kirkenær. 
Tlf. 62 94 69 02, e-post: 
magne.egil.rendalen@hsmedia.no

ANNONSEMATERIELL

Elektronisk. Tilleggsomkostninger for 
annet materiell belastes kunden.
Tekniske data: 
Format: 210 x 297 mm. 
Satsflate: 185 x 260 mm.

påkalenderen

Vi trenger tips til kalenderen!
FYSIOTERAPEUTEN trenger informasjon om seminarer, konferanser og andre 
begivenheter som er av interesse for norske fysioterapeuter. Vi vil derfor oppfor-
dre alle til å varsle oss i god tid. Bare på den måten an kalenderen bli oppdatert og 
aktuell. Send dine bidrag til kalenderen på e-post til: fysioterapeuten@fysio.no

Februar
15.-17. Brüssel, Belgia. International  
Conference of Physiotherapy in Psychiatry  
and Mental Health.
Info: www.ic-ppmh.com 

Mars
9.-10. Bergen. Årsmøteseminar. 
Tema: Skrøpelige eldre.
Arr.: NFFs faggruppe for geronto- og geriatrisk 
fysioterapi.

9.-12. Oslo. Årsmøte og seminar. Tema: 
Subgrupperinger av rygglidelser belyst fra 
ulike profesjoner.
Arr.: Faggruppen for manuellterapi.

13.-14. Karlstad. Hjärnskadekonferensen 2006. 
Seminarer, messe og workshops.
Info: www.liv.se/samlaalla 
Eller: peterlinhard@comhem.se 

15.-17. Stavanger. Seminar: Testing/Utredning/
Tiltak – belyst fra forskjellige ståsteder og 
knyttet opp mot diverse problemstillinger.
Arr: NFFs faggruppe for barne- og 
ungdomsfysioterapi

16.-18. Molde. Årsmøte. Seminar: I Aadel Büow 
Hansens fotspor.
Arr.: NFFs faggruppe for psykitrisk og 
psykosomatisk fysioterapi.

29.-31. Stavanger. Fagseminar: La deg inspirere
Arr. NFFs faggruppe for ergonomi.
Kontakt: mjoerpel@online.no (Magnar 
Jørpeland).

31.3-1.4. Bergen. Fagseminar og årsmøte: 
Kvinnehelse – forskning og praksis  
hånd i hånd.
Arr: NFFs faggruppe for kvinnehelse

April
2. – 6. Istanbul. Geriatrix 2006. International 
Congress on Elderly health.
Info: www.geriatrics2006.org/index.htm

Mai
5.-7. Middelfart.. Danmark. The 1st European 
Symposium about group education for patients 
with osteoporosis.
Kontakt:  birgithe.groenhoej@ouh.fyns-amt.dk 
Eller: bente.toet@ouh.fyns-amt.dk 

30.5-2.6. København. Global Ageing: Ageing 
Together.
Arr: The International Federation of Ageing (IFA)
8th Global Conference.

2007
Juni
1.-7. Vancouver, Canada. WCPT-kongressen 2007.
Info: www.wcpt.org 

Følg også med på 
våre nye nettsider
www.fysioterapeuten.no/fag
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Vil du prøve deg som fagredaktør?

I Tidsskriftet Fysioterapeuten blir et årsvikariat som 
fagredaktør ledig fra ca. 1. august.

Er du fysioterapeut og opptatt av fag, forskning og 
kunnskapsformidling, kan denne stillingen være noe for 
deg. Og spesielt hvis du liker å skrive og har interesse 
for nettpublisering. Fagredaktør har ansvaret for arbeidet 
med vitenskaplige fagartikler og annet fagstoff, både i 
tidsskriftet og på nettet.

Aktuelle søkere må ha hovedfag eller mastergrad 
i fysioterapi, bred faglig innsikt og interesse for 
nettpublisering.

Se fullstendig annonsetekst på side 33, eller se 
utlysningen på våre nettsider www.fysioterapeuten.no
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