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Beinskjørhet. Nina Emaus, dr. scient. ved 
Universitetet i Tromsø, forsker på «den 
stille lidelsen». – Våre data viser hvor 
radikalt beintapet er fra overgangsalder 
og gjennom resten av livet, sier Emaus, 
som disputerte i mai med avhandlingen 
«Longitudinal changes in forearm bone 
mineral density in women and men from 
25 to 84 years.»

Rehabilitering. Alle vil satse mer på 
rehabilitering, både helseforetakene og 
helsemyndighetene. Men nytter det å tro 
på bedring uten at finansieringssystemet 
endres? Klinikksjef Gisle Meyer ved St. 
Olavs Hospital i Trondheim tviler.

Master. Hvis studieplanene for master i psykomotorisk 
fysioterapi blir godkjent, vil det fjerde masterstudiet i 
fysioterapi starte opp i januar 2008 ved Universitetet i 
Bergen, UiB. De andre er masterstudiet i fysioterapivi-
tenskap, UiB, klinisk masterstudium for fysioterapeuter 
i manuell terapi, UiB, og master i idrettsfysioterapi ved 
Norges idrettshøgskole. 

Lipødem. I oktober i fjor presenterte Fysio-
terapeuten en sterkt overvektig lipødempa-
sient som vi hadde fulgt i fire måneder un-
der behandling hos Helen Olsen og Wenche 
Vigen ved Norsk Lymfødemklinikk. Hvilke 
erfaringer har kvinnen og de to fysiotera-
peutene gjort, med behandlingen og det å 
stå fram i tidsskriftet? Vi har intervjuet dem 
om hvordan det gikk.
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Stens trykkeri as

FYSIOTERAPEUTENs FORMÅL

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.

Hva er fysioterapi?
Vi tar sjansen på et upassende spørsmål, på tvers av rådende trender og mantraer: Er 

fysisk aktivitet fysioterapi? Fysisk aktivitet er uten tvil både viktig og bra. Forskning 

viser at det virker når det blir brukt på riktig måte. Men kommer det inn under faget 

fysioterapi?

Andre del av ordet fysioterapi kommer fra det greske therapeia, som betyr behand-

ling eller tjenester til de syke. Med andre ord; fysioterapeuter behandler ulike kroppslige 

lidelser. Det er også slik folk flest oppfatter fysioterapeuter. Hvordan står det i forhold 

til forebyggende arbeid, som er et viktig argument i forhold til fysisk aktivitet? Samtidig 

kan fysisk aktivitet være både trening og behandling, eller tilpasset fysisk aktivitet.

Det er ikke til å komme bort fra at trening og fysisk aktivitet er «in» – en del av vår 

kroppsfikserte kultur på godt og vondt. I det ligger både inntjenings- og jobbmuligheter. 

Helsemyndighetene har for lengst kastet seg på fysisk-aktivitet-bølgen, senest i stor-

tingsmeldingen om framtidas omsorgstjenester. Hele folket i bevegelse!

NFF har fysisk aktivitet som hovedsatsingsområde, i konkurranse med flere andre 

yrkesgrupper som har kompetanse på området. En stor del av forbundets tid og opp-

merksomhet brukes på problemstillinger knyttet til fysisk aktivitet. Hvilke argumenter 

ligger til grunn for satsingen? 

Er det politiske og økonomiske argumenter? Det er i så fall helt utmerket fra et 

fagforeningssynspunkt. Fysioterapeuter konkurrerer med andre faggrupper, både om 

pasienter og treningsinteresserte. Det skulle bare mangle at ikke NFF skulle drive mar-

kedsføring her på fagets vegne. Eller er det rent faglige argumenter som veier tyngst? Er 

fysisk aktivitet en del av faget fysioterapi, eller ønsker man at det skal bli det?

Vi skal ikke forsøke å besvare spørsmålene. Vi stiller oss bare litt undrende til at fy-

sisk aktivitet tar så mye plass i de politiske og faglige diskusjonene, uten at forholdet til 

faget er tydeligere problematisert. 

Hvis dette er en prioritering fysioterapeuter ønsker velkommen, bør de være seg be-

visst hva som er de viktigste argumentene; jobbmuligheter eller «therapeia».  
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NFF-leder Eilin Ekeland er skuf-

fet over at fysisk aktivitet ikke er 

mer vektlagt i stortingsmeldingen 

om framtidas omsorgstjenester. 

– Mitt inntrykk er at det først og 

fremst er omsorg som priorite-

res, med flere sykehjemsplasser i 

kommunene, sier Ekeland.

Av Heidi Johnsen
hj@fysio.no

– Men det er bra for brukerne av omsorgstje-
nester at en tredjedel av de 10.000 arbeids-
plassene som ble lovet i valgkampen skal 
forbeholdes andre profesjoner, blant annet 
fysioterapeuter, påpeker forbundslederen.   

Ekeland understreker at hun bare har fått 
skumlest meldingen og derfor ikke kan begi 
seg ut på noen detaljerte kommentarer. Men 
når det gjelder de nye arbeidsplassene som 
regjeringen vil sette fart i, sier hun at det blir 
en utfordring for kommunene å sørge for at 
det blir nok fysioterapeuter både til aktivitet 
og til rehabilitering.

– Jeg synes meldingen har for lite fokus 
på rehabilitering, bortsett fra at det påpekes 
at kommunene må ha nok korttidsplasser 
på sykehjem til rehabilitering. Regjeringen 
er lite konkret her og bruker bare en halv 
side på dette temaet i hele meldingen, sier 
Ekeland. 

«Bernt» opp av skuffen
NFFs leder er bekymret over at regjeringen 
nå ser ut til å jobbe videre med Bernt-utval-
gets innstilling. Utvalget, som ble nedsatt i 
2003, konkluderte blant annet med at bare 
leger skulle omfattes av kommunehelsetje-
nesteloven. Det vil si å være en lovpålagt 
tjeneste i kommunene. Innstillingen hadde 
høringsfrist 1. april 2005, og departementet 
mottok 180 høringsuttalelser. De fleste støt-
ter forslaget til felles lov for å hindre ulik-
heter i regelverket. Ulikhetene skaper ifølge 
meldingen vansker for samordning og sam-

Omsorgsmeldingen:

– For lite vekt på fysisk aktivitet

handling mellom de ulike tjenestene. Depar-
tementet jobber med en oppfølging av inn-
stillingen. Dette arbeidet har vist at enkelte 
problemstillinger må utredes nærmere, blant 
annet forholdet til annen helselovgivning, 
særlig pasientrettighetsloven og helseperso-
nelloven. Det betyr en ny høringsrunde før 
det kan utarbeides en odelstingsproposisjon.

– Jeg er veldig spent på hva dette blir. Jeg 
håper regjeringen står på det de sa til oss før 
valget; at fysioterapi er en viktig tjeneste for 
de som bor i kommunene. Vi har bedt om 
et møte med helse- og omsorgskomiteen i 
Stortinget og håper på et snarlig svar derfra, 
sier Ekeland

Liten plass
Fysisk aktivitet ble viet lite oppmerksomhet 
i statsråd Sylvia Brustads presentasjon av 
den såkalte omsorgsmeldingen fredag 22. 
september. Men i forhold til aktiv omsorg, sa 
hun klart ifra at dette i framtida må være et 
kommunalt ansvar. I begrepet «aktiv omsorg» 
ligger både fysisk aktivitet og sosiale tiltak. 

I avsnittet om aktivitet viser stortings-
meldingen til forskning på at ulike former 

for bevegelse og mosjon reduserer og utset-
ter tap av funksjonsevne. Aktivitet gir også 
bedre helse og livskvalitet for den enkelte, 
og det vil igjen gi reduserte kostnader for 
omsorgstjenesten. 

Regjeringen mener derfor at økt aktivi-
sering, både sosialt og fysisk, bør inngå som 
en del av den framtidige omsorgstjenesten. 

Hovedutfordringene blir å integrere akti-
vitet, bevegelse og mosjon i dagliglivet, og å 
utnytte naturlige muligheter for deltakelse.

Utfordringene som skisseres i stortings-
meldingen mener statsråden skal løses gjen-
nom styrking av kommuneøkonomien og via 
målet om 10.000 nye årsverk, som var et av 
de rødgrønnes valgløfter. 

Legge til rette
Brustad sa også at Kompetanseløftet vil leg-
ge til rette for at kommunene kan rekruttere 
flere faggrupper til omsorgstjenesten. I mel-
dingen trekkes det fram at fysioterapeuter, 
ergoterapeuter, sosialarbeidere og aktivitører 
vil spille en sentral rolle.

– Det offentlige tjenesteapparatet må ta et 
særlig ansvar for bevissthet og informasjon 
om betydningen av fysisk aktivitet tilpasset 
den enkeltes forutsetninger. Dette kan bidra 
til økt livskvalitet, bedre funksjonsevne og 
forebygge lidelser som leddplager, bein-
skjørhet og fallskader, heter det i meldingen. 

Det trekkes også fram at fysiske ferdig-
heter er viktige for å beskytte mot fallskader, 
og det gir økt livsutfoldelse og mer selvhjul-
penhet i alderdommen. Lavterskelaktiviteter, 
som krever lite utstyr og som er lett tilgjen-
gelig, bør prioriteres, heter det. 

Meldingen peker på fysisk aktivitet som 
et sentralt virkemiddel i behandling og ha-
bilitering/rehabilitering, med dokumentert 
bedring av kognitiv funksjon, depressive 
symptomer og generell velvære. n

Eldre. Omsorgsmeldingen 
har for lite fokus på reha-
bilitering og fysisk aktivi-
tet, mener NFF-leder Eilin 
Ekeland. Illustrasjons-
bilde: Heidi Johnsen
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Hun understreket likevel at man må være 
kritisk når det gjelder aldersspesifikke vur-
deringer, og ikke minst; man må gjennomgå 
noen av de vanlige spørsmålene som stilles 
rundt fysisk aktivitet blant eldre mennes-
ker, sa Waaler Loland, som er forsker ved 
Kunnskapssenteret og dosent ved Norges 
idrettshøgskole. 

Waaler Loland fokuserte på «hvorfor 
og hvordan» i forhold til problemstillingen 
tilpasset fysisk aktivitet. Hun startet med en 
del argumenter for hvorfor fysisk aktivitet 
blant eldre mennesker er viktig. 

Blant temaene hun tok opp var demo-
grafiske forandringer, med stadig flere eldre 
i befolkningen, helsegevinsten av fysisk 
aktivitet og behovet for mer forskning på 
tilpasning av fysisk aktivitet. Totalt skal 
dette sørge for en kunnskapsbase for senere 
arbeid.

Eldre og fysisk aktivitet:

Et tverrfaglig nettverk av forskere 

– Aldri for sent, aldri for gammel
Det er aldri for sent, og man er aldri for gammel til å starte med 

fysisk aktivitet, sa forsker og dosent Nina Waaler Loland i sitt  

foredrag på Thenapa-konferansen. 

Betydningen av en klar definisjon av 
fysisk aktivitet må understrekes, og det må 
fokuseres på kompleksiteten når det gjelder 
fysisk aktivitet. 

– Den såkalte aldersspesifikke vurde-
ringen må brukes kritisk, og man må gjen-
nomgå noen av de vanlige spørsmålene som 
stilles rundt fysisk aktivitet blant eldre men-
nesker, sa Waaler Loland.

Hun pekte på at de eldre i befolkningen 
blir ofte referert til som en byrde, fordi de 
ikke lenger er med i den produktive delen av 
befolkningen og fordi en stor del av helse-
budsjettet brukes på dem.

Vi ønsker alle å leve lenge, men vi ønsker 
ikke å bli gamle, påpekte hun, og viste til 
Gro Harlem Brundtlands uttalelse fra 1999: 
«Population aging is first and foremost a 
success story for public health as well as so-
cial and economic development». n
 

Forskere med ulik profesjons-

bakgrunn deltok på en europeisk 

workshop ved Høgskolen i Oslo 

i september om eldre og fysisk 

aktivitet. Målet med «European 

Conference on Adapted Physical 

Activity» var å belyse måleinstru-

menter knyttet til fysisk aktivitet. 

Av Heidi Johnsen
hj@fysio.no

Ansvarlig for konferansen ved HiO var 
FoU-koordinator Astrid Bergland og dr. 
gradstipendiat Birgitta Langhammer. Den 
ble arrangert i samarbeid med Thenapa II, 
Thematic Network through Adapted Physi-
cal Activity.

Langhammer og Bergland er svært for-
nøyde med det som ble presentert i løpet av 
de to dagene.

– Konferansen, en workshop, etterlater 
seg et etablert tverrfaglig nettverk av for-
skere som vi kan samarbeide med. Vi har i 
fellesskap utarbeidet et program for en mas-
terutdanning som nå sendes til godkjenning 
i EU. Vi har også kommet et godt stykke på 
veg i arbeidet med den egentlige agendaen 
for konferansen, som er å finne måleinstru-
menter vi kan bruke innen fysisk aktivitet, 
sier Bergland. 

Det kom en del kritiske kommentarer til 
at enkelte av måleinstrumentene bør opp-
dateres i forhold til samfunnsutviklingen. 
Gruppen eldre er annerledes i dag enn for 
20 år siden, og skjemaene har spørsmål om 
enkelte aktiviteter som ikke gjøres i dag, sier 
Langhammer.

– Måleinstrumentene avslørte også kul-
turforskjeller mellom forskjellige land. Det 
er for eksempel ikke snø og is på fortauene 
i Hellas, slik det er her. I Norge kan det føre 
til at eldre ikke tør å bevege seg så mye ute 
på vinteren, sier Bergland.

– Er fysisk aktivitet fysioterapi og noe fy-
sioterapeuter skal beskjeftige seg med?

– Ja, det er det så absolutt. Fysisk aktivi-
tet er viktig i forhold til menneskers helse, 
deltagelse, livskvalitet og velferd, sier de to.

Bergland og Langhammer har samlet 
abstracts fra den første konferansen i en bok, 
og det samme vil bli gjort med presentasjo-
nene på årets konferanse. Denne boka vil 
komme våren 2007. n

Aktuelle linker: 
www.thenapa2.org
www.profane.eu.org
www.eunaapa.org
www.healthyageing.nu

Mer informasjon:
birgitta.langhammer@hf.hio.no
Astrid.Bergland@hf.hio.no

Illustrasjonsfoto: Heidi Johnsen
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– Vi vet at beinskjørhet er kvinne-

helseproblematikk. Våre data viser 

hvor radikalt beintapet er fra over-

gangsalder og gjennom resten av 

livet, sier Nina Emaus, forsker og 

dr. scient.

Av Heidi Johnsen
hj@fysio.no

Emaus disputerte ved Medisinsk Fakultet, 
Universitetet i Tromsø i mai med avhandlin-
gen «Longitudinal changes in forearm bone 
mineral density in women and men from 25 
to 84 year». Den tar utgangspunkt i at brudd-
forekomsten i Norge er blant de høyeste i 
verden, og en viktig årsak til brudd er redu-
sert beinstyrke. Tidligere er det ingen studier 
som har beskrevet endring i beintetthet hos 
begge kjønn fra tidlig voksen alder og inn 
i alderdom fra en populasjonsbasert under-
søkelse. Det finnes heller ingen studier som 
systematisk undersøker hvordan målinger av 
beintetthet kan kvalitetssikres i oppfølgings-
studier. 

– Målet med avhandlingen har vært å 
beskrive endring i beintetthet hos kvinner og 
menn mellom 25 og 84 år og å utvikle kvali-
tetsrutiner for beintetthetsmål i oppfølgings-
studier, sier Emaus.

Delundersøkelse
Datamaterialet omfatter 7948 personer, 
fordelt på 4558 kvinner og 3390 menn som 
fikk målt beintetthet i 1994-95 (Tromsø IV). 
Av disse fikk 5771 personer, fordelt på 3427 
kvinner og 2344 menn, en ny og repetert 
måling i 2001 (Tromsø V). Gjennomsnittlig 
oppfølgingstid var på 6,5 år. Beintettheten 
ble målt på studiedeltakerens høyre under-
arm. Dataene viser at beintettheten øker i un-
derarmen både hos menn og kvinner til rundt 
35-årsalderen. Deretter starter et tap hos 
begge kjønn. Hos menn øker beintapet jevnt 
med økende alder, til et gjennomsnittlig årlig 
tap på 0,6 prosent fra 65-års alder. Hos kvin-
ner øker beintapet markert etter 45-årsalder 
og når en topp med et gjennomsnittlig årlig 
tap på én prosent i aldersgruppen 50-54 år.

– Vi har visst at beintapet øker hos kvin-
nene etter overgangsalderen. Men våre 

Forsker på «den stille lidelsen»

studier viser hvor radikalt beintapet er fra 
overgangsalderen, og at det fortsetter på et 
høyt nivå resten av livet. Hos menn øker 
beintapet jevnt fra 35 år, men det kommer 

aldri opp på det nivået som kvinners beintap 
ligger på. Den radikale økningen i beintapet 
kommer ved østrogenets bortfall ved over-
gangsalderen. I mitt doktorgradsarbeid har 

Dr. scient. Nina Emaus jobber videre med problematikken rundt beinskjørhet og forsker nå 
på hvilken påvirkning livsstil har på sykdommen. Foto: Heidi Johnsen 
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jeg jobbet mye med overgangsalderen og lest mye forskningslit-
teratur om dette, sier Emaus.

Livsstil og beintap
Nå jobber Emaus videre med problematikken rundt beinskjørhet. 
Den tidligere fysioterapeuten er ansatt i et postdoktorstipendiat 
hvor hun skal estimere hvor stort beintapet er gjennom livet og 
hvor stor påvirkning røyking, fysisk aktivitet og vektproblematikk 
har på utviklingen av diagnosen.

– Det vi vet er at de som er lite fysisk aktive, røyker og de som 
er for tynne, er en risikogruppe. Vi skal også se på om slanking 
og vekttap gir utslag. Østrogenet stimulerer osteoblastene som 
bygger bein. I tillegg må vi ha tilstrekkelig tilførsel av kalsium og 
D-vitamin hele livet. Vitamin K2 kan også ha betydning for mi-
neraliseringsprosessen i beinvevet. Vi gjør derfor også en rando-
misert kontrollert studie i Tromsø hvor vi undersøker om tilskudd 
av vitamin K2 kan påvirke beinmetabolismen hos kvinner mellom 
50 og 60 år. Studien omfatter 334 kvinner. Halvparten av delta-
kerne får et tilskudd som inneholder vitaminet K2 og nattlysolje, 
mens den andre halvparten får placebo.

Stille lidelse
– Forskningen min er langt fra fysioterapi. Men motivasjonsfak-
toren i min forskning er de mange kvinnene med osteoporose 
jeg behandlet som fysioterapeut. Jeg møtte mange pasienter med 
ryggbrudd, sier hun.

Emaus forklarer at det første typiske osteoporosebruddet er 
underarmsbruddet som skjer etter at kvinnen har passert 50 år. 
Ryggbruddene kommer ofte mellom 60 og 70 år.

– Jeg mener ryggbrudd er oversett. Ryggbrudd er smertefullt, 
og mange går med lidelsen i lang tid før de kommer til røntgen og 
beinbruddet oppdages. Det er sånn sett en stille lidelse blant kvin-
ner mellom 60 og 70 år. Det siste bruddet, lårhalsbruddet, er det 
alvorligste. Dødeligheten blant disse pasientene er høy.  

Spennende
Emaus påpeker at hun som snart 50-åring synes emnet hun har 
valgt å forske på er spennende.

– Det synes kanskje ikke unge fysioterapeuter som skal forske. 
I mitt nye studie har jeg mange kvinner som holder et høyt tempo. 
De har mødre som har hatt osteoporose og ønsker ikke å få de 
samme plagene som dem, sier Emaus.

– Hvordan kan fysioterapeuter dra nytte av denne forsknin-
gen?

– Min avhandling er ikke direkte fysioterapirelatert. Jeg går 
ikke inn på behandling av osteoporose. Dette er en generell 
epidemiologisk avhandling innenfor osteoporosefeltet. Men fy-
sioterapeuter som jobber med eldre mennesker med osteoporose-
problematikk, vil nok kunne lære av avhandlingen. De bør være 
oppmerksomme på beinskjørhet og spesielt være oppmerksomme 
på hvor stor betydning fysisk aktivitet har både i barneårene og 
opp gjennom livet. Fallrisikoen er også viktig å ha i minne. Her 
har Astrid Bergland og Jorunn Helbostad gjort mye spennende i 
sin forskning. De to er godt kjente i det norske osteoporosemil-
jøet, sier Emaus. n

Mer om Emaus avhandling får du her:
nina.emaus@ism.uit.no
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Hva er fitness? 
For å finne noen svar prøver vi 

med et søk på internett. Det før-

ste bildet som åpenbarer seg er 

en sylslank og muskuløs dame i 

minimal bikini. Musklene spiller i 

kroppen, og ved siden av står en 

mann, tettpakket med muskler. 

Av Heidi Johnsen
hj@fysio.no

Senere på dagen er vi på Fjellhamar skole 
i Lørenskog, der fysioterapeut og profes-
sor Kari Bø skal ha treningstime i nettopp 
fitness. Utenfor treffer vi tre kvinner i 40-
50-årsalderen; Gerd Berg, Mona Norum og 
Nina Smith. De skal på Karis fitnesstrening. 
Ingen av dem ser ut som damen på internett-
bildene.

– Jeg har trent hos Kari i snart 20 år og 
flyttet fra Hammer Turn til Fjellhamar da 
Kari byttet treningssted, sier den ene.

– Kari Bø har god utdannelse. Det er 
betryggende. Dessuten er hun dyktig og mo-
tiverende. Det fine med denne treningen er at 

vi kan gjøre øvelser ut fra hva vi klarer og i 
eget tempo. Aldersforskjellen på deltakerne 
er stor. De aller yngste blir ofte borte etter 
hvert, mens det er en stor kjerne som har 
holdt på i mange år, sier Nina Smith, som 
har holdt på i fire år og ikke er i tvil; hun er 
blitt sprekere og har fått mye bedre kondi-
sjon.

Fysioterapeutens medarbeider følger Kari 
Bøs treningstime. Musikken innbyr til grad-
vis økt tempo den første halvtimen. Svetten 
siler av deltakerne når halvtimen passeres. 
De får beskjed om å telle puls to ganger 
under utholdenhetsdelen for å korrigere 
intensiteten selv. Den skal ligge mellom 70-
80  prosent av maks puls for å gi best effekt 
på hjerte-kretsløp. Øvelsene er ingen hokus 
pokus. Det er ulike trinn som er satt sammen 
til et program som utføres etter fengende ryt-
mer. Her er det koordinasjon mellom armer 
og bein. Skuldre og armer er med, strekkes 
og strammes.

– Knebøy – knær over tær. Hold inn 
magen og trekk sammen baken på veg opp, 
befaler en svett instruktør.

I begynnelsen er det ikke så lett å få dette 
til å fungere samtidig, men ifølge instruktør 
Bø gjør øvelse mester. Vi ser at det er noen 
veteraner blant deltakerne som har trinnene 
og takten inne. En av disse forteller at Bø 
forandrer den første halvdelen av program-

met, utholdenhetsdelen (aerobics) til hvert 
nye semester.

Deltakerne må selv ha med matte og vek-
ter. De som ikke vil anskaffe vekter anbefa-
ler Bø å bruke fylte vannflasker, eller de kan 
gjøre de øvelsene uten belastning. n 
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– Fitness er et svært dårlig ut-

trykk. Oversatt til norsk betyr det 

form, men vi kan ikke ha noe som 

heter formstudiet ved Norges 

idrettshøgskole, sier Kari Bø, pro-

fessor, dr.scient og fysioterapeut. 

Nylig fikk hun det faglige ansvaret 

for området fitness ved NIH.

Av Heidi Johnsen 
hj@fysio.no
 
Bø forteller at hun til tross for iherdige for-
søk ikke har klart å finne et dekkende norsk 
ord. Men betydningen av fitness er ikke å 
bygge muskler, slik internett gir et førsteinn-
trykk av, men å øke de fysiske egenskapene 
i mennesket. Det må skje via fysisk aktivitet. 
Fysisk form definerer hun som «Et sett av 
egenskaper som man har eller erverver seg 
gjennom fysisk aktivitet» (Caspersen et 
al1985). Fysisk aktivitet som har en riktig 

Utholdenhet, styrke, bevegelighet 
og motorikk 

dosering av frekvens, intensitet og varighet 
kan påvirke de ulike aspektene av fysisk 
form.

– Det er et forhold mellom fysisk aktivi-
tet og form. Definisjonen jeg bruker er også 
hentet fra Caspersen et al 1985, som sier at 
fysisk aktivitetsnivå er hvor ofte og hvor 
mye en person beveger seg. Fysisk form er 
et sett av egenskaper som en person har eller 
tilegner seg gjennom ulike former for fysisk 
aktivitet, bevegelse eller trening. 

– Fitness er en kombinasjon av utholden-
het, styrke, bevegelighet og motorikk, inklu-
dert balanse. Fitness-trening er derfor ikke 
bare utholdenhetstrening. Det er forebyggen-
de og helsefremmende arbeid, forklarer Bø. 

– Mange tenker Jane Fonda, vekt og til 
tider usunn trening, når fitness bringes på 
banen?

– Vi kommer ikke utenom at man får en 
spenstigere kropp ved å trene, alt etter hvor 
mye man trener. I min undervisning legger 
jeg vekt på å fokusere på kroppsholdning, få 
folk til å rette seg opp og jobbe med krop-
pen. Tilbake til Jane Fonda; man kan mene 
hva man vil om hennes tidlige treningspro-
grammer, men hun fikk i alle fall amerikan-
ske kvinner til å bli mer fysisk aktive, og 

det ble fokus på at kvinner også burde trene 
utholdenhet og styrke. Det var positivt.

Frisktrening
Kari Bø har jobbet med fitness i 20 år. I 
sin tid utviklet hun «Gymnastikk i tiden», 
sammen med Eva-Lill Kamhaug. Trenings-
modellen ble laget som et helhetlig frisktre-
ningskonsept med vekt på helsefremmende 
og forebyggende trening for kvinner. Det er 
fortsatt hennes mål for fitness-trening. 

– Som instruktører må vi bli flinkere til å 
få friske til å ta vare på seg selv ved å fore-
bygge med trening. Problemet er å treffe de 
mange som burde trene. Fysioterapeuter tref-
fer en del av disse og får dermed en viktig 
rolle i å formidle betydningen av trening og 
hvordan og hvor ofte de bør trene, sier hun.

Hun sier at fitness-instruktører med kom-
petanse er mangelvare, og at markedet er 
umettelig.

– Jeg har store problemer med å skaffe 
vikar. Vi trenger treningsgrupper i alle kom-
muner, samtidig som vi mangler kvalifiserte 
instruktører. Derfor ser NIH dette som en 
utfordring. Men som en vitenskapelig høg-
skole ønsker vi en mer formell utdanning 
som gir studiepoeng, sier hun.
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Faglig plattform
Fitness-studiet startet i 2002, på deltid og 
bygget opp over moduler. Det er et tilbud til 
alle som har formell studiekompetanse. 

– Her går det alt fra folk som kommer rett 
fra videregående skole til fysioterapeuter og 
leger. I tillegg har vi et 3-årig bachelorstudi-
um i fysisk aktivitet og helse, pluss en egen 
masterfordyping i dette. Deltidsstudiet har 
også desentralisert undervisning i de største 
byene i Norge, forteller Bø.

Tidligere i år vedtok styret ved NIH at 
fagfeltet fitness skulle få en permanent ka-
rakter ved Idrettshøgskolen, og at det skulle 
utvikles en solid faglig plattform for studie-
virksomheten, inkludert FoU-virksomhet. 
Det samme styret vedtok å opprette en fast 
førstestilling, og professor Kari Bø fikk det 
faglige ansvaret.

– Hva fikk deg til å takke ja til å bli faglig 
ansvarlig?

– Jeg er blitt spurt tidligere, men de ytre 
rammene rundt dette har ikke vært klart defi-
nert i forhold til de andre arbeidsoppgavene 
jeg har hatt ved høgskolen. Nå som studiet 
er kommet inn i en mer formell form, kunne 
jeg si ja. Høgskolen har den kompetansen 
som skal til for å gi studiet det innholdet vi 
mener er riktig. Nå skal studieplanen, pen-
sum og lærerkrefter gjennomgås. Det kan 
bety at vi endrer det faglige innholdet. Vi må 
få mer forskning på fitness, og jeg håper at 
noen av studentene på masterstudiet i idretts-
fysioterapi vil ta denne utfordringen, sier Bø.

