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Har du fått den nye
katalogen? Hvis ikke

ta kontakt nå!

D
a PULS åpnet i Slemme-
stad, fikk lokalmiljøet et
faglig og kvalitetsmessig
godt tilbud, både innen

trening og fysioterapi. Nye medlem-
mer strømmet til hver dag.

Nærhet viktig
– Vi bor her i Slemmestad, men job-
bet i Oslo. Det var greit, men ble
tungvint i lengden. Så da anledning-
en bød seg, tok vi sjansen og hoppet
i det, forteller eiere og drivere,
Svein Tore Aksnes og Gjermund
Kveno. Dermed ble PULS
Slemmestad en realitet, på et sted
der det er 5.000 husstander og der
det innen en kjøreradius på 10
minutter bor 20.000 mennesker.

Sentret har både aerobic, spinning,
styrketrening i sal og fysioterapi. 
– I Slemmestad fantes det ikke noe
liknende. Bare et treningssted med
en helt annen profil. Ellers har folk
herfra måttet reise til Drammen,
Asker eller Sandvika. Nå sparer det
minst en halv times reisevei – hver
vei. Vi er tilstede lokalt. Det er en
styrke, fastslår de.

Passert 600 medlemmer
Da PULS åpnet dørene, hadde de
allerede 120 medlemmer på listen.
Nå har antallet fordoblet seg mange
ganger.

– Tren innendørs – realiser drøm-
mene utendørs. Det er et av prinsip-
pene i konseptet, forteller Gjermund

Kveno. Han er utdannet fysio-
terapeut og arbeidet etter uteksami-
nering på Nordstrand i Oslo. Jeg er
trygg på systemet fordi vi har erfart
at PULS gjør tingene riktig. Det er
et konsept vi kan stå inne for.
Hundre prosent, sier han.

Inkludert fysioterapi
– Kombinasjonene av fysioterapi og
treningssenter er ideell, sier Svein
Tore Aksnes. Vi setter gjerne av en
time til konsultasjon dersom vi
mener det er behov for det. Da kan
vi avdekke eventuelle problemer.
Kanskje må et vondt kne ha en helt
annen behandling for å bli bra, enn
trening. Ofte er fysioterapibehand-
ling kombinert med trening riktig.

Tlf. 23 05 11 60 Fax. 23 05 11 70
post@fysiopartner.no  www.fysiopartner.no

PULS søker flere
samarbeidspartnere

– Fysioterapeuter må forberede seg på å møte fremtiden. Aktiv reha-
bilitering og bekjempelse av inaktivitet blir helt sikkert viktige oppgaver,
sier Rune Nilsson i PULS. Han oppfordrer de som har ekstra plass, eller
mot til å utvide virksomheten, til å ta kontakt. 

De blir provosert
av mennesker som

går rundt som
spørsmålstegn med

piller i lomma, de
to innehaverne av
Puls Slemmestad.

– Alt for ofte er
langvarig syke-

melding valgt frem-
for målrettet opp-

trening. Samfunnet,
bedriftene og den
enkelte kan spare

store beløp på
aktiv behandling

og trening, sier
Svein Tore Aksnes

og Gjermund
Kveno.

ANNONSE
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Tariff 2004. Prosessen som ble startet i 2002
for å minske lønnsforskjellene i offentlig
sektor må fortsette. Dette vil være et viktig
overordnet prinsipp for NFF i vårens hovedta-
riffoppgjør. Sentralstyret vedtok nylig de
overordnede kravene. Detaljerte krav for de
ulike tariffområdene vil bli utarbeidet i løpet av
februar – mars.

Landsmøtet. Alle tillitsvalgte i NFFs råd og
utvalg er på valg i landsmøteåret 2004. Det
gjelder i alt 58 personer, i tillegg til revisor.

Valgkomiteens leder, Tine Møller, vil derfor ha nok å gjøre
fram mot Landsmøtet i desember. Hun oppfordrer folk til å
være litt tøffe og våge å stå fram.

Smertebehandling. Solvår Dahl er en av
mange