Mer kritiske
Når Kari Bø svarer på spørsmål om fysisk 
aktivitet, er de ofte etterfulgt av en refe-

ranse. Hun maner sine studenter til å være 
kritiske. Undersøke i eksisterende forskning 
om påstandene holder og om ulike trenings-
systemer fungerer bedre enn andre; holder 
de hva de lover? I forhold til eksisterende 
forskning om utholdenhet trekker hun fram 
undersøkelser som viser at sykling er en ef-
fektiv måte å trene kondisjon på, men vi vet 
mindre om hvordan spinning virker på helt 
utrente. 

– Da blir vår oppgave å gå til litteraturen 
og se om påstandene holder, eller gjøre ny 
forskning av metodisk og innholdsmessig 
høy kvalitet dersom det ikke er gjort tidli-
gere.  Høgskolens oppgave er å bidra til å få 
studentene til å være kritiske til metoder og 
påstander som en del guruer sier er så bra. 
Får du, som noen hevder, mindre smerte i 
ryggen av å trene yoga? Finnes det doku-
mentasjon på det? Er det undersøkt om Pi-
lates øker forbrenningen? Ingen må fortelle 
meg at Madonna har utviklet den kondisen 
eller den kroppsformen hun har gjennom å 
trene Pilates, som er en treningsform hun, ut 
fra media, bruker. Det ligger både beinhard 
kondisjonstrening og riktig kosthold bak og 
selvfølgelig gode gener! Pilates kan være 
bra på mange områder, men man må ikke gi 
de som trener dette forhåpninger om å bedre 
kondisjonen. Bedre kondisjon får man bare 
gjennom fysisk aktivitet av en viss intensitet. 
Det er dokumentert, sier hun

– Tror du din bakgrunn som fysioterapeut 
har hatt betydning for at du ble faglig an-
svarlig?

– Jeg tror nok hele min faglige kompe-
tanse ligger til grunn. Fysioterapeuter har jo 
bakgrunn i sykelighet. Vi har dårlig tradi-
sjon på frisktrening og ikke minst på å se 
på dose-respons i forhold til trening. Hvor 
mange fysioterapeuter spør seg selv om det 
de gjør med pasienten kan gi effekt etter 
bare 12 treningstimer?

– Hvor vil du med studiet?
– Forsøke å høyne standarden på det 

som styrer praksis og at instruktører herfra 
ikke lover mer enn man kan holde eller har 
belegg for. Vi må skille mellom påstander og 
hypoteser, sier Bø. n

Mer kritisk. Pro-
fessor Kari Bø vil 
ha kritiske studen-
ter som undersøker 
om påstander om 
ulike treningssyste-
mer fungerer bedre 
enn andre. Foto: 
Heidi Johnsen
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Mål: et godt og samordnet reha-

biliteringstilbud, uavhengig av 

bosted. I dag er det store variasjo-

ner fra kommune til kommune, og 

samordningen er ofte for dårlig. 

Dette kom klart fram på den re-

gionale rehabiliteringskonferansen 

som Sunnaas sykehus arrangerte 

i september. Men er det nok å ville 

det? 

Av Dagrun Lindvåg
dl@fysio.no

Bente Mikkelsen, administrerende direktør 
i Helse Øst, ønsker også å styrke rehabilite-
ringstilbudet. Hun innrømmet at ledelsen i 
Helse Øst hadde fått tøff kritikk i forbindelse 
med anbudsrundene for rehabiliteringsin-
stitusjonene i fjor, da de ble beskyldt for 
nærmest å rasere tradisjonsrike institusjoner. 
Mange fysioterapeuter ble også berørt, og 
flere mistet jobben. 

Det har derfor vært mye diskusjon om 
hva slags tilbud Helse Øst skal ha innen re-
habilitering.

Mikkelsen minnet forsamlingen om at 
sykehusreformen bare er fem år, og at det 
tar tid å utvikle gode tjenester, også innen 
rehabilitering. Hun understreket at det ikke 
er snakk om å senke kravene, men å være 
realistiske og få til en riktig prioritering med 
de ressursene man har.

– Rehabilitering er et område som vil 
vokse, men som ikke nødvendigvis vil være 
akkurat slik det er i dag. I dag er det meste 
av ressursene rettet inn mot helbredelse, 
det å bli helt frisk. Det brukes mye mindre 
ressurser på rehabilitering, mestring og fore-
bygging. Det skal store endringer til for å få 
snudd dette, sa Mikkelsen.

Regjeringen vil
Statssekretær Vidar Hasvik i Helse- og om-
sorgsdepartementet (HOD) pekte på den rød-
grønne regjeringens viktigste mål på dette 
området: å sikre rehabilitering og opptrening 
til alle som trenger det, uavhengig av bosted.

Alle vil satse på rehabilitering

– I bestillerdokumentet til helseforeta-
kene har vi understreket dette. Rehabilitering 
bør i størst mulig grad skje der folk skal leve 
sine liv, og det stiller store krav til kommu-
nene. Det er store forskjeller mellom kom-
munene, og det er et problem å få de ulike 
nivåene til å samarbeide, sa Hasvik, og un-
derstreket at det grunnleggende er retten til 
individuell plan og et tilpasset tjenestetilbud. 

Statssekretæren sa ingenting om eventu-
elle endringer i finansieringen av rehabili-
teringstjenestene, noe mange peker på som 
et problem. Fra 2006 har helseregionene det 
fulle ansvaret for finansieringen av rehabili-
teringstilbudet. En del fagfolk har påpekt at 
rehabilitering ikke lønner seg for helsefore-
takene og at den derfor ofte taper i kampen 
om budsjettkronene.

Et stort hinder
Bjørn Gudbjørgsrud i Kommunenes Sen-
tralforbund (KS) innrømmet at det er store 
ulikheter i kommunene når det gjelder 
rehabiliteringstjenester. Etter hans mening 
er manglende samhandling det største pro-
blemet, og samtidig det området med størst 
forbedringspotensial.

– Men jammen er det forskjeller mel-

lom helseregionene 
også! Problemet er at 
det mangler kriterier 
for hva som er spe-
sialisthelsetjenestens 
ansvar og hva som er 
kommunenes ansvar. 
Hva kommunene får 
av ansvar er nemlig 
helt avhengig av hva 
spesialisthelsetjenesten 

tar ansvar for, sa Gudbjørgsrud.
Han pekte på finansieringssystemet som 

et stort hinder for bedre rehabiliteringstje-
nester. Mens kommunene er rammefinan-
siert, er spesialisthelsetjenesten innsatsfinan-
siert. 

– Det er også et problem at vi vet for 
lite; Kostra-tallene viser innsatsfaktorene i 
helsetjenestene, men sier lite om resultatene, 
sa han. 

Resirkulering
Resultatet kan etter Bjørn Gudbjørgsruds 
mening fort bli resirkulering av pasienter. 
Resultatene av effektiviseringstiltak i en sek-
tor dukker ofte opp et annet sted, som regel i 
kommunene. Det gjelder blant annet raskere 
utskrivninger fra sykehusene, som fører til 
press på tjenestetilbudet i kommunene og 
hyppigere gjeninnleggelser.

– Rehabiliteringsfeltet er for lavt priori-
tert, både i kommunene og i spesialisthel-
setjenesten. Sykehusene nedprioriterer inn-
satsen fordi rehabilitering ikke er lønnsomt. 
Kommunene må på sin side bedre kapasite-
ten i pleieinstitusjonene og styrke legene og 
sykepleiernes rolle i sykehjemmene, påpekte 
Gudbjørgsrud. n

Endringer. Ressur-
sene i helsevesenet er 
hovedsaklig rettet inn 
mot det å bli helt frisk. 
Det brukes mye mindre 
på rehabilitering og 
forebygging. Det skal 
store endringer til 
for å få snudd dette, 
mener Bente Mikkel-
sen, administrerende 
direktør i Helse Øst. 
Foto: Dagrun Lindvåg
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– Nok en gang brukes det store 

ord om satsing på rehabilitering, 

men det sies ingenting om økono-

mi. Det gjelder også regjeringens 

arbeid med en nasjonal strategi, 

sier klinikksjef Gisle Meyer ved 

St. Olavs Hospital. Han har liten 

tro på bedre tider for rehabilite-

ring uten at det gjøres noe med 

finansieringssystemet. 

Av Dagrun Lindvåg  
dl@fysio.no 

Gisle Meyer er leder ved Klinikk for fysi-
kalsk medisin og rehabilitering ved St. Olavs 
Hospital i Trondheim og har bakgrunn som 
sykepleier. Han deltok på rehabiliteringskon-
feransen som Sunnaas sykehus arrangerte og 
opplevde nok en gang at temaet finansiering 
ikke ble berørt. 

Meyer og flere kolleger i andre helsefor-
etak skrev i mai et åpent brev til helsemi-
nister Sylvia Brustad, der problemene som 
finansieringsmodellen skaper ble beskrevet. 
Hovedbudskapet var at pasienter med reha-
biliteringsbehov er økonomiske tapsprosjek-
ter i sykehusene.

I svaret viste statsråden til regjeringens 
tiltredelseserklæring, der det heter at alle 
som trenger det skal sikres rehabilitering og 
opptrening.

«Dette er fulgt opp i bestillerdokumentet 
for 2006 til de regionale helseforetakene, 
hvor det er stilt som krav at det skal være en 
særlig styringsmessig oppmerksomhet mot 
pasienter som trenger rehabilitering og opp-
trening», heter det i brevet. Men helsestats-

– Et tapsprosjekt for sykehusene 

råden ville ikke gå inn på spørsmålet om en 
eventuell endring av finansieringssystemet.

Må lønne seg 
Gisle Meyer sier til Fysioterapeuten at det 
må være noen incentiver i finansieringssyste-
met som gjør det mer lønnsomt for helsefor-
etakene å satse på rehabilitering. Hvis ikke 
blir dette området alltid den tapende part i 
kampen om budsjettkronene.

– St. Olavs Hospital må spare 300 mil-
lioner kroner for å få budsjettet i balanse. 
Da er det nærliggende for ledelsen å se på 
de pasientene som gir dårligst avkastning. 
Rehabilitering gir svært dårlig økonomisk 
avkastning, og pasienter som trenger lang-
varig oppfølging blir rene tapsprosjekter. 
Balansekravet ved sykehusene ser ut til å gå 
foran alt, også rehabilitering og opptrening. 
Det snakkes også om at vi skal få til bedre 
samhandling mellom de ulike ledd i behand-
lingen av pasientene. Men samhandling kos-

ter og er ikke «takstifisert». Det koster for 
eksempel mye for oss ved klinikken å reise 
ut til pasientenes hjemkommuner, uten at vi 
får det dekket gjennom finansieringssyste-
met, sier Meyer.

Først i 2009? 
I brevet til helseministeren peker Meyer og 
hans kolleger på det paradoks at pasienter 
som alle sier de vil prioritere sterkere blir 
tapsprosjekter innad i sykehusene. Årsaken 
er at inntektssystemet, med en basisdel og 
en aktivitetsdel, ikke håndterer denne typen 
sykehusopphold. De viser også til Nasjonal 
plan for rehabilitering, der det står at det er 
satt i gang et arbeid med sikte på å utvikle 
en ny finansieringsordning for habilitering 
og rehabilitering. Denne planen er ennå ikke 
vedtatt.

«Dette prosjektet forutsettes ferdig i 
2009. Vi kan ikke vente så lenge», påpeker 
forfatterne i brevet. n

Må spare. – St. Olavs Hospital må spare 300 millioner kroner for å få budsjettet i 
balanse. Da er det nærliggende å se på de pasientene som gir dårligst avkastning, sier 
klinikksjef Gisle Meyer. Foto: Dagrun Lindvåg
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Høringsfristen for studieplanen til 

master i psykomotorisk fysiote-

rapi var 9. oktober. 1. november 

er fristen for å søke Fondet om 

midler til å prøveprosjektet. Blir 

studiet godkjent, vil det bli studie-

start i januar 2008 ved Universite-

tet i Bergen.

Av Heidi Johnsen
hj@fysio.no

Når dette nummeret av Fysioterapeuten le-
ses, har studieplanen for dette kliniske mas-
terstudiet vært ute på høring. I høringsutkas-
tet har masterutdanningen fått det foreløpige 
navnet «Master i psykomotorisk fysiote-
rapi». Da Fysioterapeuten snakket med Tove 
Dragesund, leder for utredningsgruppen, var 
hun forberedt på at navnevalget kunne bli et 
av diskusjonstemaene i høringsuttalelsene. 

– Etter diskusjoner i utredningsgruppen 
har vi kommet fram til at vi ikke kan ha et så 
langt navn som «Master i psykiatrisk og psy-
kosomatisk fysioterapi». Manuellterapeutene 
valgte å kalle sin utdanning «Master i manu-
ellterapi». Men vi er forberedt på innvendin-
ger og debatt, sier Dragesund.

Basal Kroppskjennskap
I studieplanen er opptakskravet bachelor i 
fysioterapi og videreutdanning i psykiatrisk 
og psykosomatisk fysioterapi. Fysioterapeu-
ten vet at det har vært diskusjon om hvorvidt 
kandidater med videreutdanning i Basal 

Master i psykomotorisk fysioterapi 
i støpeskjeen

Kroppskjennskap, BK, skal kunne søke på 
masterutdanningen. Begge utdanningene gir 
60 studiepoeng, men utredningsgruppen har 
valgt ikke å åpne for BK i opptakskravene. 
– Vi har hatt BK oppe til grundig diskusjon, 
og vi har valgt ikke å la denne telle i opp-
takskravene for prøveprosjektet. Hvis studiet 
blir permanent, vil dette bli tatt opp til disku-
sjon igjen. Men vi regner med at dette vil bli 
påpekt av enkelte i høringsuttalelsene, sier 
Dragesund.

– Hvis dette blir et hett tema i hørings-
uttalelsene, kan det bety at dette må inn i 
studieplanen?

– Det kan jeg ikke uttale meg om nå. Vi 
har liten tid til behandling av høringsuttalel-
sene. Studieutvalget ved Det medisinske fa-
kultet skal behandle dette i løpet av oktober. 
Søknaden til Fondet må være ferdig innen 1. 
november, sier hun.

1 ½ år
Studiet vil ikke som de andre masterstudiene 
i fysioterapi gå over to år, men over halvan-
net år. Det skyldes at studentene får godskre-
vet 30 studiepoeng fra videreutdanningen i 
psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi. 
Prosjektet vil, om det blir godkjent og får 
støtte fra Fond til etter- og videreutdanning 
av fysioterapeuter i forsøksperioden, starte 
opp med første kull i januar 2008 og andre 
kull i januar 2009. Prøveperioden vil da 
strekke seg fram til sommeren 2010. Den 
endelige evalueringen vil da kunne slå fast 
om dette blir et permanent masterstudium.

Høringsinstanser er blant annet høgskoler 
og universiteter, Fondet og faggruppene for 
henholdsvis psykiatrisk og psykosomatisk 
fysioterapi, idrettsfysioterapi og manuellte-
rapi. Dette er det fjerde masterstudiet innen 
fysioterapi i Norge. n

Utredningsgruppen. De som har deltatt i utredningsgruppen er fra venstre: Alice Kvåle, 
Berit Ianssen, Målfrid Råheim, Elisabeth Møyner, Tove Dragesund (leder), Kirsten Eker-
holt, Aud Marie Øien, Gro Cecilie Meisingseth og  Aud Hellenes. Elisabeth Ljungren var 
ikke til stede da bildet ble tatt. Foto: Heidi Johnsen
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Bare sju prosent av fysioterapeu-

tene mener ordningen med Grønn 

resept har vært vellykket. Nesten 

70 prosent synes at begrepet 

Grønn resept burde strykes og er-

stattes med et begrep som sa noe 

om fysisk aktivitet.

Av Dagrun Lindvåg
dl@fysio.no

NFF har gjennomført en elektronisk spør-
reundersøkelse blant medlemmene og fikk til 
sammen 2879 svar. Temaene for undersøkel-
sen er Grønn resept, eldre og fysisk aktivitet.
Når det gjelder Grønn resept, er det svært få 
som synes at ordningen kan kalles vellykket, 
tvert imot. Bare rundt sju prosent er enig el-
ler svært enig i at Grønn resept er vellykket.

Samtidig er det en god del fysioterapeuter 
som ikke har kjennskap til hva ordningen 
går ut på. Over 30 prosent svarer at de ikke 
er kjent med Grønn resept.

Hva skal så til for at ordningen skal bli 
mer vellykket? 88 prosent er svært enig eller 
enig i at individuelt tilrettelagt trening må 
være en del av Grønn resept for at ordningen 
skal bli vellykket.

Fysisk aktivitet eller enerom?
Et annet hovedtema i undersøkelsen er fysio-
terapi, fysisk aktivitet og eldre. Mer enn 90 
prosent av de som svarte mener at eldre på 
sykehjem ikke har et godt nok tilbud om fy-
sisk aktivitet. Nesten like mange mener at et 
bedre tilbud om veiledet fysisk aktivitet ville 
bety mer for å heve kvaliteten i eldreomsor-

Ny spørreundersøkelse: 

Liten tro på Grønn resept 
svarer 92 prosent at for få eldre forstår be-
tydningen av balanse- og styrketrening for å 
forebygge fall. Over 88 prosent er enig i at 
for få eldre erkjenner risikoen for redusert 
selvhjulpenhet for å forebygge fall.

Arbeidsplasser i sykehjem
NFF skal bruke resultatene av undersøkelsen 
overfor presse og helsemyndigheter. I kom-
mentarene sier flere av respondentene at de 
ikke liker at tilbud om fysisk aktivitet og 
enerom settes opp mot hverandre i spørs-
målene. De mener det burde være plass til 
begge deler.

I en kommentar heter det «at sykehjem er 
et kjempearbeidsmarked for fysioterapeuter. 
Her er det massevis av oppgaver; undervis-
ning, HMS-arbeid, regimer for fallforebyg-
ging, kontrakturer og trykksår, kunnskap om 
senger og personløftere. Politikerne bør pøse 
på med stillinger i eldreomsorgen. Sykefra-
været ville gå ned blant pleierne, fordi vi kan 
holde de eldres funksjonsnivå bedre lenger, 
og fordi vi passer på forflytningskunnskape-
ne hos pleierne. Dessuten må alle beboere på 
sykehjem få bevege seg så mye de ønsker. 
Det skjer ikke i dag!»

Liten interesse?
Men er fysioterapeuter interessert i å jobbe 
innen eldreomsorgen? En av deltakerne i un-
dersøkelsen skriver i sin kommentar at det er 
svært få fysioterapeuter som er interessert i å 
jobbe innen dette feltet.

«Det er et lite aktet område innen vår 
faggruppe. Selv helt nyutdannede med store 
vansker med å få fast jobb, synes å være mer 
interessert i friskvern; såkalt forebyggende 
trening og fysisk aktivitet, samt idrettsfysio-
terapi. (…) Vår faggruppe bruker dermed 
stadig mer ressurser på ganske så friske 
mennesker og senker dermed grensen for 
hva som er patologisk og sykt.» n

gen enn flere sengeplasser og enerom.
Det store flertallet mener det satses altfor 
lite på fysisk aktivitet i eldreomsorgen fra 
regjeringens side, og at leger som behandler 
eldre er for lite bevisste på betydningen av 
fysisk aktivitet.

Når det gjelder holdninger blant de eldre, 

Spørreundersøkelse. Det satses for lite på 
fysisk aktivitet blant eldre, mener et stort 
flertall av NFFs medlemmer. Bare sju pro-
sent mener at Grønn resept har vært vellyk-
ket. Ill. foto: E. Okkenhaug/NFF
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Etisk utvalg har de siste årene fått flere henvendelser fra 
fysioterapeuter som ønsker en vurdering av hvordan 
fysioterapi bør annonseres. Bakgrunnen er ofte reak-

sjoner på annonser der tilbud, kompetanse og produkt-reklame 
blandes sammen. Enkelte fysioterapeuter tilbyr anerkjente be-
handlingstilbud og alternative disipliner om hverandre. Det er 
også noen som reagerer på at tilbydere av alternativ behandling 
blander inn begrepet fysikalsk i annonseringen. 

Etisk utvalg har til nå ikke ønsket å gjøre disse vurderin-
gene. Begrunnelsen har vært at temaet er på siden av yrkes-
etikken og mer en oppgave som ligger til arbeidet i Privat råd 
(tidligere Næringsutvalget). Nå har utvalget revurdert sitt syns-
punkt og gir her en vurdering av problemstillingene i punkt 7 i 
Yrkestiske retningslinjer. Punktet omhandler fysioterapeutens 
forhold til markedsføring, og har tre avsnitt:

Det første avsnittet handler om korrekt, saklig, infor-
mativ og nøktern form i markedsføringen. Med dette 
forstår Etisk utvalg at markedsføringen må være slik 

utformet at fysioterapeuten framstår som seriøs fagutøver og 
med en solid faglighet på bakgrunn av vitenskap og velprøvd 
erfaring. Reklameaspektet må være underordnet informasjons-
aspektet.

Det andre avsnittet handler om at reklame ikke må være 
ulovlig, villedende eller illojal overfor kolleger. Med dette for-
står Etisk utvalg at fysioterapeuter ikke må tilby sine tjenester 
bak ryggen på kolleger eller utgi seg for å gi en bedre tjeneste 
enn kolleger. Det må ikke komme fram at fysioterapeuten har 
en bedre kompetanse enn han/hun i virkeligheten har.

Dersom fysioterapeuter går god for eller selger et produkt, 
må man tenke seg godt om, og faglig vurdere om det man går 
god for eller selger er forenelig med et kunnskapsbasert helse-
faglig tilbud. Fysioterapeuten må alltid stille seg spørsmålet: 
Hva er det vitenskapelige grunnlaget for at jeg kan gå god for 
eller selge dette produktet? 

Det tredje avsnittet handler om at annonsering må skille 
mellom fysioterapitilbud og andre tilbud. Med dette forstår 
Etisk utvalg at fysioterapeuter klart må skille mellom når de er 

Fra Etisk utvalg:

Annonsering av fysioterapi
fysioterapeuter, og når de tilbyr andre tjenester eller produkter. 
For å unngå forveksling med konkurrerende virksomhet er det 
viktig å være tydelig på om man driver fysioterapi eller alterna-
tive disipliner. Reglene på dette området skal selvfølgelig ikke 
være til hinder for at fysioterapi kan samlokaliseres med tilgren-
sende anerkjente virksomheter som helsesenter, treningssenter, 
svømmehall o.a.

Eksemplene og vurderingene over er ikke uttømmende, 
og det vil være mange situasjoner som må drøftes mer 
spesifikt for å finne løsninger. Etisk utvalg tar gjerne imot 

henvendelser om aktuelle saker. 
I diskusjoner om markedsføring er det viktig å huske at be-

grepet fysikalsk ikke er beskyttet. Alle som vil kan benytte det. 
Det finnes for eksempel en privat utdanning i Norge innen fysi-
kalsk aromaterapi.  
Fysioterapi og fysioterapeut er derimot beskyttede titler og kan 
bare brukes av offentlig godkjente fysioterapeuter. Dette er ned-
felt i Helsepersonellovens § 74. Dersom noen bruker disse titlene 
urettmessig eller bruker titler som er til forveksling like (f.eks. 
fysiopati), bør man melde fra til Sosial- og helsedirektoratet. 

Kanskje er det på tide at fysioterapeuter lar det generelle 
begrepet fysikalsk gå over i historien? Begrepet fysiote-
rapi er vårt eget, og bør være det vi bruker i annonsering 

og markedsføring.
Det kan også nevnes at markedsføring av alternative (ikke of-

fentlig godkjente) behandlingstilbud er detaljert regulert i «For-
skrift om markedsføring av alternativ behandling av sykdom». 
Forskriftens formål er å bidra til at markedsføring av alternativ 
behandling skjer på en nøktern og saklig måte, og slik at pasi-
entens sikkerhet blir ivaretatt. Dersom fysioterapeuter blir kjent 
med kritikkverdige forhold innen det alternative markedet, kan 
de varsle Helsedepartementet om saken.

Trond Wiesener og Anders Aasheim, 
Etisk utvalg
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Nytt om bekkensmerter 
Kvinner med kroniske bekkensmerter ble bedre etter ti uker med somato-

kognitiv terapi og endret bruk av kroppen. Dette går fram av flere studier 

som mensendieckfysioterapeut Gro Killi Haugstad ved Høgskolen i Oslo har 

gjennomført.

Resultatene ble omtalt på temasidene om smerte i Dagens Medisin.  

Forskningen viser blant annet at pusteøvelser, endring av fokus og forand-

ring av bevegelsesmønster, reduserte smerten med 50 prosent. 

I alt 20 kvinner gikk i ti uker til fysioterapi og kognitiv trening med fokus 

på kroppen. De ble sammenlignet med 20 andre kvinner som kun gikk tre 

ganger til undersøkelse og samtale hos gynekolog. 

– Kvinnene som gjennomgikk somatokognitiv behandling og jobbet 

med måten de brukte kroppen på, fikk et mye bedre bevegelsesmønster og 

respirasjonsmønster. Etter behandlingen pustet de mer funksjonelt og opple-

velsen av smerte ble redusert med 50 prosent, sier Killi Haugstad til Dagens 

Medisin. 

Noen av de 20 kvinnene ble helt kvitt smertene, og de fleste fikk mindre 

smerter. To-tre av dem ble ikke bedre. 

75-årsjubileum i Trondheim
Avdeling Sør-Trøndelag er 75 år! Jubileet ble markert 21. september med 

seminar og festmiddag på Munkholmen. 

Trondhjems sykegymnasters forening ble stiftet 5. mai 1931, og den 

første lederen var frk. Bjerve. Avdelingsleder Håkon Hellenes skriver i siste 

nummer av medlemsavisen Sør-Trønder’n at de er så heldige å ha et klenodie 

av en svart referatbok fra de første ti årene. Den inneholder møtereferater fra 

mai 1931 til mai 1941. Nedtegnelsene er skrevet med sirlig penn.

Blant foredragsholderne på jubileumsseminaret var forbundsleder Eilin 

Ekeland, styreleder i Fondet, Siv Mørkved og medlem av NFFs sentralstyre 

Erik Schrader-Nielsen. I tillegg, Randi Granbo, Institutt for fysioterapi ved 

HIST, og Lise L. Støylen, Sjeffysioterapeut ved St. Olavs Hospital i Trondheim.

Mer informasjon om jubileumsmarkeringen finner du på 

www.fysio.no/avdelingerOKTOBER 1947

istoriske tilbakeblikk
Små glimt fra fagets historie i Norge. 
Vårt arkiv har mye interessant å by på!

Behandling av nervøse

3. oktober 1947 besøkte Aadel Bülow-Hansen Oslo Sykegym-
nastforening, der hun talte om sykegymnastisk behandling ved 
Ullevål psykiatriske avdeling. Andre temaer var lønnsspørsmå-
let ved Oslo reumatiske sykehus, «der ledelsen delvis var gått 
med på kravene og saken nå beror hos riksmeklingsmannen.»

Ifølge referatet begynte frk. Bülow-Hansen med å si at hun 
«angret på at hun hadde lovet å holde foredraget, da dette ar-
beid var så nytt, og man ikke hadde videre resultater å oppvise 
enda. Hun hadde først hospitert en måned ved avdelingen, og 
senere sett behandlingen på et hjem for nervøse utenfor Lon-
don, hvor man brukte avslapning.

Hun anvendte delvis samme metode på de nervøst anspente 
pasienter som for pasienter med yrkesmyalgier og nevroser. 
Samarbeidet med legene på avdelingen var det beste. (…)

Man begynner med å la pasienten ligge i hvilestilling med 
lukkede øyne, og sykegymnasten setter seg rolig ved siden og 
iakttar respirasjonen. Man vil som oftest se at både costal- og 
diafragmarespirasjonen er betydelig innskrenket og til dels 
opphevet. Pasientene kan heller ikke ligge rolig lenge av gan-
gen – uroen kommer over dem og de farer opp. De merker at 
når de slapper av, mister de liksom taket på seg selv og har lett 
for å begynne å gråte. Pasientene tilholdes ikke å holde igjen 
hvis de føler trang til å gråte, men gi etter. Det viktigste er at 
pasienten får snakke ut og betro seg.

Man gir massasje over respirasjonsmusklene og til dels hel 
kroppsmassasje, respirasjonsøvelser og avslapningsøvelser. 
Men man går langsomt fram og gir bare en øvelse av gangen. 
Pasientene mister lett motet når de ikke får det til. Man må 
også ha oppmerksomheten henvendt på den mimiske muskula-
tur. (…)»

Bülow-Hansen var også opptatt av «den vanskelige tid for 
pasientene når de skal forlate avdelingen og gå ut i livet igjen». 
Hun viste til hjemmet for nervøse utenfor London, som hadde 
opprettet en poliklinikk som pasientene kunne besøke en gang i 
uken. Det måtte da være et eksempel til etterfølgelse?

Møtet ble så hevet. 

Strid om professor i Tromsø
En kvinne ble innstilt på topp da Institutt for klinisk medisin ved Universitetet 

i Tromsø skulle ansette ny professor. Men etter at et medlem av bedømmel-

seskomiteen ble kritisert for inhabilitet, ble hele stillingen trukket.

Bakgrunnen var at søkeren sto som medforfatter med en person i be-

dømmelseskomiteen.

Instituttet avviser påstander om at det er snakk om en kjønnskamp, skri-

ver Dagens Medisin.

Styret ved UiTø har som mål at det innen 2010 skal være minst 25 

prosent kvinner i professorstillinger. Flere har derfor reagert på at institut-

tet valgte ikke å ansette noen i det hele tatt, etter at en person som deltok i 

prosessen ble vurdert som inhabil. Ingen av de involverte ønsker publisitet 

om saken.



21Fysioterapeuten nr. 10   oktober  2006

 Aktuelt 

Bernt-utvalgets innstilling ut på ny høring

Helse- og omsorgsdepartementet 

er i gang med oppfølgingen av 

Bernt-utvalgets innstilling. Dette 

kommer fram i stortingsmeldin-

gen om framtidas omsorgsutfor-

dringer, som nylig ble lagt fram.

 
Av Heidi Johnsen
hj@fysio.no

Bernt-utvalgets utredning ble lagt fram i 
oktober 2004 med høringsfrist 1. april 2005. 
Siden har det vært stille rundt den. Det 
viktigste punktet i utvalgets innstilling, sett 
fra fysioterapeuters ståsted, er forslaget om 
at bare legetjenester skal være lovpålagt i 
kommunene. Utvalget, ledet av Jan Frid-
tjof Bernt, fikk i oppdrag å utrede en mulig 

harmonisering av den kommunale helse- og 
sosiallovgivningen. Det ble presisert i man-
datet at lovforslaget skulle gi kommunene 
stor frihet til å organisering tjenestene. Det 
skulle tas hensyn til behovet for samarbeid 
mellom kommunehelsetjenesten og spesia-
listhelsetjenesten. Utvalget har vurdert tre 
alternative modeller.

Utvalget går inn for en ny felles lov om 
sosial- og helsetjenester i kommunene. Ho-
vedformålet med en slik løsning er ifølge 
utvalget å etablere et regelverk som er over-
siktlig og lett å forstå både for tjenestemot-
taker og tjenesteyter. 

Det andre alternativet er å videreføre 
dagens ordning med to lover, men i en 
harmonisert utgave. Tredje alternativ er en 
modell med en felles lov for den kommunale 
sosial- og helsetjenesten som bare omfatter 
organisering av tjenestene og hvilke tjenester 
kommunen skal være forpliktet til å yte. Det-
te skal kombineres med en ny sosialperso-
nellov på linje med Helsepersonelloven. Det 

er dette siste alternativet utvalget anbefaler.
NFF var en av høringsinstansene og men-

te at det ikke er behov for en lovharmonise-
ring. Forbundet går inn for utvalgets forslag 
én – som er en videreføring av dagens sys-
tem med to lover, men i harmonisert utgave. 

Ifølge stortingsmeldingen «Mestring, 
muligheter og mening», som ble lagt fram i 
september, er oppfølgingsarbeidet til Bernt-
innstillingen i gang. Her konkluderes det 
også med at flesteparten av de vel 180 hø-
ringsuttalelsene støtter utvalgets forslag til 
en felles lov. 

Oppfølgingsarbeidet viser at enkelte 
problemstillinger må utredes nærmere. Dette 
gjelder blant annet i forhold til annen helse-
lovgivning, særlig pasientrettighetsloven og 
helsepersonelloven. 

Et nytt notat skal derfor ut på høring, før 
det kan utarbeides en odelstingsproposisjon 
om en eventuell lovendring. Regjeringen 
tar sikte på å ha høringsnotatet klart våren 
2007. n
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Introduction
The ability to reliably and validly assess and 
report the effect of treatment from clinical 
trials is essential for evidence-based health 
care (1,2). The increasing demand for evi-
dence-based clinical practice has challenged 
all service providers to demonstrate methods 
for reporting effect of treatment, cost-ef-
fectiveness and the quality of care within 
the National Health Service (3-5). Increased 
patient awareness has also contributed to this 
process.

The last decade there has been an in-
crease in development of outcome measures 
(OMs) that aim to quantify the recovery 
following treatment for patients after  stroke 
(6,7). OMs may be defined as a «measure-
ment tool used to document change in one 
or more constructs over time». The construct 
here is recognised as patient characteristics 
being measured (8). 

Physiotherapists working within neurol-
ogy have previously in general been reluc-
tant to evaluate and measure their practice, 

Use of Outcome Measures in Norwegian 
Neurological Physiotherapy

mainly because of the major challenge to 
find measures that condenses all (often mul-
tidimensional) aspects of the patient’s clini-
cal status into reliable parameters (9,10). 
Quality of movement has been a key factor 
in neurological physiotherapy, but is difficult 
to quantify since minor changes in function 
may have a large impact of the patients’ 
quality of life (11). The increased use of The  
World Health Organization’s measurement 
system - the International Classification of 
Functioning, Disability and Health (ICF) 
- has helped physiotherapists working within 
neurology to find appropriate OMs that 
organize the outcomes according to the two 
main domains 1) body structure and func-
tion, and 2) activity and participation (12). 

When OMs are referred to as being stand-
ardised, this means that the psychometric 
or measurement properties (i.e. the sensitiv-
ity, reliability and validity) of the tool have 
strong scientific support. Standardised meas-
ures are developed and applied for a wide 
range of purposes such as to 1) Predict the 
needs of a patient and hence decide patient 
oriented treatment goals that are appropriate, 
measurable, achievable and functional 2) 
Discriminate between normal and abnormal 
characteristics and improve meaningful 
communication within the multidisciplinary 
team 3) Evaluate treatment effectiveness, 
existing practice and use of resources in 
order to prioritise, argue for funding, give 
an objective analysis of costs/benefits and 
indicate whether the minimum criteria for 
national standards are met or not 4) Facili-
tate research by bridging the gap between 

clinical practice and the scientific commu-
nity (2,9,13). 

The primary aim of this study was to 
investigate the extent of OM use amongst 
physiotherapists working with neurological 
patients in all Neurological Rehabilita-
tion Departments or rehabilitation centres 
(NRDs) in Norway. I also intended to collect 
experiences from this use. The idea for this 
study arose when our rehabilitation depart-
ment was in the process of implementing 
standardised OMs. Answers to the following 
questions were sought by handing question-
naires to physiotherapists working within 
neurology: 

l  At what proportion are Norwegian phy-
 siotherapists in NRDs using OMs regu-
 larly? 
l	 Which categories of neurological patients  
 are the most commonly tested?
l	 Which OMs are most commonly used?
l	 What are the most common reasons for  
 using these OMs? 
l	 What are the reasons for not using OMs?

Material and methods 
An Internet search was done resulting in a 
list of 115 Norwegian NRDs. Then a ques-
tionnaire was distributed to all NRDs during 
the spring 2002. The head physiotherapist of 
each NRD was responsible for completing 
the questionnaire and was asked to do this in 
cooperation with all their physiotherapy col-
leagues treating neurological patients. 

The questionnaire contained eight ques-
tions with two sections, one general and one 

Abstract
Purpose: To investigate the extent of outcome measures (OMs) use in neuro-
logical physiotherapy and to collect experiences from this. Methods: A ques-
tionnaire was distributed to 115 institutions with Neurological Rehabilitation 
Department (NRDs) across Norway. The NRD’s head physiotherapists were 
responsible for completing the questionnaire which contained questions 
about type and size of NRD and about OMs use. Results and conclusion: 
Eighty-eight questionnaires were returned, and of these 74 reported treating 
neurological patients. OMs were routinely used at 60 out of 74 (81 percent) 

responding NRDs. The Barthel Index, the Motor Assessment Scale and the 
Berg Balance Scale were most commonly used. OMs were mostly used in 
stroke patients. The reasons for using them were to indicate change for pro-
gression and potential, aid patient motivation and help in the categorisation 
of patients. Lack of experience was the most frequent objection for not using 
OMs. Key words: Neurology, Physiotherapy, Outcome Measure, National 
Survey.
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specific part. The general part asked for the 
respondents working environment; type of 
hospital (i.e. university or local hospital or 
rehabilitation centre), numbers of wards and 
of clinical physiotherapy posts connected 
to the department treating neurological 
patients. The specific part addressed the 
types of OMs used and which categories of 
patients were most frequently tested. In ad-
dition, the respondents were asked to com-
ments on their experience with the OMs and 
the reasons for not using them on a regular 
basis. One set of questionnaires were distrib-
uted, and all respondents answered anony-
mously. The questionnaire used pre-coded 
responses, with an open section under each 
question in the specific part. Departments 
who reported using OMs regularly (not 
specified how often) throughout the rehabili-
tation process were defined as routine OMs 
users. Descriptive statistics were used for the 
data analysis.

Results
Out of the 115 NRDs, 88 returned their 
questionnaires, giving a response rate of 
77 percent. Of these, 74 reported to have 
neurological patients on a regular basis, 
and the responses of these were further ana-
lysed. The questionnaires were completed 
by the physiotherapists heading the NRDs, 
representing a total of approximately 340 
physiotherapists treating neurological pa-
tients. These figures were estimated from the 
number of physiotherapists reported from 
each NRD. Approximately 60 percent of 
the 74 respondents were from university or 
local hospitals, whereas one-third was from 
rehabilitation centres (Figure 1). The major-
ity of NRDs were characterised by having 
all neurological patients on one ward, with 
one to six physiotherapists connected to their 
neurological department. 

81 percent of the NRDs used at least one 
standardised OM routinely. Independent of 
type of NRD, either less than 25 percent or 
more than 75 percent of the patients were 
reported to be tested with standardised 
and/or non-standardised OMs (Figure 2). 
Of the NRDs testing less than 25 percent of 
the patients, the Rehabilitation Centres were 
overrepresented compared to the University 
and Local Hospitals (data not shown). Of the 
NRDs testing more than 75 percent of the 
patients, all but one reported patients with 
stroke to be the most frequently tested cat-
egory (data not shown).

Stroke was the dominating diagnosis 
amongst the most frequently tested patients, 
being reported by 59 percent of the depart-

ments. A few NRDs also reported to use 
OMs most routinely on patients having Par-
kinson’s disease (n=4) and multiple sclerosis 
(n=3).

The most frequently used OMs were the 
Barthel Index (n=33), the Motor Assessment 
Scale (n=32) and the Berg Balance Scale 
(n=18) (Figure 3). Non-standardised and/or 
in-house developed OMs, meaning modifi-
cations of existing standardised OMs, were 
used at 27 percent of the NRDs. Just three 
percentages of the NRDs reported using 
unstandardized OMs only. The Berg Balance 
Scale, Functional reach and in-house devel-
oped OMs were used with patients having 
Parkinson’s disease and the Berg Balance 

scale with patients having multiple sclerosis.
The users’ experiences with using stan-

dardized OMs were overall positive. Table I 
gives the percentage proportion of reported 
reasons for using OMs routinely. Most re-
spondents agreed or partly agreed that OMs 
were helpful for patient motivation (79 per-
cent), indicated change for progression and 
potential (98 percent) and were a useful tool 
for patient categorisation (82 percent). Some 
respondents also reported using OMs for 
research purposes (n=3) for communication 
with the multidisciplinary team (n=3), and 
due to requirements from the management 
(n=2). 

The two most common reasons for not 

University hospital

Local hospital

Rehab institution

Other

No reply

Fig. 1. The distribu-
tion of the different 
neurological reha-
bilitation departments 
responding to the 
questionnaire.

Fig. 3. The 
number of neuro-
logical rehabilitation 
departments using 
standardised and 
in-house developed 
outcome measures.

Fig. 2. The propor-
tion of neurological 
patients tested 
routinely at the 
neurological reha-
bilitation depart-
ments (%).N
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using OMs were lack of experience in ad-
ministering them (n=21), and the view that 
OMs were not sufficiently sensitive to detect 
qualitative changes within the function and/
or activity being tested (n=10) (Figure 4). 

 Only a few NRDs reported lack of time 
(n=2) and lack of evidence to support the 
psychometric properties (n=2) as a reason for 
not using OMs on a regular basis. Surpris-
ingly, respondents at eight NRDs reported to 
have gained a new interest in OMs by com-
pleting the questionnaire.

Discussion
This survey addressed the use of OMs among 
physiotherapists treating neurological patients 
in Norway and showed that a large propor-
tion used OMs regularly. The most frequently 
used OMs were the Barthel Index, the Mo-
tor Assessment Scale and the Berg Balance 
Scale. The most common neurological group 
of patient being tested had stroke, followed 
by Parkinson’s disease and multiple sclerosis, 
from most to least frequent, respectively.  

Cole and colleagues (14) performed the 
first survey on the use of OMs in generic 
rehabilitation early in the 1990ies. At that 
time, the use of OMs was in its infancy, and 
correspondingly they reported on a number 

of barriers for use, such as lack of knowledge 
regarding available instruments and time 
needed to implement them (14). 

In later studies considering neurological 
rehabilitation, it appeared that OMs were 
used by approximately 40-85 percent of the 
responding physiotherapists, though with 
a large variation in the response rate from 
which this is derived (15-17). A low response 
rate has been associated with the tendency 
by respondents not to react to questionnaires 
when no OMs were used (17). The high pro-
portion of NRDs reporting to regularly use 
OMs in this study therefore gives a positive 
picture of the OM application situation in 
Norway, although I would rather have seen 
all departments in this group. 

The Barthel Index and the Functional 
Independent Measure are reported to be the 
most commonly applied OMs in NRDs in 
Germany, Italy and the UK (9,16-18) which 
are in concordance with the result here. In 
addition to these, the Motor Assessment 
Scale, the 10m Walk, the Motricity Index 
and the Nine-hole Peg Test are reported to 
be commonly used in Ireland and the UK 
(15,16). In agreement with our results, stroke 
has been the category of neurological pa-
tients who most frequently are being tested 

with the OMs mentioned above (9,15-18).  
Interestingly, the Norwegian NRDs repor-

ted using quantitative OMs only, although 
quality of movement during functional 
performance is an important aim of the neu-
rological physiotherapy intervention (19). 
This may reflect the difficulties in describing 
quality of movement, apart from comparing 
it to normal movement (19). The quality of 
movement in different functional tasks is tra-
ditionally described qualitatively in writing, 
together with an analysis of its functional 
consequences to be communicated within the 
multidisciplinary team. 

None of the NRDs reported using any 
self-reported multidimensional OMs (e.g. the 
SF-36 and the Stroke Impact Scale). These 
generic OMs may give additional and va-
luable global information regarding the per-
ceived health-related quality of life. Also in 
previous studies of rehabilitation after stroke 
there has been a tendency towards measuring 
only the physical aspect of physiotherapy in-
terventions (20,21). However, all three most 
commonly used OMs in this study appear to 
adequately fulfil the most important quality 
criteria for selecting OMs (8).

First, the OM must be specific for asses-
sing the construct and domain of interest 
(12). The preferred OMs tend to differ across 
environments where different neurological 
treatment approaches are preferred as they 
are being supported on different theoretical 
foundations (11). The Barthel Index, the Mo-
tor Assessment Scale and the Berg Balance 
Scale are related to the ICF domain body 
structure and function and measure the acti-
vity level. They still quantify quite different 
aspects of the patient’s functional characte-
ristic. If the Barthel Index, which tests basic 
activities in daily living, is used to monitor 
more specific physiotherapy outcomes such 
as balance, there is a risk that changes in pro-
gress might not be documented, due to the 
scales insensitivity to small changes in func-
tional status, as well as its ceiling effects (22-
24). Still, in terms of prognosis the Barthel’s 
subscale concerning urinary incontinence is 
a major prognostic factor in stroke patients 
(25). The Motor Assessment Scale and the 
Berg Balance Scale are more closely related 
to important constructs of physiotherapy, me-
asuring movement and balance, respectively.

Secondly, the psychometric properties of 
each OM need to be documented for the cho-
sen neurological patient category (26). The 
three most routinely used OMs in this study 
have all been found reliable, valid and sensi-
tive to change for patients after stroke, and 
have been validly translated into Norwegian 

Fig. 4. A summary of reported reasons for not using outcome measures at the 
different neurological rehabilitation departments.

 Agree         Partly agree       Disagree

To motivate the patient 47% 32% 21%

To indicate change 58% 40% 2%

To categorise patients 35% 48% 18%

Table I. Proportion (%) of reported reasons for routinely using outcome measures (proportion calculated 
from the 40 to 52 neurological rehabilitation departments who responded to these three statements).
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(14,22). Also the clinical applicability of the 
three OMs seems good as they require little 
equipment, are easy to use, and to score. 

Finally, the multidimensional influences 
of the chosen OM – that the OM might not 
only reflect the result of physiotherapy – is 
a highly relevant issue and is probably the 
most difficult to account for (20,27). Func-
tion in everyday activities is a key end-result, 
but will be influenced by a number of social, 
medical, psychological and environmental 
factors (11,27,28). It is therefore important 
to consider these influences when analysing 
results from effect-studies, and bear in mind 
that the selected OM might not be sensitive 
enough to measure change due to physi-
otherapy and hence the intervention may be 
misjudged and undervalued (15). The possi-
bility of finding one single OM gold standard 
that takes all characteristics into considera-
tion is unlikely. Physiotherapists therefore 
seems obliged to compromise, or to use a test 
battery including OMs that are generic (e.g. 
the Stroke Impact Scale) and more physi-
otherapy specific (e.g. the Motor Assessment 
Scale). 

  The respondents’ lack of experience with 
OMs as well as viewing their sensitivity as 
inadequate were the main reasons for not 
using OMs in this study as in earlier studies 
(14,16,29). To overcome these barriers in the 
future, it is important that Norwegian stan-
dards for neurological physiotherapy include 
evidence-based guidelines on which OMs to 
apply. Separate guidelines should be develo-
ped for different neurological patient groups 
according to the different ICF domains. 
Utilizing identical OMs in similar settings 
will facilitate comparisons between treatment 
methods and outcomes on a national level. 
These guidelines should incorporate both 
generic rehabilitation OMs and more physio-
therapy specific OMs.  

Most of the NRDs in this survey used 
standardised OMs routinely, but still about a 
quarter of the NRDs reported an additional 
use of non-standardised OMs. However, just 
three percentages of the NRDs used such 
OMs only, which is in agreement with pre-
vious studies (9,15,16,18). Use of non-stan-
dardised OMs should, if possible, be avoided 
since they make comparisons between dif-
ferent interventions and institutions more 
difficult. 

When interpreting the findings of this 
study, a number of points should be born 
in mind. The physiotherapist responding to 
this questionnaire might have acted differ-
ently when giving their answers. Although 
the physiotherapist heading each NRD was 

asked to complete the questionnaire in co-
operation with each clinical physiotherapist, 
it may have been difficult to summarise all 
individual answers in a representative way. 
Obviously there is also the risk that the ques-
tionnaire was completed by one physiothera-
pist alone without discussion with his or her 
colleagues. Furthermore, no information was 
collected regarding the characteristics of the 
clinical physiotherapists (e.g. clinical experi-
ence, year of graduation). 

In conclusion, this study showed that 
OMs were routinely used in most NRDs, 
with the Barthel Index, the Motor Assess-
ment Scale and the Berg Balance Scale being 
the most commonly used. These solidly evi-
dence-supported OMs were mostly applied 
with stroke patients. Reported reasons for 
using OMs were to indicate change, to aid 
patient motivation and to categorise patients. 
The national guidelines should be further 
developed and include suggestions on which 
generic and physiotherapy specific OMs to 
use for the different categories of neurologi-
cal patients.  
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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: Costa ML, MacMillan K, Halliday D, Chester R, Shep-
stone L, Robinson AHN and Donell ST (2006) Randomised control-
led trials of immediate weight-bearing mobilisation for rupture of 
the tendo Achillis. Journal of Bone and Joint Surgery 88B: 69–77. 
[Prepared by Mark Elkins, Editorial Board Member.] 

Question: For patients with either operatively or nonoperatively 
managed rupture of the tendo Achillis, does immediate weight-bear-
ing mobilisation in an off-the-shelf orthosis improve functional 
outcomes over non-weight-bearing mobilisation? Design: Two 
randomised, controlled trials with concealed allocation, blinded as-
sessors, and intention to-treat analysis. Setting: Participants were re-
cruited from the orthopaedic centres of three UK hospitals. Patients: 
Patients who had ruptured their tendo Achilles within the previous 
seven days. Forty-eight operatively-treated patients were randomised 
to weight-bearing (n = 23) or non-weightbearing (n = 25) groups on 
the first post-operative day. In a second trial, forty-eight non-opera-
tively-treated patients were randomised to weight-bearing (n = 22) or 
non-weightbearing (n = 26) groups upon presentation during work-
ing hours. Interventions: In both trials, the weight-bearing group 
mobilised in an off-the-shelf, carbon-fibre orthosis with three 1.5 
cm heel raises, while the non-weight-bearing group had a traditional 
plaster cast applied.  Operatively treated patients were reviewed fort-
nightly for eight weeks, with progressive reductions in the amount of 
plantar flexion of the orthosis/cast until plantigrade was reached. The 
orthosis/cast was removed at eight weeks. Non-operatively treated 
patients only commenced reducing the amount of plantar flexion of 
the orthosis/cast after 6 weeks, continuing at fortnightly intervals 
until 12 weeks. Outcomes: All patients were reviewed at 3, 6 and 12 
months. The primary outcome was the time taken to return to normal 
performance of the following activities: sport, walking, stair climb-
ing, and work. Secondary outcomes included health-related quality of 
life, calf diameter, joint range of movement, and dynamometry. Ad-
verse events were also recorded. Results: In the operatively-treated 
patients, return to normal walking was significantly earlier in the 
weight-bearing group, difference in medians 5.5 weeks (95 percent 
CI 0 to 11). Return to normal stair climbing was also significantly 
earlier in the weight-bearing group, difference in medians 9 weeks 
(95 percent CI 5.3 to 12.7). Weight-bearing did not affect time to 
return to sport or work, nor any of the secondary outcomes. In the 

Immediate weight-bearing is not detrimental to operatively or 
conservatively managed rupture of the achilles tendon

non-operatively-treated patients, the weight-bearing and non-weight-
bearing groups did not differ significantly on any outcomes. In both 
trials, adverse events including re-rupture were few and were not 
significantly different between weight-bearing and non-weight-bear-
ing groups. Conclusion: Patients with operatively managed rupture 
of the tendo Achillis have faster return to normal walking and stair 
climbing with weight-bearing mobilisation. Nonoperatively managed 
patients attained similar functional outcomes regardless of weight-
bearing status. The practical advantages of immediate weight-bearing 
nevertheless make it a preferable management strategy.

Commentary
There is a recent trend for early mobilisation in the management of 
Achilles tendon ruptures. Indeed, there is some anecdotal evidence, 
or evidence from relatively small studies, that weight bearing and 
active mobilisation are beneficial to the healing of the tendon, and 
produce good results. 

Matthew Costa and his colleagues performed two independent, 
randomised, controlled trials in order to assess the potential benefits 
of immediate weight-bearing mobilisation after rupture of the tendo 
Achillis. In the first trial, based on patients managed operatively, they 
showed improved functional outcome when patients were mobilised 
fully weight-bearing after surgical repair. The authors stress that pati-
ents need to follow a structured rehabilitation regimen. 

The second trial deals with patients managed conservatively. In 
this instance, there was no evidence of a functional benefit from im-
mediate weight-bearing mobilisation. However, immediate weight-
bearing did not predispose the patients to a higher complication rate, 
and patients showed no evidence of tendon lengthening or a higher 
re-rupture rate. The message is clear: immediate weight-bearing 
is not detrimental to patients with rupture of the Achilles tendon, 
whether they are managed operatively or conservatively. If these 
patients are managed operatively, then early mobilisation as well as 
weight bearing should be considered.

Nicola Maffulli
Keele University, UK

Reference
Critically Appraised Paper. Australian Journal of  
Physiotherapy 2006; 52: p 226.
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Faget fysioterapi er som resten av helse- og 
sosialtjenesten i stadig utvikling. Ny forsk-
ning gir utvikling i fagforståelsen, og sam-
funnet generelt setter stadig nye krav til kva-
litet i fagutøvelsen. Fysioterapeutene møter 
stadig mer bevisste pasienter og brukere med 
informasjon om egen helse og muligheter for 
behandling. Det stilles krav til fysioterapitje-
nesten som hver enkelt terapeut må følge opp 
med god kvalitet. 

NFFs system for faglig ajourføring er 
ment å stimulere, strukturere og kvalitets-
sikre fysioterapeuters kompetanseutvikling. 
Denne artikkelen orienterer om det ajourfø-
ringssystemet som er under utvikling.

Faglig ajourføring er kvalitetssikring
En god grunnutdanning er et nødvendig ut-
gangspunkt for fysioterapeuters yrkesutøvel-
se, men en videreutvikling av kompetansen 
mener NFF bør foregå som en kontinuerlig 
livslang læringsprosess. Dette er en mulighet 
for faglig og personlig utvikling, men også i 
økende grad et politisk krav, både nasjonalt 
og internasjonalt.

Det jobbes med kvalitetssikring på flere 
nivå i helse-Norge. På nasjonalt plan gir 
Lov for Helsepersonell (1) den enkelte fy-
sioterapeut et individuelt ansvar for å holde 
et faglig forsvarlig nivå. Den nasjonale 
strategi for kvalitetsforbedring i sosial- og 
helsetjenesten «…og bedre skal det bli! 2005 
– 2015» har styrking av utøverne som et av 
fem satsningsområder (2). Dette understre-
ker at kompetanseutvikling for den enkelte 
fysioterapeut er viktige bidrag til generell 
kvalitetsforbedring av helsetjenesten.
Fysioterapiorganisasjoner i flere land har 
utviklet eller holder på med utvikling av 
systemer som skal holde fysioterapeuter 
faglig oppdatert. Europaregionen av Ver-
dens Fysioterapiorganisasjon (ER-WCPT) 
anbefaler alle sine medlemsorganisasjoner 

NFFs system for faglig ajourføring
å ta del i dette arbeidet (3). NFF har i sin 
hovedmålsetning at «fysioterapitjenester skal 
utøves av kompetente og faglig oppdaterte 
fysioterapeuter» (4) og følger opp ER-WCPT 
sine anbefalinger gjennom arbeidet med fag-
lig ajourføring.

Kvalifikasjoner, læring, kompetanse 
Faglig ajourføring er en sammensatt prosess, 
og det er mange begrep og handlinger som er 
involvert. For å forstå ideen bak NFFs sys-
tem for faglig ajourføring er det nødvendig 
å klargjøre de begrepene som er en del av 
prosessen. 

Continuing Professional Development 
(CPD) er begrepet som brukes om faglig 
ajourføring av ER-WCPT (3). CPD brukes 
for å beskrive prosessen for å vedlikeholde, 
utvikle og styrke ferdigheter, kunnskap og 
kompetanse for å forbedre yrkesutøvelsen. 
Hovedprinsippene for CPD er:

l	 Hver fysioterapeut har ansvar for sin egen  
 faglige ajourføring.
l	 Læringsprosessen skal være en kontinuer-
 lig syklus med handling, analyse og eva-
 luering.
l	 Klare individuelle læringsmål med hensyn  
 til både pasientenes og arbeidsplassens  
 behov.
l	 Prosessen er planlagt og basert på identifi-
 serte, oppnåelige læringsmål.

Kompetanse, kvalifikasjoner og læring er 
vanskelige og sammensatte grunnleggende 
begreper i denne prosessen. Kvalifikasjon 
oppfattes gjerne som et mer statisk begrep 
enn kompetanse. Kvalifikasjoner omfatter 
summen av kunnskap, ferdigheter og hold-
ninger uavhengig av om disse er nødvendige 
eller hensiktsmessige i en gitt situasjon. 
Kompetanse derimot er avhengig av sam-
menhengen den skal brukes i. Kompetanse 

utrykker at en person har forutsetninger som 
er brukbare eller nødvendige i forhold til de 
krav som stilles i en situasjon (5).

I tråd med denne kontekstuelle forståelsen 
av kompetanse, definerer ER-WCPT fysiote-
rapikompetanse i forhold til den enkeltes ar-
beidsplass og organisasjon og fokuserer der-
for på ulik kunnskap og verdier som kreves i 
en gitt jobbsituasjon. Fysioterapikompetanse 
er sammensatt og består av flere områder: (3)

l	 Klinisk praksis 
l	 Læring
l	 Pedagogikk
l	 Organisasjon og administrasjon 
l	 Sosialt samarbeid
l	 Personlige egenskaper

Den raske utviklingen og sammensatte hver-
dagen med endrede krav og forventninger 
som fysioterapeuter møter, gjør det nødven-
dig med et vidt spekter av kompetanseområ-
der. Faglig ajourføring på ulike kompetanse-
områder er sentralt for den enkelte fysiotera-
peuts personlige og faglige utvikling, slik at 
fysioterapeutyrket kan bli mer spennende og 
utføres bedre.

En rekke ulike aktiviteter kan brukes for 
å utvikle kompetanse på de forskjellige om-
rådene, og gjør det viktig med kontinuerlige, 
målrettede prosesser over tid. Kompetanseut-
vikling er avhengig av at det foregår læring. 
Læring er de prosessene som skaper kom-
petanse. Læringsprosessene må inneholde et 
samspill mellom erfaring og refleksjon (5).

For den enkelte fysioterapeut betyr faglig 
ajourføring arbeid med å oppdatere og utvi-
kle sin fysioterapikompetanse på en målrettet 
og systematisk måte. Med litt planlegging 
kan forskjellige læringsprosesser føre til 
kompetanseutvikling og faglig ajourføring. 
Med forståelsen av fysioterapikompetanse 
som er skissert ovenfor, kan fysioterapeuten 

NFFs Landsmøte 2004 vedtok at det skal utvikles et system for faglig ajourføring for fysioterapeuter. 

Dette for å imøtekomme de økende krav om kompetanseutvikling og kvalitetssikring i helsevesenet. 

Eline Rygh, prosjektleder i NFFs fagseksjon, har ansvaret for utviklingen av systemet. I dette essayet 

redegjør hun for hvordan det skal bygges opp og hvilke krav som skal stilles til fysioterapeuter som  

vil holde seg faglig à jour.
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ta utgangspunkt i egne interesser og egen 
arbeidssituasjon, for så å lage en plan for 
hvordan faglig ajourføring kan gjennomfø-
res. Medarbeidersamtaler kan for eksempel 
ha dette som tema. Det er nyttig å sette seg 
mål og lage en gjennomføringsplan for en 
periode på for eksempel ett år. Når perioden 
er over, bør målene vurderes på nytt for å 
se om planene er gjennomført, for så å sette 
seg nye mål og lage nye planer. Den enkelte 
fysioterapeut har selv ansvar for å gjen-
nomføre dette og kan tilpasse aktiviteten til 
egen kapasitet og behov. Det vesentlige er 
at det foregår en kontinuerlig læringsprosess 
for å sikre faglig ajourføring og god faglig 
kvalitet.

Læringsaktiviteter
Læringsaktiviteter er virksomheter fysiotera-
peuter må gjennomføre for å oppnå og ajour-
føre sin kompetanse. Det er mange veier til 
Rom, og det er mange måter å arbeide med 
dette. Forskjellige personer lærer og utvikler 
seg på forskjellige måter, og ulike arbeids-
situasjoner stiller krav om og legger til rette 
for ulike læringsaktiviteter. 

Læringsaktivitetene er forskjellige hva 
angår både innhold og arbeidsform, og det er 
viktig med ulike tiltak for å få ulike innfalls-
vinkler til faglig ajourføring. Det betyr utfyl-
lende aktiviteter og forhåpentligvis bedre og 
mer inspirerende læring. Noen læringsaktivi-
teter er en del av arbeidsdagen, mens andre 
krever en annen innsats. Aktivitetene bør 
brukes målrettet og føre til refleksjon over 
fysioterapifaget og fagutøvelsen.

Læringsprosessen kan foregå på flere 
nivå. Den kan føre til kvalifikasjoner som 
for eksempel fysioterapeutspesialist eller gi 
en høyere akademisk grad. I samarbeid med 
kolleger og brukere foregår mye læring og 
kompetanseutvikling også på arbeidsplassene 
og fører til en verdifull faglig ajourførings-
prosess hos den enkelte fysioterapeut til 
glede for brukerne.

I det følgende blir det presentert ulike 
eksempler på læringsaktiviteter for å gi ideer 
og inspirasjon. Læringsaktivitetene er ordnet 
i ulike kategorier som praksisorientert kol-
legasamarbeid, kurs, seminar og konferanser, 
undervisning og veiledning og vitenskapelig 
arbeid og publisering.

Praksisorientert kollegasamarbeid
Samarbeid på arbeidsplassen og med andre 
kolleger kan være en viktig kilde til reflek-
sjon og læring. Forutsetningen er at det fore-
går strukturert og planmessig. Det kan være 
vanskelig å finne tid til møter, men noen gan-
ger kan det være nok å bearbeide de møtene 

som allerede arrangeres. Prioritering av kol-
legasamarbeid kan være nyttig og verdifullt 
for faglig ajourføring og utvikling. Det er 
flere muligheter, og det følgende er det for-
slag til ulike former for samarbeid:

Fagmøter
Møter med klart faglig definert innhold og 
muligheter til aktiv deltakelse i form av dis-
kusjon og refleksjon er gode arenaer for læ-
ring. Med litt planlegging kan det være gode 
muligheter til å få dette til på en enkel måte 
på arbeidsplassen.

Nettverksgrupper
Nettverksgrupper eller kollokviegrupper kan 
dannes på arbeidsplassen, med kolleger i 
samme arbeidssituasjon eller med kolleger 
i ulike stillinger. En nettverksgruppe er en 
gruppe på 5-10 kolleger som møtes med 
jevne mellomrom for å diskutere ulike fag-
lige tema. Gruppene velger selv hvilke tema 
som skal tas opp, men det er viktig at alle 
deltar aktivt, og at det skapes diskusjon og 
refleksjon om faglige spørsmål. Tema kan 
for eksempel være pasientkasustikker, fy-
sioterapeutrollen og organisatoriske forhold 
og gjerne ta utgangspunkt i den praktiske 
hverdagen.

Kollegaveiledningsgrupper
Veiledning i kollegagrupper på 5-8 deltakere 
med veileder som møtes åtte ganger i året i 
NFFs regi. Deltakerne får systematisk veiled-
ning i forhold til temaer som er viktige for 
dem som yrkesutøvere. Hele gruppen er ak-
tive i prosessen og får mulighet til refleksjon 
om spørsmål på flere nivå. 

Hospitering
Besøk hos en annen kollega på en annen av-
deling eller institusjon er nyttig læring fordi 
det kan gi nye innfallsvinkler og muligheter 
til refleksjon over eget arbeid. Det å ta imot 
hospitanter kan også sette i gang en lærerik 
bevisstgjøringsprosess. Det er derfor viktig 
at vi er åpne og velvillige overfor kolleger så 
det ikke er vanskelig verken å spørre om å 
være hospitant eller å ta imot hospitant.

Skriving
Å lage en rapport er en fin hjelp for å struk-
turere sitt eget utbytte av hospiteringen. 
Den kan også danne grunnlag for å formidle  
inntrykk fra hospiteringen til kolleger for 
eksempel på et fagmøte eller i fagtidsskriftet 
(www. fysioterapeuten.no).  

Undervisning og veiledning
Det å undervise og veilede andre setter også i 

gang læringsprosesser hos den som undervi-
ser og veileder. Det er med andre ord med på 
å holde læreren faglig oppdatert. 

Klinisk veiledning
Veiledning i praksis er verdifull læringsakti-
vitet for faglig ajourføring for fysioterapeu-
ter. Veiledning av studenter, kolleger, andre 
faggrupper og for eksempel pårørende har 
stor betydning for de veiledede, men også 
hos veilederen stimuleres en verdifull reflek-
sjonsprosess.

Foredrag
Å holde foredrag kan være en nyttig måte å 
spre kunnskap til kolleger, studenter, pasient-
grupper, pårørende eller andre interesserte. 
Et foredrag kan formidle alt fra spesialkunn-
skap til folkeopplysning. Mulighetene du 
har til å formidle kunnskap om fysioterapi er 
viktig både for å spre fagviten og for å stimu-
lere din egen faglige ajourføring.

Litteraturstudier
Det er mye fagstoff tilgjengelig som er ak-
tuelt og spennende for fysioterapeuter, og 
det er viktig å lese for å holde seg oppdatert. 
Helsebiblioteket (http://helsebiblioteket.no) 
er for eksempel et nytt nettsted med oppda-
tert fagkunnskap for helsepersonell. For å få 
enda mer ut av lesingen, er det nyttig å lage 
oppsummeringer som kan legges frem og 
diskuteres for kolleger, for eksempel på fag-
møter eller i nettverksgrupper. På den måten 
blir stoffet bedre bearbeidet. 

Kurs, seminar og konferanser
Det finnes mange ulike kurs og konferanser 
med forskjellige arrangører. Det er viktig 
at du velger ut kurs som er interessante for 
deg, samt relevante for ditt arbeid med faglig 
ajourføring. 

Vitenskapelig arbeid og publisering 
Mange fysioterapeuter tar videreutdanninger 
som kvalifiserer til vitenskapelig arbeid, og 
det drives ulike former for utviklingsarbeid 
på mange arbeidsplasser. 

Prosjektarbeid
Slikt arbeid er målrettet, tidsavgrenset og 
med en bestemt problemstilling. Omfang og 
varighet er svært varierende, og det er viktig 
med kvalifisert veiledning i prosjektarbeidet. 
Arbeidet skal føre til et konkret resultat og er 
lærerikt og utviklende.

Artikler og rapporter
Utforming av artikler og rapporter kan være 
oppfølging av prosjektarbeid eller ta utgangs-
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punkt i helt andre ting. Artiklene kan være 
beregnet på fagtidsskrifter eller rettet mer all-
ment som folkeopplysning i aviser og blader. 
Publisering fører både til egen refleksjon og 
læring og er en viktig måte å synliggjøre eget 
arbeid og ideer spesielt og fysioterapifaget 
generelt. Råd om skriving kan du få på Fy-
sioterapeutens nettside. 

Denne oppsummeringen av ulike læ-
ringsaktiviteter viser noen av mulighetene. 
Det er nyttig å prøve seg frem med de ulike 
formene, både fordi de utfyller hverandre og 
fordi de fremmer læring optimalt innen for-
skjellige kompetanseområder. Dessuten gir 
ulike livsfaser og arbeidsmåter forskjellige 
muligheter, og ved å vurdere de ulike læ-
ringsaktivitetene åpent, vil det trolig medføre 
større fleksibilitet i den faglige ajourføringen.

Et NFF-system – hvorfor?
Alle læringsaktivitetene viser at det er mange 
muligheter for å jobbe med faglig ajourføring 
og mange fysioterapeuter er allerede aktive 
med det. Er det da nødvendig for NFF å 
lage et eget system for faglig ajourføring? 
Ovenfor er det skissert en forståelse av kom-
petanse som må sees i nær sammenheng med 
den jobben som skal gjøres og de oppgaver 
som skal løses. Kompetanseutvikling kan da 
ikke bare foregå ved hjelp av kurs, men bør 
også ivaretas gjennom en rekke aktiviteter 
knyttet til arbeidet. Med et system for faglig 
ajourføring ønsker derfor NFF på en bedre 
måte å utnytte og synliggjøre den kompetan-
seutviklingen som allerede skjer. Fordi faglig 
ajourføring er så betydningsfullt for fysio-
terapeuters personlige og faglige utvikling, 
skal systemet være en hjelp for fysiotera-
peuter til å strukturere og planlegge sin egen 
kompetanseutvikling og ikke minst få med 
flere til å jobbe med faglig ajourføring. 

NFFs system for faglig ajourføring skal 
være et tilbud til medlemmene for å inspirere 
og hjelpe fysioterapeuter til å jobbe mer mål-
rettet. Det skal informeres om hvordan alle 
kan evaluere egne behov, legge planer, utnyt-
te muligheter som allerede finnes og sette seg 
realistiske mål. Det er ingen ferdig sti å gå, 
men hver fysioterapeut må ta utgangspunkt i 
sine egne interesser og sin egen arbeidssitua-
sjon og lage en plan for egen ajourføring ut 
fra hvilke kompetanseområder det er nødven-
dig å utvikle. Samtidig er det viktig å tenke 
på alle de ulike læringsaktivitetene som fin-
nes og velge ut de som er realistiske og som 
er aktiviteter som den enkelte liker. Kanskje 
er det et kurs som dekker noe av området 
som skal utvikles. Kanskje kan fagmøtene på 
arbeidsplassen utnyttes mer målrettet ved å 
prioritere tema som skal tas opp. Kanskje er 

det diskusjoner i en nettverksgruppe som kan 
være utviklende. Systemet skal fange opp 
all slags faglig ajourføring og være enkelt å 
bruke.

For å nå flest mulig på en enkel måte vil 
derfor NFFs system for faglig ajourføring ta 
i bruk NFFs hjemmeside og være et tilbud 
til medlemmene på internett. En infoside på 
www.fysio.no vil fortelle hva faglig ajour-
føring innebærer og hvordan det kan gjøres. 
Det viktigste er det personlige utbyttet fy-
sioterapeuten får ved å holde seg oppdatert 
i forhold til sin egen jobb, men for de som 
ønsker det, er det mulig å registrere seg i 
Ajourføringsregisteret. Det fungerer ved at 
fysioterapeutene etter bestemte regler kan 
registrere sin faglige ajourføring på en egen 
nettside hos NFF. Når et bestemt aktivi-
tetsomfang er notert, vil fysioterapeuten bli 
registrert i Ajourføringsregisteret. Formålet 
med registeret er å synliggjøre fysioterapeu-
ter som holder seg faglig oppdatert. Dette 
kan være nyttig både i forhold til brukere og 
arbeidsgivere. Det vil være frivillig å delta i 
Ajourføringsregisteret, og foreløpig er dette 
ikke et krav fra myndighetene. Det er håp 
om at registrering vil oppleves som nyttig da 
kompetansen vil synliggjøres i lønnsforhand-
linger, ved ansettelser og i forhold til pasien-
ter og brukere.

Arbeidsgiveransvar
Ansvaret for faglig ajourføring legges i 
stor grad på den enkelte fysioterapeut. Det 
er imidlertid viktig at ledere også tar sin 
del. Tid og penger til faglig ajourføring må 
prioriteres. Myndighetene satser på kvalitets-
sikring i helsevesenet, og muligheten for at 
det på sikt vil stilles offentlige krav til faglig 
ajourføring skal en ikke se bort ifra.

Mange av læringsaktivitetene som er 
foreslått i denne artikkelen er aktiviteter det 
med enkle grep kan legges til rette for på de 
ulike arbeidsplasser. Det er et lederansvar å 
sette i gang denne prosessen og å motivere 
medarbeiderne til å analysere og planlegge 
sin egen utvikling. Kompetente medarbei-
dere er med på å sikre kvaliteten for hele 
organisasjonen, om det er et lite institutt eller 
et stort sykehus.

Kom i gang!
De fleste fysioterapeuter mener nok at faglig 
ajourføring er nyttig og nødvendig, og som 
en del av kvalitetssikringen av fysioterapi-
tjenesten er det vesentlig. Tid og penger er 
begrensninger som gjør arbeidet med faglig 
ajourføring vanskelig. Det finnes allerede 
mange muligheter. Med vekt på systematisk 
utnyttelse av mulighetene som finnes og nye 

kreative løsninger, kan arbeidet bli spennen-
de. NFFs mål med system for faglig ajour-
føring er å inspirere til kompetanseutvikling. 
Vi mener det er viktig både for den enkelte 
fysioterapeut og for brukerne av tjenestene. 
Når den nye nettsiden om faglig ajourføring 
kommer i gang, håper vi at inspirasjonen 
smitter, slik at engasjerte fysioterapeuter i 
fremtiden lettere kan holde seg faglig opp-
daterte og yte en tjeneste med høy kvalitet. 
Planen er at nettsiden skal prøves ut i noen 
avdelinger fra januar og frem til Landsmøtet 
2007.

Eline Rygh,
prosjektleder i NFFs fagseksjon
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Hun er også blitt merkbart bedre i beina etter den in-
tense behandlingen, og såret hun har slitt med er mye 
bedre. 

– Etter at jeg begynte ved Diabetes og overvektskli-
nikken i januar, har jeg også klart å gå litt ned i vekt. 

Kvinnen forteller videre at hun begynte på skole 
i fjor høst, og at hun i løpet av dette året er blitt mer 
kostholdsbevisst. Bakgrunnen er at kosthold er et av 
fagene i utdanningen.

Fra oktober 2005 og fram til sommerferien har kvin-
nen fått lymfødembehandling en gang i uken, avbrutt 
av to intensive behandlinger. Den intensive behandlin-
gen består av en lymfødembehandling på halvannen 
time fem dager på rad med bandasjering av beina. 
Behandlingen er omfattende og utføres av to fysiotera-
peuter, Helen Olsen og Wenche Vigen, som nå har fulgt 
kvinnen i halvannet år.

Kvinnen forteller entusiastisk om sin nye tilværelse 
med skolegang etter at hun ble innvilget 50 prosent 
uføretrygd i fjor høst. Hun skal utdanne seg til medi-
sinsk legesekretær og er etter planen ferdig våren 2007. 
Håpet er at utdanningen vil gi henne en 50 prosent 
jobb. Det er det hun mener hun kan klare med sitt hel-

I oktober i fjor presenterte Fysioterapeuten en sterkt overvektig lipødempa-

sient som vi hadde fulgt i fire måneder under behandling hos Helen Olsen og 

Wenche Vigen ved Norsk Lymfødemklinikk i Oslo. Vi observerte, tok bilder og 

skrev logg fra hver behandling, i tillegg til å intervjue pasienten, fysioterapeu-

tene og fastlegen.

Resultatet ble en dokumentar i tekst og bilder. Men hvordan gikk det? 

Hvilke erfaringer har kvinnen og de to fysioterapeutene gjort, med behandlin-

gen og det å stå fram i tidsskriftet? 

Etter denne omfattende presentasjonen i bladet fulgte vi kvinnen fram til 

1. juli 2006. Her er en oppsummering i form av intervjuer med pasienten og 

fysioterapeutene. 

Starten på et nytt liv
– Det har skjedd store forandringer i livet mitt det siste året. Jeg har begynt på en utdanning 

som jeg trives med, og lymfødembehandlingen har gjort meg mer mobil, forteller kvinnen til Fy-

sioterapeuten. Siste nytt er tilbud om operasjon ved Overvektsklinikken på Aker sykehus.

Av Heidi Johnsen
hj@fysio.no

seproblem. 
Skolegangen har imidlertid ført til at hun ikke alltid 

har fulgt opp behandlingen. Hun fikk tilbud om be-
handling ved NIMI Ringerike, en klinikk som tar imot 
pasienter for rehabilitering etter ortopediske inngrep og 
for overvekt.

– Men da hadde jeg akkurat begynt på skolen og ba 
om utsettelse. Jeg har kjempet så lenge for skolegang at 
jeg ikke kunne la det gå fra meg når jeg først fikk tilbu-
det, sier kvinnen.

Vektreduksjon
– Men et annet behandlingstilbud, fra Diabetes- og 
overvektsklinikken, har jeg takket ja til. Der har jeg 
vært gjennom et stort antall prøver. De viser ingen tegn 
til diabetes, og EKG er bra. 

– Hva har de sagt om overvektsproblemene dine?
– Jeg har fått høre at dette er vanskelig i forhold til 

mitt helseproblem, som er en kombinasjon av fedme og 
lymfødem, lipødem. Jeg måtte skrive opp hva jeg spiste 
og når jeg spiste. Til slutt fikk jeg beskjed om at jeg 
spiser for få måltider, og at jeg må spise 6-7 små mål-
tider om dagen. Det sliter jeg virkelig med å få til. Jeg 
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Aktivitet. Fysiotera-
peutene Helen Olsen 
og Wenche Vigen 
forsøkte en time med 
turgåing. Det ble ikke 
fulgt opp av pasienten 
senere. Foto: Heidi 
Johnsen

er vant til å spise frokost, middag og kveldsmat. Men 
jeg har gått ned 6,5 kilo siden jeg begynte der. Selv om 
det ikke er så mye, er det likevel positivt fordi jeg har 
slitt veldig med å redusere vekten. Jeg har nå forstått 
at jeg må få hodet med på dette. Alt snakket om vekten 
har ikke virket tidligere. Nå synes jeg ikke jeg spiser så 
galt, sier hun.  

– Hva har du tenkt når fysioterapeutene har kommet 
med tips og råd for at du skal gå ned i vekt, for å redu-
sere belastningen på beina og hjertet? Fysioterapeuten 
har jo også spurt deg flere ganger om vekten går ned?

– Jeg vet at vektreduksjon er viktig, men jeg har 
prøvd så lenge uten å lykkes. Farene med så stor over-
vekt er jeg godt kjent med. Likevel reagerer jeg kanskje 
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slik en røyker gjør når folk rundt maser på at han må 
slutte.

Kombinasjon
– Vektreduksjon skjer ved en kombinasjon av kostom-
legging og aktivitet. I november tok fysioterapeutene 
deg med ut på tur i en time. Har du fulgt opp dette på 
egenhånd?

– Her har jeg ikke vært så flink. Jeg har hatt proble-
mer med hælen i det siste og får vondt når jeg går. Jeg 
skjønner at vekta har innvirkning her, sier hun.

– Hva med behandlingen du får på lymfødemklinik-
ken?

– Jeg er kjempefornøyd med behandlingen og hjel-
pen jeg får her. Jeg ville ikke vært der jeg er i dag uten 
disse to fysioterapeutene! Jeg tror heller ikke jeg hadde 

vært så mobil som jeg er nå. Spesielt er beina blitt fine, 
og såret væsker ikke lenger. Men det er lite som skal til 
før det sprekker, så jeg må følge opp. Dette blir likevel 
småting mot det jeg slet med før. Mye avhenger også 
av meg, og at jeg følger opp de rådene jeg får. Det er 
spesielt viktig å bruke strømpebukse om natten for å få 
ekstra trykk på beina, sier hun.  

Mange spørsmål
– Hvordan har det vært å ha Fysioterapeuten tilstede 
under behandlingene?

– Det har stort sett gått greit, selv om det noen gan-
ger har vært litt mange spørsmål. Men en journalist skal 
jo stille spørsmål. Hadde du ikke gjort det, hadde jeg 
følt meg snytt. Det har dessuten vært flere vinklinger 
på saken. Det viktigste for meg ved å stille opp er at jeg 

– Behandlingen har gitt resultater, særlig når det gjelder 
beina. Siden vi startet behandlingene i april i fjor, er 
leggene redusert i omkrets med 17cm. På det meste 
var reduksjonen 19cm. Vi har bestemt oss for å gå opp 
i trykk på strømpebukse. Det er vi sikker på at hun 
vil klare. Vi ser også at det har skjedd en reduksjon 
rundt hoftene etter at vi begynte å bandasjere dem, sier 
Vigen.

– Det er utrolig å se på den utviklingen pasienten 
har hatt og hvor mye hun mestrer nå. Bare det at hun er 
ute og treffer folk og gjør det bra på skolen er et stort 
steg videre. Det har gitt henne selvtillit. Nå er diskusjo-
ner om helsefaglige problemstillinger blitt vanlig under 
behandlingene. Vi gleder oss sammen med pasienten 
over det som skjer. Det viser også hvor viktig det er å 
ha noe meningsfylt å holde på med når man har et kro-
nisk helseproblem, sier Vigen.   

Fysisk aktivitet
Helen Olsen påpeker at fysisk aktivitet er et problem. 
Der er pasienten dårlig til å følge opp. Hun har mange 
innvendinger når vi bringer temaet på banen, og vi har 
problemer med å få pasienten til å innse hvor viktig det 
er. Vi ble optimistiske da vi hørte at det var gangav-
stand fra hjemmet til skolen, og at hun kunne gå fram 
og tilbake. Det har hun gjort av og til, men det er like-
vel blitt mye drosjekjøring, sier Olsen. 

De påpeker at kontakten med Overvekts- og diabe-

Økt optimisme
Fysioterapeutene Helen Olsen og Wenche Vigen er optimistiske når det gjelder pasien-

tens utvikling. – Mest positivt er det nok at hun har begynt på skole. Det har gitt henne et 

nytt liv. Nå møter vi en sprudlende person som har mye å fortelle, sier Vigen.

Av Heidi Johnsen
hj@fysio.no

tesklinikken har bidratt til omlegging 
av kostholdet, og at det ser ut til å gi 
resultater. 

– Det kan virke som om våre råd 
har gitt pasienten sperre, men vi har 
ikke hatt noe valg. Som fysioterapeuter 
må vi ta opp spørsmålet om vekt, når vi 
ser at overvekten forsterker pasientens 
helseproblemer. Men den oppblom-
stringen vi har sett det siste året i for-
hold til skolegang er imponerende, og 
hun får igjen for innsatsen med gode 
karakterer. Hennes engasjement har til tider vært så 
stort at vi i perioder har hatt problemer med å få henne 
hit til timene. Det vi da har registrert er at det ikke må 
gå for lang tid mellom hver oppfølgende behandling. 
Det gir negative utslag på ødemene, sier Helen Olsen.  

Pulsator
Til avlastning har fysioterapeutene av og til brukt pul-
sator i behandlingen av beina. En pulsator mobiliserer 
mer væske enn fysioterapeutene klarer med hendene. 
Når den er i gang, kan de behandle resten av kroppen. 

Vigen opplyser at de også har en pulsatorbukse som 
de gjerne skulle brukt på pasienten, men foreløpig er 
det ikke mulig på grunn av overvekten.

– Hvor mange kilo må pasienten gå ned for at den 
skal kunne tas i bruk?
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Kritikken
De to fysioterapeutene var nok ikke klar over at de ville 
møte så mye kritikk fra universitets- og høgskolemil-
jøet i Oslo da de åpnet for innsyn i sin praksis. Men de 
tar kritikken med knusende ro, og sier at det må man 
finne seg i når man stikker hodet fram.

– Jeg merket meg at kritikerne reagerte på at vi 
«åpnet» vår kliniske virksomhet. I 30 år har jeg fått 
kritikk for det motsatte og klarer derfor ikke å ta utspil-
let alvorlig. Våre kritikere må ha glemt at fysioterapi 
i utgangspunktet er et praktisk yrke. Vi kan godt ta 
doktorgrader, men fysioterapeuter er praktikere. Det er 
pasienter vi jobber med, sier Vigen.

– Men vi har også fått mange positive henvendelser 
til klinikken på bakgrunn av oppslaget i Fysioterapeu-
ten, skyter Olsen inn. 

Hun forteller blant annet at Fedonklinikken ville ha 
et møte med dem. Leger ved Aker sykehus kontaktet 
oss på bakgrunn av artikkelen. De kommer hit for å se 
på vår behandling nå i høst. Ikke minst har vi fått mye 
positiv tilbakemelding fra kolleger rundt om i landet 
og fra medlemmer i foreningen for lymfødempasienter. 
Deres medlemsblad hadde artikkelen på trykk med til-
latelse fra Fysioterapeuten, sier Olsen.  

Det siste
Etter at vi avsluttet arbeidet med denne saken, har 
pasienten fått tilbud om operasjon ved Overvektsklinik-
ken, Aker sykehus. Det er hennes fastlege som har tatt 
initiativ til dette, og kvinnen har vært til undersøkelser 
der og tatt prøver. Hun takket ja til tilbudet, men ikke 
før hun er ferdig med utdannelsen våren 2007. Pasien-
ten går ikke lenger til Diabetes- og overvektsklinikken 
i Oslo. n

håper det kan hjelpe andre. Det var også en trygghet at 
jeg fikk lese intervjuene med meg før de kom i bladet.

– Hvordan har du reagert på fysioterapeutene og 
deres snakk om kosthold og vekt?

– Fysioterapeutene har gitt meg et nytt liv med den 
behandlingen jeg har fått. Det har vært både alvor og 
skjemt i behandlingstimene. Jeg skjønner at de er opp-
tatt av vekten min. Men av og til når temaet kom på 
banen, tenkte jeg; ikke nå igjen. Det tror jeg de kunne 
lese av ansiktsuttrykket mitt, for de gikk raskt over til 
et annet tema. Men akkurat dette jobber jeg med for å 
omstille hodet mitt på, sier kvinnen. 

Reaksjoner
Etter presentasjonen i Fysioterapeuten fikk redaksjo-
nen sterke reaksjoner fra enkelte, blant annet et svært 

kritisk innlegg fra en gruppe ansatte ved Seksjon for 
helsefag, Universitetet i Oslo De skrev blant annet:  
«Dokumentaren etterlater et inntrykk av en passiv, 
svak, viljeløs og mislykket pasient». Et annet sted 
kommenteres bildebruken «som gir et inntrykk av et 
hodeløst objekt». 

– Du har lest det vi skrev, både i forkant og etter-
kant. Føler du at du er blitt framstilt slik?

– For det første var jeg ganske klar på at dere bare 
fikk lov til å ta bilder fra halsen og ned. De «hodeløse» 
bildene er altså mitt valg. Jeg har heller ingen problemer 
med å vise fram kroppen i en behandlingssituasjon. Jeg 
er blitt hørt og spurt, og jeg har fått komme til orde. Min 
viktigste grunn til å si ja til dette, er et håp om å hjelpe 
andre i samme situasjon. Jeg er blitt behandlet med re-
spekt, og jeg har sagt nei når det har vært nødvendig. n

– Rundt 50 kilo. Den ville vært til stor hjelp for pa-
sienten når hun er hjemme, men er for kostbar i anskaf-
felse til at vi kan bestille en i den aktuelle størrelsen, 
sier Helen Olsen.

Aktivitet
Begge jobber for å finne aktiviteter det er mulig å få 
pasienten med på. 

– Aktivitetsnivået må opp. Tidligere svømte hun, 
men på grunn av sårene har ikke det vært hensiktsmes-
sig. Nå er sårene blitt så bra at svømming er en mulig-
het. Vi har også diskutert et yogakurs for overvektige 
som vi vil tipse om. Men vi opplever at det er noen 
blokkeringer hos pasienten som ligger utenfor vårt 
fagfelt, og som vi må ha andre inn for å løse. Tilbudet 
ved NIMI, med den tverrfagligheten de besitter, tror jeg 
hadde vært bra, sier Olsen. 

Avlastning. Pulsator brukes av 
og til i behandling av beina. 
Foto: Heidi Johnsen
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Britt Fadnes og Kirsti Leira har kjent hverandre siden 
de begge begynte på Statens Fysioterapiskole i Oslo, 
der de var ferdige i 1972. Britt Fadnes kom til Molde 
for turnustjeneste like etter og har siden jobbet ved sy-
kehuset i byen. Kirsti Leira har jobbet i kommunehel-
setjenesten og de siste årene i privat praksis i Gjemnes 
kommune på Nordmøre. Begge har videreutdanning 
i psykomotorisk fysioterapi. Før bokprosjektet har de 
laget flere undervisningsfilmer.

– Og nå forfattere?
– Vi hadde noe på hjertet, et budskap å formidle, 

svarer Britt Fadnes.
– Vi har holdt på med dette utviklingsarbeidet i 

fem-seks år i tett samarbeid med Per Brodal, professor 
i nevroanatomi ved Universitetet i Oslo. I januar 2004 
bestemte vi oss for å skrive bok og fikk støtte fra Fond 
til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter, sup-
plerer Kirsti Leira. Underveis skrev de en artikkel om 
temaet i Fysioterapeuten i august samme år. Det samme 
gjorde Per Brodal.

Festskrift til balansen
– Boken er et festskrift til den kroppslige balansen. 
Utviklingen av balansen starter ved fødselen, om ikke 
før. Derfor er barnet viet stor plass i to kapitler skrevet 
av fysioterapeut Inger Grøntoft og helsesøster Gunvor 
Ruset, fortsetter Kirsti Leira.

– «Balansekoden» er en konkret kode. Enten kan du 
den, eller så kan du den ikke. For å balansere oss, ori-
enterer vi oss etter likevektsorganene, i tillegg til synet 
og den proprioseptive sansen, forklarer Britt Fadnes.

– Det vi ser er at den eneste pålitelige av disse er 
den proprioseptive sansen. Den kan faktisk klare balan-
seansvaret alene. Å balansere seg i hovedsak etter synet 
er et usikkert prosjekt. Det å skifte fra å stole på synet 
til å stole på den proprioseptive sansen er selve koden, 
legger hun til. 

– Dette er nye oppdagelser for oss!
– Og dette har heller ikke pasientene visst! De kjen-

ner bare en masse ubehag i kroppen – som svimmelhet, 
smerte, stivhet og uro. Vi forsto vi måtte forlate de gamle 
metodene med å forholde oss til det ytre vevet; muskula-
tur og ledd. Vi erfarte at det ikke var bra nok i forhold til 
den nye kunnskapen vi hadde fått, sier Kirsti Leira.

De fant «balansekoden»
– Å finne balansekoden er en læringsprosess. Vår erfaring er at alle kan lære det, sier 

fysioterapeutene Britt Fadnes og Kirsti Leira. Sammen med professor Per Brodal har de 

skrevet «Balansekoden – om samspillet mellom kroppslig og mental balanse».

Av Thor A. Nagell
fysioterapeuten@fysio.no

Unikt samarbeid
Nysgjerrigheten etter å finne mer ut av samspillet mel-
lom den kroppslige og mentale balansen fikk dem til å 
kontakte Per Brodal. Samarbeidet mellom forskerne, 
klinikere og pasienter har vært unikt. Og opphører ikke 
med dette. Uten dette trekantsamarbeidet ville de ikke 
fått til noe, mener de. I løpet av de siste seks årene har 
de behandlet rundt 600 pasienter på en slags «prøve-
og-feile»-basis.

– Vi startet et fagutviklingsarbeid mange bare kan 
drømme om. Det var et faglig løft å få lov å samarbeide 
med en så anerkjent fagperson, sier Britt Fadnes.

– Brodal har også fått kunnskap fra oss – et blikk 
inn i den kliniske hverdagen med alle pasienthistoriene 
vi har gitt ham. Sammen ser vi på historiene med våre 
«nevrobiologiske briller», sier Kirsti Leira.

Begge er enige om at de har vært svært privilegerte 
og har lært enormt de siste årene, selv om det har kostet 
masse, masse arbeid.

– Selv om psykomotorisk fysioterapi er en anerkjent 
metode, synes vi ikke den har endret seg i takt med 
moderne kunnskap de siste 50 årene. Faglig frustrasjon 
kombinert med lysten til å lære mer om moderne hjer-
neforskning var motivet for å starte dette utviklingsar-
beidet, sier Britt Fadnes.

Ta ansvar selv
– Hjerneforskningen i disse årene har stormet frem! Vi 
ønsket å se vår utøvelse av praksis med nye øyne, i lys 
av forskningen. Vi tenkte: Hjelper vi de vi skal hjelpe? 
Skaper det vi gjør mening for pasienten? Er det godt 
nok hjelp til selvhjelp? sier Britt Fadnes.

– Hva er forskjellen på behandlingen dere gjør nå i 
forhold til tidligere?

– Hvis du var flue på veggen før og nå ville du sett 
stor forskjell. Det er slutt på at folk skal kle av seg. Før 
var det mye behandling på benken, mye massasje. Nå 
er det en saga blott. Vi snakker sammen, og vi arbeider 
sammen. Vi prøver å påvirke samspillet mellom kropp 
og sinn, slik at det blir tett og stabilt. Pasienten må prø-
ve ut ideene hjemme. Sammen leter vi oss frem steg for 
steg til koden er knekket, og pasienten blir gradvis mer 
og mer uavhengig av oss. Da står de tryggere på egne 
ben og tar mer ansvar selv, sier Kirsti Leira entusiastisk.

– «Balansekoden» 
er en konkret kode. 
Enten kan du den, 

eller så kan du 
den ikke. For å 

balansere oss, ori-
enterer vi oss etter 
likevektsorganene, 
i tillegg til synet og 
den proprioseptive 

sansen. 
Britt Fadnes
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– Den proprioseptive sansen som sender informa-
sjon fra muskelspoler, senespoler og ledd ligger natur-
lig skjult inni oss. Fornemmelser fra denne sansen 
er ikke delelig med andre mennesker. Du kan dele et 
synsinntrykk med andre. Eller en lyd. Men ikke den 
proprioseptive sansen. Jeg vet ikke noe om hva du for-
nemmer gjennom dine bevegelser. Det er din eiendom 
alene. Vi skal altså gå inn og vekke opp denne sansen i 
samarbeid med pasienten. Vår store utfordring er å fin-
ne en vei til hvordan vi skal få pasienten til å fornemme 
denne sansen, sier Britt Fadnes.

Har prøvd alt!
– Og hvordan gjør dere det?

– Gjett om vi har lett! Og vi leter fremdeles for å bli 
enda mer treffsikre. Vi har prøvd alt av balanseøvelser. 
Balanseputer, tjukkasser, falle mot vegg. Alt! svarer 
hun.

– Da vi forsto det med synsavhengigheten, skjønte 
vi at pasientens symptomer skjulte en ustabil og usik-
ker informasjon fra proprioseptorene. Vi fant ut at vi 
måtte redusere kravene til balanse. Å starte i sittende 
ble derfor viktig, ved siden av de hverdagslige balanse-
utfordringene, forklarer Kirsti Leira.

– Det er tre faktorer som var viktige underveis i pro-
sessen. For det første visste vi ikke at synet var «sjef» 
og dominerte over proprioseptiv informasjon, og de 

alvorlige konsekvensene det fører med seg. Vi visste 
heller ikke så mye om håndens betydning for balanse. 
Først for to år siden ble vi klar over hvordan hender og 
føtter samarbeider om å gjøre målrettede handlinger. 
Til da var vi ensidig opptatt av føttene. Det var føtter, 
føtter, føtter! Så har vi dette med læring. Hadde vi ikke 
lært mer om hvordan vi lærer, hadde vi aldri kommet 
oss av flekken. Hjernen er så utrolig plastisk og læ-
ringspotent! sier Britt Fadnes.

De har laget noen enkle verktøy som, når pasienten 
kan dem, kan brukes i sammenhenger der han eller hun 
kjenner uro, eller aller helst i forkant av ubehag. Verk-
tøyene er enkle bevegelser som sikrer det tette samar-
beidet mellom kropp og sinn.

– Stadige samtaler med smerte eller angst forsterker 
ubehaget. Når pasienten innser at disse «samtalene» er 
ufunksjonelle avsporinger, blir pasientens utfordring 
å gripe til verktøyene for å gjenvinne kontroll. Det er 
hjelp til selvhjelp. Og når de føler roen kommer og 
smertene fader ut, skal vi bli overflødige, smiler Kirsti 
Leira.

– Vi prøver å legge til rette for at pasienten skal 
åpne sin egen læringsdør, legger Britt Fadnes til.

– Men er alle folk i stand til å lære dette?
– Vi er optimistiske nok til å si ja! Så sant nysgjer-

righeten til å ville lære er vekket, sier Kirsti Leira. n

Ny kode. Kirsti Leira 
(tv) og Britt Fadnes har 
funnet Balansekoden 
– og sier de aldri har 
hatt det så spennende i 
jobben som nå.

– Sammen med 
pasienten leter vi 
oss frem steg for 
steg til koden er 
knekket og pasien-
ten blir gradvis mer 
og mer uavhengig 
av oss. Da står de 
tryggere på egne 
ben og tar mer 
ansvar selv.
Kirsti Leira
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og på videreutdanning. For ikke lenge siden tok hun 
eksamen i sosialpsykologi ved Universitet i Oslo. Da 
satte hun seg på flyet til hovedstaden, tok eksamen og 
reiste hjem igjen.

– Noe slikt hadde vært totalt utenkelig for bare få år 
siden, smiler hun.

– Det Britt har lært meg er å samle meg selv. Samle 
kroppen min. Få fotfeste. Hvis jeg er stresset hjemme 
eller litt «oppgira», så har jeg brukt det jeg kaller «slan-
gen». Det går på å få rytme i kroppen. Å få samlet meg 
selv. Jeg gjør øvelser som gjør at jeg er fokusert på 
kropp, hender og bevegelse.

– Hvis du ikke hadde fått denne behandlingen 
– hvordan tror du situasjonen hadde vært i dag da?

Hun blir alvorlig og ettertenksom:
– Det er veldig vanskelig å si… Det blir litt synsing. 

Men jeg prøvde jo psykolog også – uten at jeg fikk noe 
utbytte av det. Jeg hadde sikkert brukt mye lenger tid 
og beroligende medikamenter for å kunne fungere. Og 
jeg hadde trukket meg unna situasjoner der jeg ville følt 
jeg fikk angst. Jeg føler at jeg har fått livet mitt tilbake 
etter dette, sier Monika Harvold. n

Vi møter en blid og lettet 
34-åring som har hatt tøffe 
tider.

– Jeg er utdannet om-
sorgsarbeider og bor på 
Hollingen i Aukra på Nord-
møre. Etter en tid fikk jeg 
store problemer med mus-
kel- og skjellettsmerter og 
måtte slutte i jobben min. 
Jeg ble gravid, og så kom 
alle plagene, sier hun.

Først begynte Monika 
Harvold hos en vanlig fy-
sioterapeut.

– Jeg hadde betennelser 
i nakke og muskler. Og det 
ble bare verre og verre. Jeg 
kom hit til Britt Fadnes i 
Molde etter henvisning fra 
lege. Så ble det et opphold 
i forbindelse med gravi-
ditet. Etter en traumatisk 
fødsel der det nesten gikk 
galt, fikk jeg panikkangst. 
Det var i 2002. Jeg ble veldig redd og besvimte en gang 
på apoteket. Det ble så ille at jeg sperret meg inne. Jeg 
gikk ikke engang på butikken.

– Jeg hadde vært her hos Britt noen ganger før det 
ble riktig ille, men da tok jeg rett og slett ikke til meg 
det hun lærte meg. Jeg sa til meg selv: «Jeg har da ikke 
behov for dette!» Jeg var ikke åpen for å ta i mot be-
handlingen. Jeg brukte ganske lang tid før jeg innrøm-
met at jeg hadde panikkangst. Det var et stort nederlag. 
Jeg følte meg mindreverdig, og at livet mitt ble tatt fra 
meg. Men da jeg først klarte å innrømme at jeg led av 
dette, og i tillegg ble sint på meg selv nettopp fordi li-
vet ble tatt fra meg, begynte jeg å åpne opp for det hun 
ville lære meg.

– Var det en slags aha-opplevelse?
– Ja! Jeg tok i bruk det verktøyet hun ga meg. Før 

det gikk jeg ikke på et fly, jeg gikk ikke inn i en butikk, 
familien måtte avlyse ferieturer fordi jeg nektet å være 
med. Senere har jeg sittet og gjort øvelsene jeg har fått, 
og jeg har gått opp i fly og reiste først til Oslo uten 
problemer. Siden har det blitt syden-turer med familien 
også, sier Monika, som også har begynt å jobbe igjen 

Fikk verktøy til å takle angsten
– Jeg har fått livet tilbake, sier Monika Harvold. På grunn av panikkangst våget hun ikke 

å gå inn i butikker eller å fly. Nå har hun reist med fly til Oslo, der hun har tatt eksamen 

ved universitetet.

Av Thor A. Nagell
fysioterapeuten@fysio.no

Panikkangst.  Monika Harvold var totalt hemmet på grunn av panikkangst. Hun 
våget ikke å gå på butikken. Nå tar hun fly til Oslo og tar universitetseksamener.
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Populært seminar 

NFF avdeling Vestfold trakk fulle hus med nærmere hundre deltakere da 

de nylig arrangerte seminar med temaet treningslære. Foredragsholder 

var Jan Helgerud, professor i medisin fra NTNU. 

Jan Helgerud har forsket på begrensninger i oksygentransporten 

og de fysiologiske tilpasningene ved utholdenhetstrening fra pasient til 

toppidrettsutøver. Han har også studert kraft- og kraftutvikling og de 

fysiologiske tilpasninger som følge av styrketrening og han har publisert 

en rekke vitenskapelige artikler i internasjonale tidskrifter. Helgerud har 

praktisk erfaring som trener og treningsrådgiver innen mange forskjellige 

idretter, blant annet for Real Madrid FC og Barcelona FC. 

Avdelingsleder Morten de Lange sier til Fysioterapeuten at de også 

inviterte medlemmer av andre avdelinger og ikke-medlemmer til møtet, 

men at han har måttet sette strek for påmeldinger på grunn av romkapa-

sitet.

Vestfoldavdelingen har etter hvert opparbeidet seg tradisjon på å invitere sine medlemmer til 

seminardag. De har funnet ut at gode foredragsholdere er riktig trekkplaster.  På sommermøtet 

i mai, var Siri Marte Hollekim, fysioterapeut i fotballklubben Rosenborg foredragsholder. Hun 

snakket om ulike treningsformer som benyttes for elitelaget, som i dag konkurrerer i toppen 

av tippeligaen og hvor man treningsmessig kan hente marginer. Hun var også innom temaene 

trenbarhet av maks O2-opptak, trening av styrke, spenst, neural adaptasjon, skadeforebygging 

og restitusjon.

  

Endring i lov om erstatning  
ved pasientskader
Regjeringen har lagt fram et forslag til endring i 

pasientskadeloven. Lovforslaget innebærer at den gun-

stige erstatningsordningen nå skal omfatte de som får 

behandling hos helsepersonell som ikke har avtale med 

det offentlige. 

Det betyr at pasientskadeloven vil gjelde behandling 

hos de fleste tannleger, kiropraktorer og en del leger, 

psykologer og fysioterapeuter

Statsråd Sylvia Brustad sier i en pressemelding at 

alle pasienter skal ha samme krav på erstatning ved 

pasientskade, uansett hvor de er behandlet. 

Pasientskadeloven trådte i kraft for den offentlige 

helsetjenesten i januar 2003, mens den ennå ikke er 

iverksatt for privat sektor. 

For private tjenesteytere er pasientskadelovens ord-

ning at de skal tegne forsikring på lovens vilkår, og at 

erstatningskrav behandles og dekkes av forsikringssel-

skapene. Forsikringsselskapene har ikke vært villige til 

å gi slik forsikring. Det er heller ikke gjort lovendringer 

for å imøtekomme bransjens synspunkter. Helseper-

sonell som driver privat virksomhet har per i dag plikt 

etter helsepersonelloven til å tegne ansvarsforsikring. 

Etisk avtale for sykepleierne
Sykepleierne og legemiddelindustrien har inngått en etisk avtale, på samme måte som legene 

og industrien har gjort tidligere, opplyser Dagens Medisin. 

Leder i Norsk Sykepleierforbund (NSF), Bente G. H. Slaatten, sier at avtalen forplikter 

legemiddelindustrien til å opptre ryddig, og gir medlemmene av NSF et verktøy som setter 

tydeligere grenser.

Administrerende direktør Christian Roland i Legemiddelindustriforeningen (LMI) mener at 

avtalen rydder av veien eventuell tvil om hvordan sykepleierne og industrien skal gå fram, og 

at det skaper tillit.

– Det er ikke tvil om at sykepleiere opplever press og fristelser i sin yrkesutøvelse, og 

det kan eksempelvis være krevende å finne balansegangen mellom faglige arrangementer og 

tilstelninger der hensikten åpenbart er å påvirke, mer enn å utveksle faglige synspunkter, sier 

Slaatten. 

Foredragsholder. 
Siri Marte Holle-
kim, fysioterapeut 
i  fotballklubben 
Rosenborg var 
foredragsholder 
i mai.
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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. Al-
ternativt skal det stå under innlegget at det 
er forkortet/redigert av redaksjonen. Titler 
settes i redaksjonen, men kom gjerne med 
forslag! Frister, se tredje siste side.

debattdebatt

Den nyopprettede Norsk Manuellterapeut
forening (NMF) har nylig utarbeidet et hefte om 
fagutviklingen i norsk manuellterapi fra 2000 til 
2006: www.manuellterapeutene.org/dokumen
ter/syvmilssteg.pdf.

Her er det gjort såpass grove forenklinger 
at Universitetet i Bergen (UiB) ved Seksjon for 
fysioterapivitenskap ser seg nødt til å komme 
med noen presiseringer. Vi vil kun fokusere 
på en del av heftets innhold. Fagutviklingens 
historie presenteres på en slik måte at NMF 
søker å ta æren for det meste av de siste 6 
års utvikling i manuellterapi. Mye av det som 
er oppnådd gjennom disse årene skyldes et 
godt og konstruktivt samarbeid mellom Norsk 
Fysioterapeut forbund (NFF), NFF’s faggruppe 
i manuellterapi, Fond til etter og videreutdan
ning av fysioterapeuter, og UiB, med Seksjon 
for fysioterapivitenskap i spissen. Nettopp dette 
samarbeidet resulterte i prøveprosjektet Vide
reutdanning i manuellterapi for fysioterapeuter 
(20002004), og deretter etableringen fra 
januar 2005, av Klinisk master studium i manu

ellterapi for fysioterapeuter (MMT). 
Uten tidligere leder i NFF, Anne Lexow, ville 

neppe verken Henvisningsprosjektet eller dagens 
MTstudium vært der det er i dag. Dersom den 
nåværende splittelsen mellom manuellterapeutene 
i Norge hadde eksistert for seks år siden, ville det 
ikke vært aktuelt for oss å bruke energi og tid på å 
etablere denne videreutdanningen ved UiB, og UiB 
ville lukket døren for samarbeid. 

I heftet til NMF nevnes at daværende leder av 
NFF’s faggruppe i manuellterapi, Sven Erik Fredrik
sen, sendte et brev til professor Elisabeth Ljung
gren ved UiB, med spørsmål om UiB var interessert 
i å etablere en utdanning for manuellterapeuter, 
og at dette ble starten på et nytt studium. Snakk 
om å ta syvmilssteg gjennom historien. I neste 
avsnitt nevnes ved navn seks av personene som 
er lærerkrefter, hvorav fem får sitt medlemskap i 
NMF fremhevet (en av disse er vikar). Det utelates å 
nevne at det finnes andre sentrale lærerkrefter ved 
MMTstudiet som er medlemmer i NFF. Prosessen 
med å etablere et MTstudium ved UiB har klart 
vært langt mer tverrfaglig og komplisert enn hva 

Mer om Service
kontoret
Informasjonsmedarbeider Espen Mathisen påstår at 
jeg kommer med feilaktige opplysninger i mitt inn
legg i Fysioterapeuten 7/2006. En oppklaringsrunde 
synes derfor nødvendig.

Jeg tar utgangspunkt i Mathisens punktvise 
innlegg i Fysioterapeuten 8/ 2006. 

1. Om samarbeidet mellom Servicekontoret og 
Norsk Manuellterapeutforening:
At det er nære bånd mellom de to organisasjonene 
er vel ganske innlysende da flere av styremedlem

Fagutvikling i manuellterapi 
og historieforenkling

heftet gir inntrykk av, og en rekke sentrale per
soner burde vært fremhevet.

Det formidles at heftet er laget spesielt for 
manuellterapeuter under utdanning til NMF. 
Det er trist å være vitne til at slike midler taes i 
bruk for å rekruttere nye medlemmer. Vi vil for
midle til nåværende og kommende studenter at 
overforenkling lett kan bli historieforfalskning. 
MTfagets akademiske forankring i Norge er 
muliggjort gjennom undertegnedes roller i MMT 
og gjennom fysioterapiens fagutvikling, som 
har sitt senter ved UiB. Vårt syn på historien ser 
annerledes ut.

Anne Elisabeth Ljunggren
Professor, dr. philos.,fysioterapeut
Seksjonsleder
Seksjon for fysioterapivitenskap   

Alice Kvåle
Førsteamanuensis, dr.philos., fysioterapeut 
Studieleder ved MMT
Seksjon for fysioterapivitenskap 

mene i Norsk Manuellterapeutforening også er med 
i Servicekontorets styre. Begge organisasjonene 
har samme leder, Peter Lehne. Historien viser vel at 
Lehne ikke er verdens mest fleksible mann. Enhver 
kan ha vanskeligheter med å skille rollene som 
leder i en såkalt nøytral, upolitisk organisasjon og 
en politisk organisasjon som Norsk Manuelltera
peutforening. Lehne er nok intet unntak her. 

Jeg tror vi må lete lenge for å finne liknende 
kaotiske sammenblandinger av roller i andre orga
nisasjoner.

2. Kursavgift:
Jeg har aldri påstått at kursavgifter betales til andre 
enn Servicekontoret. Jeg stilte derimot spørsmål 
om hvordan NFFs faggruppe for manuellterapi 
og Norsk Manuellterapeutforening skal greie seg 
økonomisk uten kursinntekter, når all inntekt går 
til Servicekontoret. Begge gruppene har jo relativt 
liten medlemskontingent som nok ikke kan dekke 
løpende utgifter alene. Kursinntekter vil derfor være 
et greit tilskudd å få med seg for å dekke driftsut
giftene. Servicekontoret lever greit på medlems
kontingenten, ifølge Mathisen. En viss fordeling av 
kursinntekter til NFFs faggruppe for manuellterapi 
og Norsk Manuellterapeutforening ville derfor ikke 
være utenkelig. Men hvordan fordele midlene?

3. Inntektskilder for Servicekontoret:
At hovedinntektskilden til Servicekontoret er med
lemskontingenten er vel ingen bombe når kontin
genten er på 7.700 kroner pluss mva, det vil si ca. 
9.500 kroner i året! Men hvorfor må kontingenten 
være så høy når alt politisk arbeid er ute som ar
beidsområde? 

4. Om skatt
At Skattedirektoratet er fornøyd med Servicekonto
rets virksomhet er jeg på medlemmenes vegne glad 
for å høre. Siden de samme menneskene sitter i 
styret både i Servicekontoret og i Norsk Manuellte
rapeutforening, kan det likevel bli vanskelig å holde 
arbeidsoppgavene atskilt. Jeg håper det går greit 
også i framtiden.

5. Forsikringer
Beklager, her tok jeg feil. All informasjon fra de 
forskjellige organisasjonene gjør at jeg trodde Ser
vicekontoret tilbød forsikringsordninger. Jeg regner 
meg som godt ivaretatt også mht forsikringer gjen
nom NFF, og jeg leste derfor ikke saken nøye nok.

6. Overføringer av 299.000 kroner fra Servicekon
toret til NFF: 
Mathisen framstiller det som om pengene ble 
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Rapporten om Kronisk 
utmattelsessyndrom
I Fysioterapeuten nr. 7/06 ble det under overskriften 
«Strid om MErapport» referert til et presseoppslag 
vedrørende en rapport fra Nasjonalt kunnskaps
senter for helsetjenesten om Kronisk utmattelses
syndrom, Myalgisk Encefalopati (CFS/ME). 

Prosjektleder Lillebeth Larun og undertegnede 
ble nevnt som fysioterapeuter som har bidratt til 
utforming av rapporten. Lederen for den ene pasi
entorganisasjonen ble referert med en uttalelse om 
at rapporten er en skandale og vil gjøre situasjonen 
for MEpasienter verre. 

Det er trist at budskapet som presenteres for 
fysioterapeuter er at det er «noe bråk» rundt rap
porten. Jeg har derfor lyst til å presisere følgende: 

Sosial og helsedirektoratet ba i 2004 Nasjonalt 
kunnskapssenter for helsetjenesten om å «foreta 
en kunnskapsgjennomgang av det vitenskapelige 
grunnlaget for diagnostikk og behandling av post
viralt/kronisk utmattelsessyndrom. Rapporten skal 
være en oppsummering av forskningsbasert kunn
skap, og den skal primært bygge på systematiske 
oversikter.» En utredningsgruppe og en bruker
gruppe ble opprettet for å bidra i arbeidet. 

I løpet av denne kunnskapsgjennomgangen har 
ikke minst svakhetene ved den foreliggende forsk
ningen blitt tydeliggjort, blant annet forskningen 

overført kun fordi generalforsamlingen den 9. mars 
velvillig bestemte at så skulle skje (dog etter en 
anmerkning fra revisor).

Sannheten er at først etter tre måneder med 
mye kontakt og forsøk på kontakt mellom partene, 
var en tilbakebetaling nesten mulig. I tillegg måtte 
NFF skrive under på en avtale hvor det sto at dette, 
299.000 kroner, og ikke en krone mer, var det som 
skulle tilbakeføres fra Servicekontoret til NFFs fag
gruppe for manuellterapi! 

En kan jo spørre seg hvorfor Servicekontoret 
forlangte en skriftlig avtale her. Var det grunn til å 
tro at noen kunne mene at summen var for liten?

 Så mister Mathisen, hvem som farer med 
usannheter her tror jeg vi kan diskutere lenge. Kon
klusjonen min er i hvert fall den samme: Jeg vil ikke 
være medlem av Servicekontoret fordi det er så 
nært knyttet til en konkurrerende organisasjon. Jeg 
vil heller støtte opp om NFF og Faggruppen for 
manuellterapi. Så får vi håpe på litt roligere forhold 
i fagmiljøet om ikke så alt for lenge.    

Liv Jorunn Faanes Slagsvold

rundt trening og CFS/ ME. Likevel er det slik at tre 
måneder etter lanseringen har det vært mer enn 
47 000 treff på Kunnskapssenterets nettversjon av 
rapporten, noe som skulle indikere at den har blitt 
møtt med en enorm interesse, og at den imøteser 
et stort og udekket behov for informasjon. Selv om 
man er uenig i deler av innholdet, har jeg proble
mer med å forstå at dette skal forverre situasjonen 
for CFS/MEpasienter.

Jeg vil fremheve andre sentrale punkter fra bru
kergruppenes kommentarer til rapporten;

«Pasientforeningene er glade for at helsemyn
dighetene gjennom prosjektet ved Nasjonalt kunn
skapssenter for helsetjenesten nå har satt CFS/ME i 
fokus og at myndighetene gjennom denne rappor
ten har legitimert diagnosen. Videre slår den fast at;
•	 CFS/ME er en alvorlig og invalidiserende syk

dom.
•	 Sykdomsforløpet er som regel langvarig, og 

prognosen er usikker.
•	 Sykdommen er en stor belastning for pasienter, 

pårørende og samfunnet.
•	 Forskning knyttet til ekstremt syke mangler, og 

det er nødvendig at dette etableres.
•	 Det er behov for ytterligere forskning som kan 

bidra til å belyse årsaksmekanismer, sykdomsut
vikling og utvikling av egnet behandlingsopplegg 
for CFS/ME.

•	 Helsevesenets tilbud til pasientgruppen er per i 
dag utilstrekkelig.
I forhold til fysisk aktivitet og trening er såkalt 

gradert treningsterapi (GET) den eneste interven
sjon som det per i dag er publisert kontrollerte, 
randomiserte undersøkelser av. Brukergruppene 
rapporterer massivt at de opplever å bli sykere av 
denne typen intervensjon, og de kommer med vik
tige innvendinger mot forskningen som er gjort på 
dette feltet. Vi konkluderer da også kunnskapsgjen
nomgangen av GET med at «For de fleste utfallene 
er dokumentasjonsstyrken lav eller veldig lav», og 
«Gradert treningsterapi synes å redusere utmat
telse, men har ingen dokumentert effekt på depre
sjoner eller livskvalitet. Frafallet var stort, spesielt 
for trening med høy intensitet.» 

Det er vårt mål å komme tilbake med en sys
tematisk gjennomgang av dette feltet i nærmeste 
framtid. I mellomtiden anbefaler vi alle fysiotera
peuter å gå inn på www.kunnskapssenteret.no og 
lese rapporten i sin helhet med de vedlegg som 
finnes. For de som ønsker en kortere oppsum
mering, så ligger også alle foredrag fra de enkelte 
medlemmer av ekspertgruppen på samme adresse, 
inkludert foredraget som oppsummerer (mangelen 
på) det vitenskapelige grunnlaget for fysisk aktivitet 
og trening ved kronisk utmattelesyndrom.

Lillian Festvåg

Her er noen eksempler på innlegg 
i Fysioterapeutens debattforum 
i mai og juni. For å se eventuelle 
svar må du gå inn i Debattforum 
via Fysioterapeutens nettsider eller 
direkte til www.fysioterapeuten.
no/debatt

«Jeg leser at vi har fått et flott resultat i 
takstforhandlingene (…). Også manuell-
terapeutene synes å få rettet opp en del av 
det de tapte i fjor, og ikke minst er syste-
met for dem nå blitt slik at de som bruker 
litt tid på pasientene sine får noe igjen 
for det. Jeg regner med at de som slaktet 
forhandlingsseksjonen (…) i fjor og la 
skylden for det elendige utfallet ensidig på 
dem, nå bærer dem på skuldrene på Karl 
Johan, 3 dager i strekk.» 
 
«Er det noen som har hørt noe fra utvalget 
som skulle se på "refusjon følge pasienten" 
saken?  Jeg driver uten DT. Nå håper jeg at 
ett av følgende 2 pkt snart blir gjennomført 
slik at det blir rettferdige konkurransefor-
hold der ute for alle fysioterapeuter (...) 
Hvor blir det av reaksjoner fra UFF??? 
Sitter dere bare og ser på eller jobbes det 
aktivt for å ordne opp i behandlingsmono-
polet i fysioterapien???»

«Er vi fysioer interessert i å forske? Ærlig 
og med hånden på hjertet, hvor mange 
av dere kunne tenke dere å forske? Noen 
som har noen gode forskningsideer? Bryr 
fysioer seg om metodene de bruker er do-
kumentert virksomme? Jeg bare lurer ...» 
 
«Jeg lurer på om det er noen som har noen 
erfaring med bruk av fear-avoidance-skje-
ma i forbindelse med knepasienter, særlig 
da pasienter med fr korsbåndruptur.»

Sterke 
meninger 
på nettet!

www.fysioterapeuten.no/debatt
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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.

 0 Nord-Norge

 

 2 Midt-Norge

 0 Vest-Norge

 4 Øst-Norge

 4 Oslo og Akershus

 1 Sør-Norge

 0 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.

BØ KOMMUNE  
Bø kommune i Telemark er ei spennande bygd i vekst, med eit rikt kulturliv,  
høgskule og forskingsmiljø og eit godt utvikla handelssenter.

Driftsavtaler for fysioterapeut og manuellterapeut ved  
Bø Fysioterapi, ledig frå 1. januar 2007.

– 60% DRIFTSAVTALE FOR MANULLTERAPEUT 
– 40%  DRIFTSAVTALE FOR FYSIOTERAPEUT

For meir informasjon, kan Reidar Slokvik kontaktas på tlf. 35 95 03 17/
932 05 552, reidar@frisurf.no  
Fullstendig utlysingstekst på www.aetat.no og www.bo.kommune.no 

Søknad med CV sendast til Bø kommune, personalkontoret, postboks 83, 
3833 Bø eller til postmottak@bo.kommune.no innan 03.11.06. (Merk 
søknaden 06/1016). 

Ledig 2 årig vikariat privat fysikalsk institutt  
i Meldal kommune fra 1/1-2007. 

For opplysninger ring Jørn Bjørnaas, tlf. 48 24 53 16 el. arb. 72 49 77 60.

RISØR KOMMUNE

RISØR KOMMUNE har ca. 7.000 innbyggere, ligger lengst øst 
i Aust-Agder og har valgt kunst, kultur og reiseliv som særlige 
satsningsområder. Risør -”Den hvite by ved Skagerrak” - er en av 

Europas best bevarte trehusbyer og er kjent bl.a. for sine tre festivaler: Risør Kam-
mermusikkfest i juni, Villvinmarkedet i juli og Trebåtfestivalen i august. Risør kom-
mune har et godt utbygd barnehage-, skole- og kulturtilbud og et variert nærings-
liv. Kommunen har en vakker og lett tilgjengelig skjærgård og gode muligheter for 
variert friluftsliv.

I Risør kommune er det fra 01.01.07 ledig 100 % stilling som kommu-
nefysioterapeut.
Stillingens arbeidsområde er kurativt og forebyggende arbeid og reha-
bilitering. Ansvarsområdet er spesielt rettet mot eldre og voksne funk-
sjonshemmede.

Ved ansettelse vil det bli lagt vekt på personlig egnethet og samarbeids-
vilje. Søker bør disponere egen bil.
Ansettelse skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende 
lover, reglement og tariffavtaler, herunder 6 måneders prøvetid. 

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til avdelingsleder  
Kirsten Stensrud i tlf. 91 62 88 07/37 14 97 15.

CV og søknad sendes:
Risør kommune, Fellestjenesten, Postboks 158,  
4952 Risør innen 27. oktober 2006.

LEDIGE STILLINGER I BAMBLE KOMMUNE

TAR DU UTFORDRINGEN?

Fysioterapeut – 
Vikariat fra 01.11.2006 – 31.10.2007. 100%.  
Arbeidssted: Rehabilitering. Stillingsnr. 3000.

Fysioterapeut
3-årig engasjement fra 01.01.2007. 60%.  
Arbeidssted: Rehabilitering. Stillingsnr. 3000.

75% driftstilskudd fysioterapi 
Bamble Fysikalske Institutt. Stillingsnr. 3098.

Søknad merket med still.nr., vedlagt CV og kopier av vitnemål og  
attester sendes Bamble kommune, personalavdelingen, Kirkev. 12,  
3970 Langesund. Søknadspapirer blir ikke returnert.
Søknadsfrist: 05.11.2006.
Ønsker du å få tilsendt fullstendig utlysingstekst, bes du ta kontakt  
med Servicetorget, tlf. 35 96 52 40 .

Samtlige av stillingene med fullstendig utlysingstekst finnes på www.
bamble.kommune.no og du finner også elektronisk søknadsskjema her. 

www.fysioterapeuten.no/arbeidsmarked
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100% stilling som barne- og skolefysioterapeut 
– vikariat –

Vikariat i 100% stilling, barne- og skolefysioterapeut i Skedsmo  
kommune, 04.12.06 – 05.10.07. Se fullstendig utlysning på:  

www.skedsmo.kommune.no

NORDRE LAND KOMMUNE
E-post: postmottak@nordre-land.kommune.no
Hjemmeside: www.nordre-land.kommune.no/

Resultatenhet: Familie og Helse

FYSIOTERAPEUT/MANUELL TERAPEUT – St. id. 00/635
50% driftsavtale ved Sevilhaug Fysikalske Institutt
er ledig fra 01.01.2007.

Ønskede kvalifikasjoner:
–  Godkjent fysioterapieksamen.
–  Videreutdanning i manuell terapi for å videreføre instituttets profil.

Arbeids- og ansvarsområde for stillingen:
Instituttet har 3,5 driftsavtale og har lokaler sentralt i Dokka.
Hjemmelen utlyses med forbehold om Kommunestyrets endelige god-
kjennelse i budsjettbehandlingen for 2007.
Opplysninger om forhold/betingelser ved: Vegard Sevilhaug, 
tlf.  61 11 04 70.

–  Søknad sendes:  Nordre Land kommune, Organisasjonsavdelingen,  
 2882 DOKKA.
–  SØKNADSFRIST: 26.10.2006.

Klinikk for Alle Sandvika As er en moderne tverrfaglig klinikk i Bærum. Vårt hoved-
område er nerve-, muskel- og skjelettlidelser, og med et bredt tilbud innenfor andre 
områder.  Vi er ca. 30 mennesker innenfor fagretningene fysioterapi, manuellterapi, 
kiropraktikk, massasje, akupunktur, homeopati, ernæringsterapi, psykologi, tre-
ningssenter og terapimaster. Vi er også samlokalisert med Medica as, som tilbyr 
lege- og bedriftshelsetjenester.   

Engasjert fysioterapeut
Dette er et fulltidsengasjement som innebærer kombinasjon av bedrifts-
fysioterapi/massasje, privat fysioterapi og fysioterapi med avtale/tryg-
derefusjon (vikariat). Vi ønsker oss en person med lederegenskaper og 
initiativ.  

Vi ser for oss personer som har flere av følgende 
egenskaper / kompetanse:

• SET/MTT
• Pasientfokus og tverrfaglig orientering
• Positiv innstilling til å skape resultater i samarbeid med andre
• Høy arbeidskapasitet – fleksibilitet i forhold til arbeidstider 
• Utadvent og godt humør

Søknad merket «fysioterapeut» sendes innen 25 oktober til:  
Klinikk for Alle Sandvika AS, Løkketangen Senter, 1337 Sandvika,  
alternativt til elling.woien@kfa.no  Ved spørsmål kontakt gjerne fysiote-
rapileder Tormod Tjørnhom 67 80 50 70. 

Hans & Olaf Fysioterapi as søker 
fysioterapeut(er) med godkjent videreutdanning i psy-
komotorisk fysioterapi eller spesialist i psykiatrisk og 
psykosomatisk fysioterapi, hel- eller deltid.

Hans & Olaf Fysioterapi as er et senter for manuellte-
rapi og trening i Oslo sentrum. Vi har mange henven-
delser om psykomotorisk fysioterapi. Du vil komme 
til et stort og aktivt fagmiljø som ønsker å bli enda bedre – dette kan 
være en fin utfordring for deg som vil være med på å utvikle et nært og 
spennende tverrfaglig behandlingsstilbud.
Ta kontakt med Roar Robinson tlf. 22 99 31 77 eller  
roar.robinson@hof.nhn.no  
Se også www.hansogolaf.no for mer informasjon om oss.

VIKARIAT FOR FYSIOTERAPEUT
Friskgården Tyin har ledig 100% vikariat for fysioterapeut frå  
22. januar 2007 til januar 2008.  
Meir info på tlf. 99 36 69 83. Søknad til Friskgården Tyin,  
2985 Tyinkrysset innan 3. november 2006. 

TYIN

Ledig vikariat
Vikar søkes til Nes Fysioterapi senter/Øvre Romerike. 
Veldrevet praksis med 6 ansatte og treningsfasiliteter.

Ledig vikariat er knyttet til 25% drifttilskudd m/mulighet for 
å jobbe opp mot full stilling.

Varighet 6 mnd x 2, med oppstart 20. oktober 2006. 
Kort søknad med CV sendes til: sihew@online.no

Kjøp/salg/leie

Til salgs: Et lite brukt «Vippebrett» til ryggstrekk og et 
Nedtrekkapparat med to tilhørende trekkapparater, også lite brukt, men 
av eldre modell. Interesserte kan skrive til Elisabeth Rossland  på e-post: 
elisross@online.no eller ringe på tlf. 66 84 88 25 eller mobil 99 72 05 45.

Brukt interferensapparat ønskes kjøpt, tlf. 90 79 65 61.

Brukt fysikalsk utstyr selges. Tlf. 48 09 46 12 / 92 21 55 49.

Behandlingsbenk (Follo corpus x, elektrisk) i god stand 
selges for kr. 2500. Fron fysioterapi, tlf. 95 82 43 44.

Fysioterapeuten på nett
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 tidsskriftets nettsider www.fysioterapeuten.no
  

Her legges det jevnlig ut nyheter, både fra organisasjon, politikk 
og forskning. Du finner også stillingsannonser, bransjeregister og 

kalender over aktuelle begivenheter. 

Velkommen innom!



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 
2006 er det tildelt nærmere 4,3 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.
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●  NFFs kurs og møter
 Alle kurs gir uttelling i spesialistoppbyggingen. 
 Antall timer blir påført kursbeviset.

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

Har du glemt å melde deg på disse kursene? 
 

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

30610501:  Fysioterapi i skolehelsetjenesten
 Bergen, 13. – 17. november 2006

30690202:  Basiskurs i psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi
 Drammen, 20. – 24. september 2006

30692001:  Sporene i kroppen etter sjokk og traumer I  
 Oslo, 7. – 9. desember 2006

30735501

Søk, finn og les – et innføringskurs i  
evidensbasert praksis
Forskningsbasert kunnskap er en av flere viktige kilder for faglige beslutnin-
ger. Det kan være en utfordring å finne fram til denne forskningen og vurdere 
overførbarheten til praksis.I dette kurset vil du gjøre spennende oppdagelser 
i forhold til hvordan du kan finne fram til og implementere forskningsbasert 
fysioterapi. Ved å stille presise og relevante spørsmål, lete etter forsknings-
basert kunnskap, vurdere denne kritisk og flytte gode forskningsresultater ut i 
praksis vil fagutvikling og kvalitetsforbedring i fysioterapi stimuleres. Kurset 
legger opp til interaktiv læring og mye praksis hvor deltagernes egne pro-

blemstillinger er i fokus. 
Ved å integrere ny og oppdatert forskning med andre former for kunnskaps-
kilder, vil vi som fysioterapeuter bedre kunne ivareta våre klienter samt stå 
sterkere overfor samarbeidspartnere og andre profesjoner. 
Kurset legger vekt på praktisk arbeid. 

Målgruppe: Fysioterapeuter i klinisk praksis, forebyggende arbeid, i ledelse 
og prosjektarbeid. 
Opptakskrav: Autorisert fysioterapeut. 

Etter gjennomført kurs skal deltakerne kunne: 
• stille gode praksisrelevante spørsmål 
• innhente forskningsbasert kunnskap via litteratursøk i ulike databaser 
 og via internett. 
• kritisk vurdere forskningsbasert kunnskap med hensyn til gyldighet og  
 anvendbarhet. 
• kjenne prinsipper for hvordan gyldig og anvendbar kunnskap må integre-
 res med erfaring og brukerens preferanser for å planlegge og gjennomføre  
 fysioterapitiltak. 

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF fagseksjon
Kursledere: Lillebeth Larun og Eilin Ekeland
Tid: 12.-16.februar 2007
Sted: Oslo
Deltakerantall: 24
Kursavgift: kr 4.350 for medlemmer, kr 8.700 for ikke medlemmer. 
Det tas forbehold om endringer av kursavgiften fra 1. januar 2007.
Påmeldingsfrist: 12. desember 2006
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo eller 
via NFFs hjemmesider www.fysio.no 

Barnefysioterapi

30610501 
Fysioterapi i skolehelsetjenesten
Sentrale føringer tilsier en satsing på forebyggende og helsefremmende 
arbeid. Kurset inneholder innspill i forhold til forebyggende og helsefrem-
mende arbeid spesielt rettet mot skolebarn. 
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Fysisk aktivitet

Målgruppe: Fysioterapeuter.
Opptaksvilkår: Autorisert fysioterapeut

Etter gjennomført kurs skal deltakerne ha:
• utdypet forståelse om fysioterapeuters rolle i skolehelsetjenesten
• kunnskap om barn og unges helse, hvilke utfordringer det gir for fysio- 
 terapeutens rolle i skolen
• kjennskap til lover, forskrifter og andre rammer for skolehelsetjenesten
• kjennskap til arbeidsmåter og arbeidsområder for fysioterapeuter i skolen

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF avd Hordaland 
Kursledere: Ingvil Grytli og Solveig-Helene Midtvedt 
Tid: 13.-17. november 2006
Sted: Bergen
Deltakerantall: 25
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

30710301

Fysioterapi for barn og unge med lungesykdommer
Antall barn og unge med lungesykdommer øker stadig, samtidig som flere barn 
overlever sin lungesykdom. Sykdomsbildet har endret seg som følge av ny 
teknologi og nye medisiner. Dette har medført at kravet til oppdatert fysiotera-
pikunnskap har øket.
 
Målgruppe: Fysioterapeuter i kommune- og spesialisthelsetjenesten som 
arbeider med barn og unge.
Opptakskrav:  Autorisert fysioterapeut. Bør ha erfaring med barn og ungdom-
mer. 

Etter gjennomført kurs skal deltakerne ha:
• grunnlag for å vurdere og behandle barn med lungesykdommer
• oppdatert nødvendig kunnskap om lungenes anatomi, fysiologi og 
 patofysiologi.
• kunnskap om observasjon, undersøkelse og testing.
• kjennskap til indikasjoner / kontraindikasjoner for behandling og trening
• kjennskap til nyere forskning på fagfeltet

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF avd. Akershus
Kursledere: Randi Bjørnstad og Hilde Sofie Hamre 
Tid: 05. – 09. februar 2007
Sted: Oslo
Deltakerantall: 24
Kursavgift: kr. 4.350,- for medlemmer, kr. 8.700 for ikke medlemmer. 
Det tas forbehold om endringer av kursavgiften fra 1. januar 2007
Påmeldingsfrist: 05. desember 2006
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo el. via 
NFFs hjemmesider www.fysio.no 

30735701

Aktiv rehabilitering 
Kurset legger vekt på klinisk overførbarhet med integrering av teori og praksis 
(work shops). Innholdet bygger på nyere viten og setter fokus på aktiv rehabili-
tering som behandlingstilnærming. 

Målgruppe: Fysioterapeuter på tvers av fagområder.
Opptakskrav: Autorisert fysioterapeut
Antall timer: 10

På kurset skal kunnskapen bl.a. bevege seg mot:
• Hva er aktiv rehabilitering ?
• Smertefysiologi / biologi i relasjon til aktivitet
• Nevromuskulær trening og motorisk (re)læring
• Bruk av aktivitet i behandling av korsryggsmerter, skuldersmerter 
 og arthrose

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF avd. Oslo
Kursledere: Chris Drummond m.flere 
Tid: 25. – 26. januar 2007
Sted: Oslo
Deltakerantall: 30

30735801

Trening til musikk 1 – hvordan bli dyktig instruktør
Trening lagt til rette både for pasientgrupper 
og for mosjonister generelt
Kurset har hovedfokus på praksis og aktivitet. Bevegelse er stikkordet,  
kursdeltakerne skal være i aktivitet.
  
Målgruppe: Fysioterapeuter som ønsker å arbeide med gruppetrening til 
musikk  
Opptakskrav: Autorisert fysioterapeut. Deltakerne bør være oppdatert på 
grunnleggende treningslæreprinsipper f.eks gjennom NFFs Treningslærekurs 
eller annen relevant treningslære. Deltakerne bør ha erfaring med gruppetre-
ning til musikk, enten som instruktør eller som deltaker. 
 
Etter gjennomført kurs skal deltakerne ha:
• Lært noe om hvordan musikk kan brukes til utholdenhet-, styrke- og  
 bevegelighetstrening. 
• kunnskap til å kunne sette sammen et 60 minutters treningsprogram til   
 musikk, lagt til rette både for pasientgrupper og for mosjonister generelt. 
• kjennskap til pedagogiske virkemidler for å skape motivasjon og trenings-
 glede. 

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF v/fagseksjonen
Kursledere: Hanne Borg Finckenhagen og Heidi Bråten Fure  
Tid: 07. - 09. februar 2007
Sted: Rykkinnhallen, Bærum
Deltakerantall: maks 30
Kursavgift: kr. 3.550 for medlemmer, kr. 7.100  for ikke medlemmer.
Det tas forbehold om endringer av kursavgiften fra 1. januar 2007
Påmeldingsfrist: 7. desember 2006
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo eller 
via NFFs hjemmesider www.fysio.no 

Kursavgift: kr 2.500,- for medlemmer, kr 5.000 for ikke medlemmer.
Det tas forbehold om endringer i kursavgiften fra 1. januar 2007.
Påmeldingsfrist: 24. november 2006.
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo eller 
via NFFs hjemmesider www.fysio.no 

30780301

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 beredskapsrutiner.
• økt kjennskap til nyere forskning på dette feltet

Praktiske opplysninger:
Arr: Fagseksjonen
Kursledere: Britt Hellesnes og Birgitta Blakstad Nilsson
Tid: 12. – 16. mars 2007
Sted: Oslo
Deltakerantall: 20
Kursavgift: medlemmer kr. 4.350, ikke-medlemmer kr. 8.700.
Påmeldingsfrist: 11. januar 2006
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo eller 
via NFFs hjemmesider www.fysio.no

Husk at påmelding og avmelding til NFFs kurs/
veiledning skal skje skriftlig, se 

www.fysio.no/kurs
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Psykiatrisk/psykosomatisk fysioterapiHelse- og miljø

30720401

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 Hordaland
Kursledere: Hasse Storebakken og Vera Hejna Romstad  
Tid: 15. – 19. januar 2007
Sted: Bergen
Deltakerantall: 24
Kursavgift: kr. 4.350,- for medlemmer, kr.8.700,- for ikke medlemmer.
Det tas forbehold om endringer i kursavgiften fra 1. januar 2007.
Påmeldingsfrist: 15. november 2006. 
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo 
el. via NFFs hjemmesider www.fysio.no

Medisinsk treningsterapi

30730601

Medisinsk treningsterapi, MTT
Medisinsk treningsterapi er en gren av øvelsesterapien hvor pasienten i spesial-
konstruert apparatur selv utfører øvelser uten manuell medvirkning av fysiotera-
peuten, 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 for-
svarlig 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, 
 spesifikk leddtest og funksjonstest
• kunne revurdere treningsprogrammet

Praktiske opplysninger:
Arr: NFF Fagseksjonen
Kursleder: Øystein Røen
Tid: 08. – 12. februar 2007
Sted: Skullerudstua, Oslo
Deltakerantall: 24
Kursavgift inkl. komp.: kr 4.700 for medlemmer, kr 9.050,- for ikke medlemmer.
Det tas forbehold om endring i kursavgift fra 1. januar 2007
Påmeldingsfrist: 8. desember 2006
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo 
el. via NFFs hjemmesider www.fysio.no

30791001

Basal Kroppskjennskap IV – Internatkurs
Basal kroppskjennskap er en fysioterapeutisk behandlingsmetode. Selvopp-
levelse av egne bevegelsesvaner stimuleres individuelt og i samhandling med 
andre mennesker. Øvelsene er hentet fra og knyttet til dagliglivets bevegelser: 
ligge, sitte, stå, gå og stemmebruk. Arbeidsformen er spesielt egnet for grup-
peterapi, men nyttes også i individualterapi.

Målgruppe: Utdanningen som helhet retter seg yrkesspesifikt mot ferdig 
utdannede fysioterapeuter. 
Opptaksvilkår: Fysioterapeuter som har gjennomgått BKI, BK II og BK III.

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

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF v/Fagseksjonen
Kursledere: Liv Helvik Skjærven og Mary-Ann Sundal
Tid: 5. – 9. februar 2007 (oppmøte søndag 4. februar)
Sted: Gavelstad Hotell, Svarstad (Vestfold)
Deltakerantall: 24
Kursavgift: kr. 4.350 for medlemmer, kr. 8.700 for ikke medlemmer.
I tillegg kommer en avgift for kompendium.
Det tas forbehold om endringer av kursavgiftene fra 1. januar 2007.
Full pensjon Gavelstad Hotell, kr. 630 i enkeltrom og kr. 530 i dobbeltrom 
(2006-priser).
Påmeldingsfrist: 5. desember 2006
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo eller 
via NFFs hjemmesider www.fysio.no

30690202

Basiskurs i psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi
Psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi er et behandlingstilbud til pasienter 
med ulike former for funksjonsproblemer; så som muskulær anspenthet, mus-
kel- skjellettlidelser, og psykiske lidelser med ulik alvorlighetsgrad.
Hovedtyngden av kursinnholdet legges på Den Ressursorienterte Kroppsun-
dersøkelsen (ROK), som er en helhetlig undersøkelse. I denne undersøkelsen 
rettes oppmerksomheten mot personens kroppsholdning, muskulære forhold og 
pustemønster, samt bevegelighet og avspenningsevne.  Reaksjoner fra det auto-
nome nervesystem vurderes, samt pasientens opplevelse av eget kroppsbilde. 
En samlet vurdering av funn fra undersøkelsen vil kunne si noe om personens 
kroppslige belastningsnivå. Dette sammenholdt med personens livssituasjon 
og historie vil være retningsgivende for valg av type behandling. Aktuelle 
behandlingstiltak gjennomgås, og det legges vekt på hvordan behandlingen kan 
doseres individuelt.

Opptakskrav: Autorisert fysioterapeut og 1 års praksis

Etter gjennomført kurs skal kursdeltakerne kunne: 
• utføre Den Ressursorienterte Kroppsundersøkelsen
• velge adekvat behandling basert på vurderinger fra denne undersøkelsen.

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF avd. Buskerud
Kursleder: Elisabeth Møyner
Tid: 20. – 24. november 06
Sted: Drammen
Deltakerantall: 12
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

30692001 
Sporene i kroppen etter sjokk og traumer I
Det er mange eksempler i vår kliniske hverdag på pasienter med smerter og 
funksjonssvikt på grunn av fysiske eller psykiske traumer. Eksempelvis; tra-
fikkskadde, overgrep, incest, amputerte, osv. Kurset vil være første del av en 
kursrekke på 3 kurs med en kroppslig innfallsvinkel til behandling av PTSD-
pasienter.
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JANUAR 08. - 12. januar Bobath advanced Fagseksjonen

15. - 17. januar Fysioterapi i svangerskap og barseltid                                                              Avd. Sør-Rogaland

15. - 19.januar Kurs i helse- og miljøarbeid for bedriftsfysioterapeuter I  Avd. Hordaland

17. - 19. januar Kurs om spiseforstyrrelser Avd. Oslo

25. - 27. januar Aktiv Rebahilitering Avd. Oslo 

FEBRUAR 05. - 09. februar Fysioterapi for barn og unge med lungesykdommer            Avd. Akershus

05. - 09. februar Basal Kroppskjennksap IV Fagseksjonen

07. - 09. februar Trening til musikk Fagseksjonen

08. - 12.februar Medisinsk Treningsterapi (MTT) Fagseksjonen 

12. - 16. februar Basiskurs i psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi                                Avd. Hordaland

12. - 14. februar Fysioterapi ved revmatiske inflammatoriske sykdommer , kurs II                 Avd. Oslo

12. - 16.februar Søk, finn, les – et innføringskurs i evidensbasert praksis Fagseksjonen

MARS 12. - 16. mars Hjerterehabilitering Fagseksjonen

APRIL 16. - 20. april Bevegelsesutvikling Del 1og 2 (til sammen 100 timer) Avd. Møre og Romsdal 

16. - 20. april Treningslære Avd. Telemark 

19. - 23. april Basiskurs i undersøkelse og behandling av cervical, kjeve, thoracal og skulder Avd. Buskerud

19. - 23. april Basiskurs i undersøkelse og behandling av lumbal, bekken og hofte. Avd. Buskerud

23. - 25. april Kreft og fysioterapi 2

23. - 25. april Bekkenrelaterte smerter II Avd. Oslo

23. - 25. april Behandlingskurs - psykomotorisk fysioterapi Avd. Sør-Trøndelag

23. - 27. april Veiledning og kommunikasjon I Fagseksjonen

26. - 28. april Aktiv lungerehabilitering Fagseksjonen

MAI 07. - 11. mai Lungefysioterapi til intensivpasienter                                                   Fagseksjonen

07. - 11. mai Kroppsorientert psykologi – kroppslige symptomer og reaksjonsmønstre  Avd. Oslo

07. - 11. mai Terapiridning trinn 2 Fagseksjonen

21. -25. mai Fysioterapi for barn 0 - 6 år. Del 1 og 2 Avd. Sør-Trøndelag

JUNI 04. - 08. juni Kurs i helse- og miljøarbeid for bedriftsfysioterapeuter I  Avd. Troms

SEPTEMBER 03. - 07. september Bevegelsesutvikling Del 1og 2 (til sammen 100 timer) Avd. Vest-Agder

03. - 05. september Traumatologisk ortopedi                                                                                   Fagseksjonen

10. - 13. september Fysioterapi og tilpasset fysisk aktivitet Fagseksjonen

12. - 14. september Behandlingskurs - psykomotorisk fysioterapi Avd. Oslo

17.- 21. september Introduksjonskurs i kreftrelatert lymfødem Avd. Akershus

24. - 28. september Treningslære Avd. Sunnmøre

OKTOBER 17. - 19. oktober Gammel og aktiv Avd. Hordaland

18. - 22. oktober Medisinsk Treningsterapi (MTT) Fagseksjonen 

NOVEMBER 01. - 02. november Bevegelse, avspenning og mestring Avd. Sør-Rogaland

05. - 11. november Basal Kroppskjennskap II Fagseksjonen

Kurs som settes opp i 2007, men har ikke avklart dato/sted

Helsefremmende og forebyggende arbeid
MT - klinisk behandlingskurs av cervical columna i relasjon til overekstremitet
Barn med usikker motorikk : ADHD, DCD og barn med andre typer sammensatte vansker.
Kurs i bevegelse og bevisstgjøring basert på psykomotoriske prinsipper                                                                
Fysioterapi for barn og ungdom med psykosomatiske og psykiatriske vansker
Biomekanikk
Balanse og gangfunksjon
Palliasjon i fysioterapi

NFFs kurskalender 2007
Her er en samlet oversikt over NFFs kurs som tilbys i 2007. Det taes forbehold om endringer. Omtale av de enkelte kurs 
og påmeldingsskjema finner du på www.fysio.no/kurs. Fortløpende oppdatering av kurskalenderen skjer på nett.
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Dette kurset er lagt opp med tanke på en opplevelsesorientert pedagogikk. Det 
vil veksle mellom praktisk arbeid og teori. Deltagerne vil få mulighet til  å lære 
konkrete redskaper som vil være nyttige i den fysioterapeutiske hverdagen.

Målgruppe: Kurset henvender seg til fysioterapeuter med nysgjerrighet og 
interesse for behandling av sjokk-traumer eller det som heter Post traumatisk 
stress syndrom (PTSD).
Opptakskrav: Autorisert fysioterapeut.  

Sentrale temaer på kurset vil være:
• Hvordan kan vi lytte oss inn i livshistorien for å oppdage sjokk 
• Forskjellen på samspills erfaringer og sjokk og traumer. Hvordan kan 
 vi se sjokk avtegne seg i kroppen 
• Ressursene hos den traumatiserte
• Hvordan håndtere sjokk i praksis  
• Elementer i bearbeidingsprosessen

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFFs fagseksjon
Kursleder: Karen Margrethe Sæbø 
Tid: 7. – 9. desember 2006 (3 dager: torsdag, fredag og lørdag, 
hver dag fra kl. 0900 til kl. 1700)
Sted: Oslo
Deltakerantall: 16
Kursavgift (inkl. lunsj): kr. 3.550 for medl., kr. 7.100 for ikke medl. 
Påmeldingsfrist: 6. oktober 2006
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo eller 
via NFFs hjemmesider www.fysio.no

30792101

Fysioterapi og spiseforstyrrelser
Ved behandling av spiseforstyrrelser er kroppslig tilnærming i behandlingen en 
god innfallsvinkel.

Målgruppe: fysioterapeuter som behandler/eller som ønsker å behandle pasi-
enter med spiseforstyrrelser.
Opptakskrav: autorisert fysioterapeut.

Etter gjennomført kurs skal deltakerne:
• ha innsikt i hva spiseforstyrrelse er
• ha kunnskap om hva som kjennetegner denne pasientgruppen
• kunne gjennomføre hensiktsmessig utredning
• kunne sette opp realistiske og hensiktsmessige mål i en behandlingsplan
• kunne finne, og anvende adekvate tiltak for å kunne jobbe mot disse målene.

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF avd. Oslo
Kursledere: Grete Ege Grønlund, Marit Danielsen og Marit Nilsen 
Tid: 17. – 19. januar 2007
Sted: Oslo
Deltakerantall: 24
Kursavgift: kr 3.550 for medlemmer, kr 7.100 for ikke medlemmer. Det tas 
forbehold om eventuell økning av kursavgiften fra 1. januar 2007.
Påmeldingsfrist: 13. november 2006.
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo eller 
via NFFs hjemmesider www.fysio.no 

30790201

Basiskurs i psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi
Psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi er et behandlingstilbud til pasienter 
med ulike former for funksjonsproblemer; så som muskulær anspenthet, mus-
kel- skjellettlidelser, og psykiske lidelser med ulik alvorlighetsgrad.

Hovedtyngden av kursinnholdet legges på Den Ressursorienterte Kroppsun-
dersøkelsen (ROK), som er en helhetlig undersøkelse. I denne undersøkelsen 
rettes oppmerksomheten mot personens kroppsholdning, muskulære forhold og 
pustemønster, samt bevegelighet og avspenningsevne.  Reaksjoner fra det auto-
nome nervesystem vurderes, samt pasientens opplevelse av eget kroppsbilde. 
En samlet vurdering av funn fra undersøkelsen vil kunne si noe om personens 
kroppslige belastningsnivå. Dette sammenholdt med personens livssituasjon 
og historie vil være retningsgivende for valg av type behandling. Aktuelle 
behandlingstiltak gjennomgås, og det legges vekt på hvordan behandlingen kan 
doseres individuelt.

Opptakskrav: Autorisert fysioterapeut og 1 års praksis

Etter gjennomført kurs skal kursdeltakerne kunne: 
utføre Den Ressursorienterte Kroppsundersøkelsen
velge adekvat behandling basert på vurderinger fra denne undersøkelsen.

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF avd. Hordaland
Kursleder: Kirsten Ekerholt
Tid: 12. – 16. februar 2007
Sted: Bergen
Deltakerantall: 12
Kursavgift: kr. 4.350 for medlemmer, kr. 8.700 for ikke medlemmer. Det taes 
forbehold om endringer i kursavgiften fra 1. januar 2007.
Påmeldingsfrist: 7. desember 06
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo el. via 
NFFs hjemmesider www.fysio.no

Rehabilitering

30770501

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

Målgruppe: Fysioterapeuter som jobber med gravide og barselkvinner i kom-
munehelsetjenesten, på sykehus og i instituttpraksis, og fysioterapeuter som 
ønsker å holde fødselsforberedende- og barselkurs.
Opptakskrav: Autorisert fysioterapeut.

Etter gjennomført kurs skal deltakerne: 
• ha økt innsikt i endringer i den gravide kropp og svangerskapets og 
 fødselens påvirkning på kroppen
• ha kjennskap til fødselsforløpet og lindrende tiltak under fødselen
• ha kunnskap om fysioterapitiltak som forebygger svangerskapsplager og   
 fremmer den gravides helse
• ha økt kunnskap om rygg- og bekkenrelaterte smerter og endringer i 
 bekkenbunnen i svangerskap, fødsel og barseltid
• ha innsikt i gruppedynamikk og kunnskap om å lede svangerskaps- 
 og barselkurs.

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF avd. Sør-Rogaland
Kursledere: Kari Straume Haugland og Gro Togstad 
Tid: 15. – 17. januar 2007 (3 dager)
Sted: Stavanger
Deltakerantall: 24
Kursavgift: kr 3.550 for medlemmer, kr 7.100 for ikke medlemmer. Det taes 
forbehold om eventuell økning i kursavgiften fra 1. januar 2007.
Påmeldingsfrist: 13. november 2006
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo eller 
via NFFs hjemmesider www.fysio.no 

30760501

Fordypningskurs – inflammatoriske revmatiske  
sykdommer
Kursets temaer er ulike aspekter omkring undersøkelse og behandling av 
inflammatoriske revmatiske sykdommer, inkludert bindevevssykdommer. For-
målet med kurset er å gi fysioterapeuter som har erfaring med pasientgruppen 
en oppdatering, mulighet for påfyll av kunnskap og anledning til erfaringsut-
veksling.

Målgruppe: Fysioterapeuter som arbeider med og/eller har erfaring med pasi-
enter med revmatiske sykdommer.
Opptakskrav: Autorisert fysioterapeut. Gjennomgått kurset Inflammatoriske 
og generative sykdommer med fokus på RA og artritt.

Etter gjennomført kurs skal kursdeltakerne ha:
• Fått oppdatering på nyere kunnskap innen fageltet
• Tilegnet seg metoder for evaluering av effekt av fysioterapi i forhold 
 til pasientgruppen 
• Fått mulighet til refleksjon over og bevisstgjøring av egen praksis

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF avd. Oslo
Kursledere: Bente Slungaard og Ragnhild Walle-Hansen 
Tid: 12. – 14. februar 2007
Sted: Oslo
Deltakerantall: Maksimalt 24
Kursavgift (inkl. lunsj): kr 3.880,- for medlemmer,  
kr 5.630,- for ikke medlemmer.
Det tas forbehold om endringer av kursavgiften fra 1. januar 2007.
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30750501

Advanced Course based on the Bobath Concept/
Videregående kurs basert på Bobath-konseptet 
– IBITA godkjent kurs
Kurset legger til rette for at deltakerne skal fordype seg i teori, praksis og 
behandling av pasienter med skader i sentralnervesystemet. Kurset skal vise 
progresjonen i behandlingen. Undertema blir bestemt i samråd med deltakere 
før kursstart
Opptakskrav: Gjennomgått Bobath grunnkurs, og ett års klinisk 
praksis etter det.

Praktiske opplysninger:
Arr: NFF, Fagseksjonen
Kursledere: Bente Gjelsvik og Britt Normann
Tid: 8. – 12. januar 2007
Sted: Bodø
Deltakerantall: 18
Kursavgift: kr. 4.350.- for medlemmer, kr. 8.100,- for ikke medlemmer. 
Det tas forbehold om endringer i kursavgiften fra 1. januar 2007
Påmeldingsfrist: 8. november 2006
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704, St. Hanshaugen, 0131 Oslo eller 
via NFFs hjemmesider www.fysio.no

HØSTSEMINAR FOR FAGGRUPPEN for 
NEVROLOGI, ORTOPEDI og REVMATOLOGI

TEMA: MOTORISK LÆRING
Stavanger Universitetssjukehus (SUS) 3. november 2006

0900-0930  Registrering.
0930-1200 Spastisitet og plastisitet. 
 Bente Gjelsvik, Spesialist i rehabilitering retning nevrolo-
 gisk fysioterapi MNFF, advanced Bobath instructor, IBITA.
1200-1245  Lunch.
1245-1345 Constraint-induced movement therapy. 
 Fysioterapeut Ingvill Sveen og ergoterapeut Inger Hellem,  
 Lassa Rehabiliteringssenter, SUS.
1400-1500 «Modifisert Constraint-Induced Movement Therapy hos  
 hjemmeboende pasienter med hemiplegi etter hjerneslag».  
 Mastergradsoppgave fra UiB v/fysioterapeut  
 Iris Brunner MSc.
1500-1600 Bobath eller CI? Ja, takk begge deler.
 Innledning til diskusjon ved Line Syre.

Seminaret holdes på SUS, Arm. Hansensvei 11, i auditorium i 1. etasje 
(vestbygg - inngang 5). 
Pris for medlemmer av faggruppen: kr. 800,- .
For ikke-medlemmer: kr. 1100,-.
Prisen inkluderer en enkel lunch.
Man kan bli medlem av faggruppen ved påmelding. Medlemskap koster 
kr. 350/år, etter 01.08.06; kr.175,- for resten av 2006.
Påmelding til Birgit Gran Helldalssåta 33A, 5225 Nesttun.
Mobiltelefon: 95 80 85 31 eller på 
mail til birgit.gran@bergen.kommune.no
Beløpet betales til kontonr: 1602.59.25665 innen 25.10.2006.

Faggruppen for mensendieckfysioterapi 
minner om jubileumskongress 

10.-12. november i Oslo med tema 
LÆRING OG BEVEGELSESVITENSKAP
Vi viser til våre web-sider, www.fysio.no/mensendieck 

for mer informasjon!
Kontakt: Tove Vik Aase på tlf: 91 10 99 71 eller mail: 

fysio@nordberghjemmet.no

Meld deg på  
veiledning nå!

Veiledning, formidling og informasjonsarbeid inngår 
i økende grad blant fysioterapeuters oppgaver. NFF 
arrangerer kollegaveiledningsgrupper der målet er faglig 
og etisk refleksjon over egen praksis. Vi arbeider i grup-
per med ca. sju deltakere pluss veileder, møtes 17 timer 
fordelt på åtte ganger.

Alle medlemmer i NFF har anledning til å 
melde seg på veiledning. NFF har 35 kvali-
fiserte veiledere, spredt over hele Norge!

NFFs kollegaveiledningsgrupper er et krav i all spesialis-
toppbygging og ved fornyet godkjenning. Derfor er det vik-
tig at alle fysioterapeuter er kjent med veiledningstilbudet 
og eventuelt melder seg på.

For at NFF skal kunne organisere tilbudet best mulig, 
trenger vi påmelding en tid i forkant av veiledningen. 
Hvis det ikke er et tilstrekkelig antall påmeldte 
til veiledningsgrupper, etterstreber NFF å
tilby enkeltvise løsninger som likevel 
oppfyller kravene.

30695018: Nord Norge
30695024:  Oppland / Hedmark
30695025:  Rogaland
30695028: Telemark
30695029: Møre og Romsdal
30695030: Oslo
30695035: ”Sørlandet”
30695036:  Vestfold
30695037:  Buskerud
30695038: Hordaland
30695039: Østfold

Påmeldingsfrist: 5. desember 2006
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo el. via 
NFFs hjemmesider www.fysio.no 

Meld deg på: 
www.fysio.no/kurs
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Norsk Fysioterapeutforbund
Ergonomigruppa avd. Sør-Rogaland

Velkommen til seminar/workshop:
«Fokus på mennesket og arbeid i kontormiljø» 

Når: Fredag 20. oktober 2006 kl. 0930 – 1600.         
Sted: First Hotell Alstor, Tjensvollveien 31, 4021 Stavanger.
Arrangør: NFFs lokale ergonomigruppe - vi er 25 år i år og vi vil gjerne 
invitere til et jubileumsseminar.
For hvem: Alle som er opptatte av hvordan kontorløsninger kan påvirke 
arbeidet vi utfører. 

Som foreleser og til å lede oss gjennom dagen har vi vært så heldige å få 
Eva Bjerrum. Hun er prosjektsjef for «Center for New Ways of Working» 
ved Alexandra Instituttet, Aarhus Universitet, www.nwow.alexandra.dk 

Eva har kalt sitt foredrag: «Hva er arbeid ? Kan valg av kontorløsning 
fremme kunnskapsdeling og innovasjon?»

Eva er utdannet innen dansk og humanistisk datalogi samt organisa-
sjonsantropologi. Eva er mye brukt som foreleser og gir forskningsbasert 
rådgivning om fleksible arbeidsformer.
I 2003 utgav hun (sammen med Ole Nielsen) en debattbok om nye 
arbeidsformer: «Bliver man lidt småsær af at have sit eget kontor?»
Hun har jobbet med forskjellige aspekter av nye arbeidsformer, gjort cas-
estudier, skrevet artikler og fremtidsscenarier. 

Torben Klavsen, prosjektsjef hos DubaB8 (en større produsent av kon-
tormøbler i Danmark). Torben har kalt sitt foredrag: «Fremtidens kontor 
med mennesket i sentrum».
Han vil illustrere sitt innlegg med eksempler fra Norge og Danmark.

Påmelding til:  Ergonomigruppe avd. Sør-Rogaland v/Ola Kolnes på 
mail: ola.kolnes@dnv.com  innen 18. oktober 2006.

Pris inkludert lunsjbuffé/kaffepauser: kr. 980,- betales 
til knr 0530 4264669 ved påmelding.
Merk innbetalingen: Seminar/Workshop og navn på deltaker(e) og bedrift.

Skulle noen ha behov for overnatting, så har hotellet et godt tilbud på 
kr. 520,- for enkeltrom m/frokost. Bestill direkte til hotellet på 
telefon 52 04 40 00.

Vinterseminar 2007

Faglighet i Fellesskap
Går av stabelen 1. – 4. februar 2007 på Bardøla Hotel, Geilo

Sett av tiden nå! 

Programmet er av høy faglig kvalitet med bl.a.: 
Fysioterapeut / Manuellterapeut Louis Gifford fra England.
Dr. Susan Mercer fra University of Queensland, Australia. 

Professor Kari Bø, NIH.
Fysioterapeut m/ hovedfag fra UIB Kjartan Vårbakken.

Foruten dette vil FFMT arrangere kollegabasert samling og årsmøte  
og PFG vil ha sitt årsmøte.  

Fullt program kommer i Fysioterapeuten nr. 11 og 12.

Sjekk også www.vinterseminar.no  for mer info og påmelding.

Medisinsk treningsterapi (MTT) grunnkurs for studenter og turnuskandidater
OSLO 14.–18. mars 2007 og 17.–21. oktober 2007. Studentpris kr. 3.200,-.
www.holteninstitute.com

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

Fagdag – Hans & Olaf Fysioterapi A/S

5. desember ønsker vi igjen velkommen 
til fagdag hos Hans & Olaf Fysioterapi A/S.

Vi starter med to fellesforelesninger – resten av dagen 
brukes på praktisk trening. Våre manuellterapeuter vil 
lede små grupper (workshops) der deltagerne kan velge 3 av 6 temaer 
som de vil fordype seg i.  
Se www.hansogolaf.no for ytterligere detaljer.
Vi håper på mange innspill og faglige diskusjoner!

Program:
0845 Registrering
0900 – 0940 Roar Robinson:  Knetester – hvor bra er de? 
0945 – 1030 Overlege Cecilie Piene Schøder, Lovisenberg Diakonale  
 Sykehus: Når og hvor skal problemskulderen henvises  
 videre?
1030 – 1050 Kaffe/te
1100 – 1215 Praktisk trening i grupper
1215 – 1300 Lunsj 
1300 – 1515 Praktisk trening fortsetter
1530 Avslutning

Sted: Hans & Olaf Fysioterapi A/S, Torggata 16, 0181 Oslo.
Dato: Tirsdag 5. desember.
Pris: Kr. 600,- inkl. lunsj.
Påmelding gjennom innbetaling av kursavgift til 
konto 9001.06.36123 innen 20.11.2006.
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n LEVANGER, 15-16/2
MTT for geriatriske/eldre pasienter
Tidspunkt: torsdag til fredag (15-16 februar 2007)
Sted: Levanger sykehus
Kurspris: 2.900,-
Påmeldingsfrist: Fredag 2 februar 

n TRONDHEIM, 17-18/2
MTT for skulder, albue og håndledds smerter –  
dysfunksjon i øvre ekstremitet
Tidspunkt: lørdag til søndag (17-18 februar 2007)
Sted: Moholt Fysioterapi, Brøsetveien 145, 7048  Trondheim  
(Bygget til Trøndertaxi) 
Kurspris: 2.900,- 
Påmeldingsfrist: Fredag 2 februar 2007 

n OSLO, 14-18/3
5 dagers MTT grunnkurs for fysioterapi studenter og 
turnuskandidater
Tidspunkt: onsdag til søndag (14 – 18 mars 2007)
Sted: Medinors lokaler, Nils Hansens vei 4, 0611 Oslo
Kurspris: 3.200,- studentpris
Påmeldingsfrist: Fredag 2 mars 2007 

n OSLO, 10-11/5
40 års jubileum i medisinsk treningsterapi
Tidspunkt: Torsdag 10 mai 2007 – ett-dags-seminar med 
Lorimer Moseley Ph.D, «Explain Pain»
Sted: Oslo
Kurspris: 1.900 m/kursmateriale, kaffe og lunsj
Tidspunkt: Fredag 11 mai – ett-dags jubileumsseminar i Oslo:
«Move with Pain»
Sted: Oslo
Seminarpris: 1.900, seminar materiale, lunsj og to kaffe/te pauser
Om du deltar både 10/5 og 11/5 får du avslag på 500,-, total sum: 3.300,-
Påmeldingsfrist: Fredag 4 mai 2007

n STAVANGER, 19-20/5
MTT for hofte, kne og ankelsmerter – dysfunksjon i 
nedre ekstremitet
Tidspunkt: lørdag og søndag (19 mai – 20 mai 2007)
Sted: Hinna Helse Park Fysioterapi &Trening (nye Stavanger Stadion), 
Jåttavågveien 7, 4020 Stavanger
Kurspris: 2.900,-
Påmeldingsfrist: Fredag 4 mai 2007

n ALTA, 30-31/8, 1-2/9-2007
MTT for geriatriske/eldre pasienter
Tidspunkt: torsdag og fredag (30 – 31 august 2007)
Sted: Institutt for Manuell Terapi, Alta
Kurspris: 2.900,-

MTT for thorakale og lumbale ryggsmerter - isjias 
Tidspunkt: lørdag til søndag 1-2 september 2007)
Sted: Institutt for Manuell Terapi, Alta
Kurspris: 2.900,-
Påmeldingsfrist begge kurs: Fredag 17 august

n OSLO, 20-21/9 og 22-23/9-2007
MTT for geriatriske/eldre pasienter
Tidspunkt: torsdag til fredag (20-21 september 2007)
Kurspris: 2.900,-

MTT for nakke og skulderbue smerter - hodepine
Tidspunkt: lørdag til søndag (22 september – 23 september 2007)
Sted: Medinors lokaler, Nils Hansens vei 4, 0611 Oslo
Kurspris: 2.900,-
Påmeldingsfrist begge kurs: Fredag 7 september 

n OSLO, 17-21/10 
5 dagers MTT grunnkurs for fysioterapi studenter og 
turnuskandidater
Tidspunkt: onsdag til søndag (17 – 21 oktober 2007)
Sted: Medinors lokaler, Nils Hansens vei 4, 0611 Oslo
Kurspris: 3.200,- studentpris
Påmeldingsfrist: Fredag 5 oktober 

n GRAN CANARIA (SPANIA), 26-30/11
5 dagers kurs – MTT for skulder, albue og håndledds-
smerter – dysfunksjon i øvre ekstremitet
Tidspunkt: mandag til fredag (26  – 30 november 2007)
Sted: Svenska Re, Rocas Rojas, San Augustin, Gran Canaria.
Kursavgift: 5.300
Påmeldingsfrist: fredag 19 oktober PS! Les mer på: www.holteninstitute.com

Undervisere: Tom Arild Torstensen B.Sc. (Hons), PT., Cand. Scient, spe-
sialist i manuell terapi MNFF, (2-dagers kursene).
Morten André Romslo, fysioterapeut og spesialist i manuell terapi og Ronny 
Neergaard, fysioterapeut (5-dagers grunnkurs).

Kursavgift: pr. 2 dagers kurs: 2.900,- som inkluderer profesjonelt laget 
dvd/video (60-100 min), to kursmanualer, lunsj og kaffe/te pauser. Bindende 
påmelding: ved innbetaling av NOK 2.900 - til Holten Institutt for MTT 
– kunnskapsformidling, Box 6038, 181 06 Lidingö, Sverige. Innbetaling: til 
Handelsbanken i Norge; 9049.10.04036. Oppgi på innbetalingen 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@holteninstitue.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, Morten A Romslo og Ronny Neergaard

JUBILEUM – MTT feirer 40 år!

Kurs i Medisinsk Trenings Terapi (MTT)  2007
I 2007 feirer vi 40 års jubileum for MTT, og for å markere dette arrangerer vi et ett-dagers kurs 
hvor temaet er «Explain Pain» med Lorimer Moseley. Dagen etter holder vi et ett dags seminar 
med nasjonale og internasjonale foredragsholdere. Alt dette skjer 10 - 11 mai. Dette bekrefter 
at MTT er i utvikling, og Holten Institutt  AB - kunnskapsformidling arrangerer 5 todagers kurs 
i medisinsk treningsterapi (MTT)  og et 5 dagers grunnkurs for fysioterapistudenter og tur-
nuskandidater. Mer informasjon om MTT og kursene finnes på www.holteninstitute.com 
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Medisinsk treningsterapi (MTT) for geriatriske pasienter/eldre
OSLO 26.-27. oktober -06. LEVANGER 15.-16. februar -07, OSLO 20.-21. september -07. Pris kr. 2.900,-.
www.holteninstitute.com

●  Kurs og møter i alternativ behandling
 NFF minner om at yrkesutøvelsen som fysioterapeut er avhengig av 

offentlig autorisasjon. Annonser i FYSIOTERAPEUTEN godkjennes ikke 
av NFF.

Manumedic har siden 1994 vært en av Skandinavias største aktører innen området 
for manuell medisin. Manumedic har stått for utdannelsen av flere tusen individer 
innen området for manuell medisin.

Manumedic utøker nå sitt tilbud til og tilbyr i tillegg til de allerede etablerte utdan-
nelsene nå også Utdannelse til Muskel og Ledd Terapeut.
Utdannelsen er bygget opp slik at du som ønsker å ta hele utdannelsen følger 
kursene etter fastsatt skjema, men du som bare ønsker å delta på noen av de ulike 
modulene kan velge fritt.

KURSSKJEMA 2006-2007
Oslo: 
Muskel og Ledd terapeut
 
Fag  Dag Dato 
Anatomi og fysiologi Fre - søn  20.10 - 22.10
Palpasjonsteknikk Lør - søn 04.11 - 05.11
Massasje Lør - tirsdag 25.11 - 28.11
Stretching og Triggerpunkter Lør - søn 03.02 - 04.02
Belastningslidelser og Idrettsskader Lør - man  10.03 - 12.03
Kosthold og Trening Lør - søn 21.04 - 22.04
Teoretisk eksamen, innleveringsfrist Fredag  01.06.07  
Praktisk eksamen Lørdag 02.06.07 

Totalpris: MLT. NOK 19.900.

Andre byer:
Intensiv utdannelse til Diplomert massør
Bodø Lør - tir 21.10 - 24.10
Stavanger Lør - tir  28.10 - 31.10
Bergen Lør - tir 28.10 - 31.10
Trondheim Lør - tir 04.11 - 07.11
Pris: NOK 3.300 (stud. 2.800).

Stretching og triggerpunktsbehandling
Bergen Lør - søn  18.11 - 19.11
Pris: NOK 2.200.

Påmeldingsfrist 14 dager 
før kursstart.
Behandlingsbenker kan kjøpes 
til redusert pris etter kurs.

For mer informasjon om våre utdannelser gå inn på vår hjemmeside 
wwwmanumedic.no eller ring oss på telefon 33 77 49 38 eller  mail til 
administrasjon@lifeimprovement.no 

Kurs i Bodyanmic Analyse 
Bodynamic Analyse er en ressursorientert kropps- 
psykoterapi utviklet i Danmark.

Introduksjonskurs om Bodynamic Analyse 
4. og 5. november 2006 – i Oslo
Kurset gir en kort innføring i Bodynamic Analyse sin teori og praksis. 
Hovedtema er  kroppens rolle i kommunikasjon og kontakt med fokus 
på bl.a. kroppssansning, kontakt, grenser, sentrering og jordforbindelse.  
Pris: 1.900,- Lærere: Veslemøy Merton og Ingerid Heyerdahl.

Ta vare på deg selv som behandler  
27. og 28. januar 2007 – i Oslo 
Kurset er rettet mot behandlere og andre som skal håndtere kontakt-
situasjoner i jobben sin.  Bodynamic Analyses begreper og redskaper i 
forhold til personlig nærvær og integritet står sentralt. Dette inkluderer 
bl.a. kroppssansning, sentrering, jordforbindelse og grenser. Pris: 2.200,- 
Lærer: Merete Holm Brantbjerg.  

For informasjon eller påmelding kontakt: Bodynamic Norge 
v/Ingerid Heyerdahl, tlf. 99 29 76 40 eller e-post: hingerid@online.no. 
Se også www.bodynamicskandinavien.dk 

●  Videreutdanninger
 For søknader om forhåndsgodkjenning av kurs til 
 spesialistordningen,

Sjekk NFFs butikk på internett: 
www.fysio.no og velg NFF-butikken!
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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 

Internett: www.irradia.no  Epost: info@irradia.no

Kontakt oss for 
årets 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

Kunnskap om privat fysioterapipraksis 
gir rask service og lave kostnader

Advokat Terje Døvik, MNA

Tlf. 97 96 96 50, 23 32 60 60.
e-post: te-doevi@frisurf.no

Ledig plass!
Ring tlf. 62 94 69 02 
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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

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

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

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

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

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

www.avbrekk.no   kristine.vegstein@avbrekk.no

Pauseprogram på jobben!

Strekk og bevegelse gir mer arbeidsglede 
og mindre plager!
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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) 
Postboks 572, 3605 Kongsberg 

Tlf. 92 69 89 57 mob.
Faks 32 77 23 91 mrk Roar. roar.hoeidal@c2i.net

Stig Salberg 
Tyholtveg. 5, 7500 Stjørdal 

Tlf. 74 82 49 96 a, 92 64 97 46 mob.
stig-sal@frisurf.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:

Linda Letmolie, Dovregt. 5, 0170 Oslo. 
linda.letmolie@stud.hf.hio.no

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

Sekretariatet
Generalsekretær: Tor Tvethaug, 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

Fagseksjonen 
Seksjonsleder: Malene Haneborg, 22 93 30 72
Spesialrådgiver: Vippen Fleischer, 22 93 30 76

Spesialrådgiver: Bente Øfjord, 22 93 30 86
Rådgiver: Elisabeth Møyner, 22 93 35 69

Rådgiver, veieldning: 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)

Vi får mer og mer kunnskap, både erfaringsbasert og forskningsbasert, om at fysisk aktivitet ge-
nerelt og fysioterapi gir svært god helsegevinst. 

En skulle tro at en slik medisin som lindrer mange lidelser, samtidig som den virker fore-
byggende – og som er billig og helt uten bivirkninger – skulle være lett å markedsføre. Det 
skulle være lett å formidle hvilket bidrag fysioterapeuter kan gi til en bedret helse i befolknin-
gen. Men slik er det ikke. Alle snakker om fysisk aktivitet, men når det kommer til mer prak-
tiske tiltak, og ikke minst prioritering av ressurser, drukner budskapet. Regjeringen har akkurat 
kommet med en eldremelding. Der snakkes det fint om en aktiv alderdom, men tiltakene som 
planlegges er flere omsorgsboliger, flere pleiestillinger og kulturelle og sosiale aktiviteter. Det 
blir nevnt et behov for fysioterapeuter, men det bakes inn i en sammenheng der mange yrkes-
grupper nevnes.

Vi produserer veldokumentert bakgrunnsinformasjon til oppslag i media, men det er svært 
vanskelig å nå fram i mediebildet. Det virker mer interessant å fortelle om de dårlige plei-
etilbudene til skrøpelige eldre, enn å få fram hva som faktisk kunne vært bedre med en liten 
omjustering av ressursbruken. Vi ser det samme når vi vil formidle viktigheten av at det finnes 
et profesjonelt oppfølgingsledd for pasienter som har fått en grønn resept, eller at rehabilitering 
faktisk må bestå av aktiv trening i et slikt omfang at det kan ha noen effekt. Heller ikke bud-
skapet vårt om at NAV-reformen ikke vil lykkes hvis ikke helsepersonell med aktivitetsfokus 
knyttes nærmere de lokale NAV-kontorene, har fått noen sentral plass i media.

Hvorfor er disse budskapene så vanskelige å nå fram med? Det vet jeg ikke, men NFF 
sentralt jobber kontinuerlig med det. Jeg er overbevist om at det er til befolkningens beste at 
bidraget vårt blir tydeligere, og ansett som viktig. Vi må derfor gjøre alt vi kan, både sentralt og 
ikke minst lokalt i NFF, for å synliggjøre den helsegevinsten fysioterapi og fysisk aktivitet kan 
gi. Dessuten må dette bli viktig også i den daglige utøvelsen av faget vårt. Vi må vise i praksis 
at vi kan tilby et oppfølgingstilbud til grønn resept, at vi kan få sykmeldte tilbake på jobb, bidra 
til rehabilitering og hindre funksjonsfall hos eldre, bidra til aktive og friske barn og alt det andre 
samfunnet ser at trengs!

Og vi må fortelle media, politikere og byråkrater om dette – hele tiden, fra hver vår lille tue! 
Som kjent kan liten tue løfte store lass.

Lykke til i ditt påvirkningsarbeid!

Fysioterapi og fysisk aktivitet – 
mirakelpillen som er tung å markedsføre
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Sort, hvitt eller grått?
Skal fysioterapien bli lagt merke til når vi skal påvirke, er det umulig å unngå 
at enkelte vil oppfatte budskapene som for lite nyanserte. Vi må beskrive et 
helselandskap i sort-hvitt selv om mange fysioterapeuter vil oppfatte dette 
som ubehagelig kategorisk.

Du kjenner det igjen fra avisoverskrifter og nyhetsmeldinger. Korte, klare 
meldinger baserte på mottoet KISS – keep it short and simple. Nyhetsformatet 
har ikke plass til lange utredninger. Den som vil under overflaten og finne 
nyanser må heller velge bøker og i beste fall reportasjer.

Utfordringen var senest aktualisert i holdningsundersøkelsen blant medlem-
mene i september, hvor vi ville avdekke holdninger knyttet til Grønn resept og 
eldreomsorg. «Det er for få nyanser i svaralternativene» og «undersøkelsen 
er lagt opp alt for sort-hvitt» var blant kommentarene. Mange medlemmer slet 
med å gi svar i en undersøkelse hvor de var skeptiske til det som faglig sett 
kalles validitet, altså om vi egentlig får svar på det vi spør om.

Denne undersøkelsen ble designet nettopp for at NFF skal kunne gå ut med 
klare budskap til media, politikere, forvaltning og publikum. Vi ønsket å hente 
inn svar som tydelig sier noe om fysioterapi og samfunn. Skal vi være tydelige, 
blir det mindre plass for nyansene. Men er vi tilstrekkelig tydelige, er det god 
grunn til å tro at målgruppene legger merke til oss og til hva vi står for.

Derfor blir du spurt om du er enig eller uenig i at Grønn resept bør inklu-
dere veiledet fysisk aktivitet. Når tilstrekkelig mange er enige i dette, kan NFF 
gå ut og si at «Legeprat endrer ikke livsstilen». Dette er sort-hvitt, og vi har 
en mulighet til å bli hørt. Skulle vi gått ut og sagt at «Fysioterapeutene mener 
det er vanskelig å felle en enstemmig dom over Grønn resept» vil resultatet 
bli grått og muligheten for å bli hørt tilsvarende dramatisk redusert.

Nyansene må altså lide under påvirkningsarbeidets materialkrav. Når vi 
måler holdninger, skal vi naturligvis lage undersøkelser som holder faglig 
mål, men som fagforbund er det forventet at NFF på subjektivt vis fremmer 
medlemmenes interesser. Sånn er det bare, alternativet er at NFF er en stat-
lig etat. Sistnevnte betyr at du bør være enig i at fysioterapeuter bør tjene 
bedre, selv om du kanskje ikke er sikker på hva du skal svare, kanskje fordi 
førskolelærerne tjener enda dårligere. 

I fysioterapipraksis og pasientkontakt er det viktig å holde en etisk høy 
standard uten aggressiv retorikk og løse påstander om egen fortreffelighet. 
Men på samfunnsnivå må vi klare å si at fysioterapi er bra, og i mange 
tilfeller er det best. Hvis vi ikke er enige om dette, er det ikke vanskelig å 
forklare hvorfor konkurrerende disipliner får innpass på det som bør være 
fysioterapeutenes enemerke.

Budskapet er fysioterapi
Informasjonsleder Harald Nyquist skriver om profilering av fysioterapi

Bruk avtalegiro
Vi minner medlemmene om at avtalegiro er NFFs 
anbefalte metode for innbetaling av kontingent. 
Løsningen sparer både deg som medlem og NFFs 
administrasjon for unødig bruk av tid. Kontakt NFF 
snarest for å få din avtale/KIDkode før du kontakter 
din bank. Vi må få melding fra BBS om at avtalegiro 
er ordnet før 15. desember. 

Vi får nye medlemmer med på ordingen fra 
førstkommende hovedforfall som er 1. januar 2007. 
Neste anledning blir 1. juli 2007.

Meld overgang til turnus  
på nett
Ved overgang fra student til turnus endres din status i 
NFFs medlemsregister. Husk å melde inn dette til NFFs 
medlemskontor. Du finner skjema for statusendring 
på www.fysio.no under «innmelding».

22 kurs fulltegnet
Samtlige av høstens 22 NFF-kurs er nå fulltegnet.

– Vi er veldig glade for den brede oppslutningen 
om NFF-kursene. Fulltegnede kurs er et tegn på 
at medlemmene er bevisste på verdien av å holde 
seg faglig ajour. Samtidig viser det at vi treffer bra 
med kurstilbudet, sier Áslaug Skúladóttir i NFFs 
fagseksjon. 

Hun oppfordrer kursinteresserte til å melde seg 
på så tidlig som mulig. Kurskalenderen for 2007 
står i dette nummeret av Fysioterapeuten og vil bli 
tilgjengelig på nettet fra midten av oktober. 

Løsninger på brannmur- 
problemet
Mange medlemmer hindres av internettbrannmur.

En brannmur opprettes gjerne av arbeidsgiver for 
å forhindre at eksterne får tilgang til sensitiv infor-
masjon via internett. Resultatet er at du som mottar 
e-mail fra NFF verken får fulgt pekere i nyhetsbrevet 
eller svart på undersøkelser. 

Nye invitasjoner til å delta i undersøkelser vil 
derfor inkludere en peker (også kalt URL) og et 
passord som du skriver ut og bruker der du har 
tilgang til internett. 

– Både vår systemleverandør Questback og NFF 
har forsøkt å løse brannmurproblemet. Enten må 
arbeidsgiver åpne systemet, eller NFF-medlemmet 
må oppgi en privat e-post adresse. Det siste er 
absolutt å anbefale, sier it-sjef Kaare Øystein Trædal 
i NFF. 

Den vanligste e-mailtjeneren blant NFFs medlem-
mer er Hotmail. Andre aktuelle leverandører er Gmail 
og Runbox. 

– Selv om mange synes det er nok med én 
e-postadresse, kommer du ikke utenom at alt fra 
nettbank til innkalling til foreldremøter bør gå til din 
private e-postadresse. Slike saker er arbeidsplassen 
uvedkommende. Dette gjelder også ditt medlemskap 
i NFF, og vi oppfordrer derfor de som kan til å skille 
privat og profesjonell kommunikasjon, sier Trædal. 

Som en mellomløsning har NFF i samarbeid 
med Questback funnet en oppskrift for deg som 
ikke vil eller kan bytte e-postadresse. Du får oppgitt 
en internettadresse og et passord. Ved å oppgi din 

e-mailadresse og passordet, vil ditt svar også bli 
registrert. Svaret vil fortsatt gis anonymt, siden 
alle data behandles av den nøytrale tredjeparten 
Questback.

NFF krever bedre  
KOSTRA-tall
Noen kommuner regner fysioterapeuter uten drifts-
avtale som tellende i det kommunale helsetilbudet, 
mens andre kommuner ikke gjør det. 

Dette til tross for at kommunene ikke yter en 
krone for dette tilbudet. Resultatet er upålitelig 
statistikk, skriver NFF i en henvendelse til Sosial- og 
helsedirektoratet. 

– Vi får stadig henvendelser fra medlemmer 
som er frustrerte over hvordan norske kommuner 
registrerer fysioterapi i kommunehelsetjenesten. 
Medlemmene kjenner ikke igjen tallene i sine kom-
muner. Derfor håper vi at Sosial- og helsedirektoratet 
tar vår henvendelse på alvor, sier seniorrådgiver 
Merete Sandstad i NFF. 

I tillegg påpeker NFF store variasjoner i hvor-
dan kommunene rapporterer fysioterapeuter med 
driftsavtaler. 

Sandstad sider at det er en tendens til at kom-
muner lyser ut oppdelte driftstilskudd i for eksempel 
20 prosent. Fysioterapeuter med 20 prosents drifts-
tilskudd fra kommunen kan behandle pasienter på 
100 prosent med rett for pasienten til refusjon fra 
Folketrygden. 

– Det betyr i realiteten at kommunen betaler for 
0,2 stilling, men mottar fysioterapitjenester for en hel. 
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Noe av problemet med KOSTRA-tallene er at kom-
munenes rapporteringspraksis varierer, slik at disse 
stillingene noen ganger rapporteres som ett årsverk, 
og andre ganger som 0,2 årsverk, sier Sandstad. 

Bakgrunnen for henvendelsen til Sosial- og hel-
sedirektoratet er at offentlig statistikk som KOSTRA 
i økende grad brukes som beslutningsgrunnlag 
for fordeling av midler i kommunehelsetjenesten. 
NFF forventer at Sosial- og helsedirektoratet følger 
opp saken, slik at tallene i større grad gjenspeiler 
virkeligheten.

Bedre pensjonssparing for 
privatpraktiserende
Den frivillige pensjonsordningen for selvstendig 
næringsdrivende og ansatt eier av aksjeselskap er 
bedret.

NFF har fremforhandlet et godt tilbud på pen-
sjonsforsikring for fysioterapeuter med egen 
praksis. De kan spare inntil fire prosent av beregnet 
personinntekt/lønn til egen alderspensjon med fullt 
skattefradrag i næringsinntekten, mot opprinnelig 
to prosent. 

Fradragsretten gjelder både for næringsdrivende 
som driver alene og dem som har ansatte. Fradraget 
gjelder inntekter fra 1 til 12 ganger grunnbeløpet i fol-
ketrygden, for tiden mellom 62 892 og 754 704 kro-
ner. Med en beregnet personinntekt på eksempelvis 
360 000 kr, vil næringsdrivende nå kunne avsette ca. 
12 000 kr årlig til egen pensjon i en kollektivt forvaltet 
ordning, slik Norsk Fysioterapeutforbund tilbyr. 

Kollektive ordninger er langt billigere enn indi-
viduelle ordninger, spesielt etter at fradragsretten 
for innskudd til individuelle pensjonsordninger falt 
bort 12. mai i år. 

Kontakt NFFs forsikringskontor på tlf. 22 93 30 
69 eller e-post forsikring fysio.no, og du får et av de 
beste tilbudene i markedet.

Obligatorisk tjeneste- 
pensjon haster
Fristen for å tegne obligatorisk tjenestepensjon for 
ansatte nærmer seg. 31.12.06 må avtale være på 
plass. NFF har inngått en svært gunstig samarbeids-
avtale med Handelsbanken Liv Norge om levering av 
obligatorisk tjenestepensjon (otp) for medlemmer 
med privat praksis og ansatte. Pensjonsordningen 
er blant de rimeligste i markedet og kostnadene 
forutsigbare. Les mer på www.fysio.no

Friskfaktorer i arbeidslivet
Nasjonal konferanse om helsefremmende arbeids-
plasser i et inkluderende arbeidsliv finner sted på 
Lillestrøm 7. og 8. november i år. 

NFFs hovedorganisasjon Unio er blant medar-
rangørene. 

– Fysioterapeuter er viktige ressurser i IA-
arbeidet. NFF oppfordrer derfor alle fysioterapeuter 
som har anledning til å delta på konferansen, sier 
forbundsleder Eilin Ekeland 

Konferansen arrangeres av partene i arbeidslivet, 
sammen med Stami. NFF er representert gjennom 
Unio, og har hatt med representant i referansegrup-
pen som har bidratt til utarbeidelse av programmet 
for konferansen. 

Fastlønnstilskudd for 2006
Staten har fastsatt fastlønnstilskuddet for 2006 
til kr 139.600,-. Fastlønnstilskuddet er hjemlet i 
forskrift om fastlønnstilskudd til delvis dekning av 
kommunens utgifter til fysioterapitjenesten. Fast-
lønnstilskuddet bestemmes av Staten ved Helse- og 
omsorgsdepartementet i juni/juli hvert år og skal gå 
direkte til å dekke en del av kommunens lønnsutgifter 
til ansatte fysioterapeuter. 

Hele forskriften om fastlønntilskuddet finner du 
på www.fysio.no

Leddet som mangler i 
sykefraværsarbeidet
Debattinnlegg: Regjeringens bør ikke gi opp syke-
fraværsarbeidet uten først å ha satset mer på å 
tilpasse arbeidsoppgavene for personer på randen 
av sykmelding. Dette leddet mangler helt eller delvis 
i sykefraværsarbeidet. 

Av forbundsleder Eilin Ekeland, Norsk Fysiote-
rapeutforbund. 

Regjeringen konstaterer altså at partene i 
arbeidslivet ikke makter å nå målene om flere i 
arbeid og en nedgang i sykefraværet. Årsakene er 
svært kompliserte, og kunnskapen om hva som er 
effektivt sykefraværsarbeid er ganske sparsom. For 
fysioterapeuter synes det likevel som opplagt at 
mye av problemet er at personer som er på vei ut 
av arbeidslivet ikke får tilstrekkelig hjelp, støtte og 
oppfølgning til å holde seg i arbeidslivet. Med andre 
ord er det ikke nok å tilby en person som har plager 
i muskel- og skjelettsystemet en hvilken som helst 
jobb uten å samtidig vurdere om jobben er tilpasset 
de plagene personen har. 

De som er i ferd med å bli sykmeldte eller skal 
tilbake i jobb etter sykmelding, tilbys i dag langt fra 
tilstrekkelig funksjonsvurdering. Det som gir grunn 
til bekymring, er at den nye NAV-reformen heller ikke 
synes å fylle dette tomrommet. Alt for få bistår disse 
personene på veien fra helsevesenet eller rehabilite-
ringstiltak og til de er sysselsatt. Vi har heller ikke et 
system som hjelper personer som er i ferd med å falle 
ut av arbeidslivet. Dette steget er likevel nettopp hva 
NAV-kontorene skal bidra med. Men svært mange av 
disse personene strever fortsatt med sin opprinnelige 
lidelse samtidig som de skal skifte status fra sykmeldt 
til velfungerende arbeidstaker. 

NAV-kontorene består av folk med arbeidskompe-
tanse, sosialfaglig kompetanse og trygdefaglig kom-
petanse, men ikke kompetanse på fysisk funksjon. Vi 
har dessverre en del eksempler på at for eksempel 
renholdere med ryggproblemer blir omskolert til for 
eksempel førskolelærere uten en grundig vurdering 

av om ryggproblemene og førskolelæreryrket er god 
kombinasjon. Personer med høy og god teoretisk 
kompetanse som får et fysisk problem, kan bli tilbudt 
arbeidstrening på for eksempel lager, hvor arbeidet 
som kjent er svært tungt. 

Det vi trenger i sykefraværsarbeidet nå er et 
system der personenes arbeidsevne og fysiske og 
psykiske ressurser blir kartlagt: Hvilke sterke sider 
har denne personen og hva tåler denne kroppen? 
Hvordan kan vi bistå denne personen til å mestre 
sine helseutfordringer i en jobbsituasjon? Et annet 
viktig element er å spørre hvordan denne kroppen 
kan trenes til å tåle mer. Poenget er altså ikke bare å 
behandle for å gjøre pasienten frisk, men også å trene 
pasienten til å tåle de problemene han eller hun lever 
med. Dette er snakk om individuell tilpasset trening 
og bør tilbys av helsepersonell med kompetanse på 
området slik som fysioterapeuter. 

Dagens helsevesen er sterkt knyttet opp mot å 
behandle og rehabilitere. Veien etter behandlingen 
og rehabiliteringen overlates dessverre ofte til andre 
deler av samfunnet. Her må vi lage en bedre sam-
menheng, vi må styrke det manglende leddet. Mer 
kompetanse på fysisk funksjon og kroppslige res-
surser kombinert med en analyse av utfordringene de 
aktuelle arbeidsplasser har, må inn i et system som 
får arbeidstakere tilbake til jobb.

Kjemperespons på 
holdningsundersøkelse
Nær 3000 medlemmer svarte i Fysioterapipanelet.

– Vi er kjempefornøyde, sier informasjonsleder 
Harald Nyquist i NFF. 

Undersøkelsen vi gi NFF nyttig underlag for 
kontakt med politikere og publikum i arbeidet med 
Grønn resept og fysisk aktivitet for eldre. NFF er 
allerede i kontakt med journalister for å forsøke å få 
omtale i sakene. 

En del av tilbakemeldingene på undersøkelsene 
vil lede til justeringer på neste undersøkelse. Navnet 
Fysioterapipanelet vil bli strøket, fordi navnet forvir-
ret enkelte til å tro at de skulle være med i et panel 
med en håndfull fysioterapeuter. Teknisk feil førte til 
at en såkalt routing ikke fungerte som den skulle, og 
NFFs systemleverandør Questback vil bistå slik at 
dette forhindres ved neste anledning. Neste invita-
sjon vil inkludere mer informasjon om problemer 
for den som har brannmur på arbeidsplassen, samt 
klar informasjon om hvem i NFF som skal ha hvilken 
type feedback. 

Neste medlemsundersøkelse fra NFF vil dreie seg 
om temaet veiledning. Denne undersøkelsen vil også 
være en holdningsundersøkelse, men av betydelig 
mindre volum enn den forrige undersøkelsen. 

 

Verv og vinn!

Premien. En laptop fra HP er premien i høstens vervekam-
panje. Premien er levert av datavareleverandøren Cirek.

Se Fysioterapeuten nr. 9 side 53 eller 
gå til www.fysio.no



58 Fysioterapeuten nr. 10   oktober  2006

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

11 16/10 20/10 10/11
12 13/11 17/11  8/12
 
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 oppfordre 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

Oktober
19.-20. Oslo. Kompetansehevingskurset «Barn 
og smerte» for sykepleiere og fysioterapeuter.
Arr.: Norsk barnesmerteforening
Info:www.norskbarnesmerteforening.no eller 
aeed@helse-bergen.no

25.-28. Istanbul, Tyrkia. EuroSpine 2006, Annual 
Meeting of the European Spine Society. 
Info: www.eurospine2006.org/ 

25.-28. Kypros. 6th Congress, World Association 
for Laser Therapy.
Arr.: www.walt.nu
Kongress: www.walt2006.com

November
2.-5. Hamar. Idrettsmedisinsk høstkongress.
Info: www.idrettsmedisinsk-kongress2006.no

3.-5. Istanbul. 3rd  IPTOP Congress. 
International  Association of Physical 
Therapists Working with Older People.  
Info: www.iptopcongress2006.org  

8. Trondheim. Fagseminar om Myalgisk 
encefalopati.
Arr.: Sør-Trøndelag fylkesgruppe av  
Norges ME-forening
Mer info: www.me-forening.no

8.-9. Hamar. Nordisk konferanse:
Livsstil på resept.
Arr: Sosial- og helsedirektoratet, KS m. fl.
Info: www.kommunal-kompetanse.no
E-post: region-ost@kommunal-kompetanse.no 

9.-12. Vierumaki, Finland. The 8th Scandinavian 
Congress of Medicine and Science in Sports.
Arr.: Sports Institute of Finland
Info: www.vierumaki.fi

10-12. Oslo. Læring og bevegelsesvitenskap. 
Jubileumskongress.
Arr: Faggruppen for mensendieckfysioterapi.
Info: www.fysio.no/mensendieck 

22.-24. Bergen, HUS. Tverrfaglig kurs i 
brannskadebehandling.  
Påmelding: brannskadekurs2006@helse-bergen.no 
Kontaktperson: asa.remme@helse-bergen.no

27. – 29. Trondheim. Sykehus 2006. Kongress 
med fokus på sykehus,og de vanskelige valgene 
helsepersonell daglig står ovenfor. 
Mer info: www.ffhs.no

2007
Januar
22.-24. Trondheim. Psykisk Helse 2007.  
Åpenhet og helhet. 10 år etter-10 år fram. 
Mer info: www.ffhs.no

Februar
1.-4. Geilo. PFG, IFF og MT-gruppen 
samarbeider for første gang om vinterseminar. 
Info og påmelding: www.vinterseminar.no

Mars
19.-21. Stavanger. Faggruppen for barne- og 
ungdomsfysioterapi. Det årlige fagseminar. 
Temaet blir trolig: Overekstremitet.
Info (etter hvert): www.fysio.no/barnogunge 

23.-24. Oslo. Samtalens muligheter. 
Årsmøteseminar. 
Arr: Faggruppen for psykiatrisk og psykosomatisk 
fysioterapi.

23.-27. Queenstown, New Zealand. «The 
evidence mounts». 10th International Con-
ference in Mechanical Diagnosis and Therapy. 
Info/påmelding: www.mckenzie.se/download/
2007reg_of_interest.pdf

April
25.-27. Skien. Barn og smerte. 4. nordiske 
kongress.
Arr: Norsk Barnesmerteforening. Sykehuset 
Telemark.
Mer info: www.norskbarnesmerteforening.no 
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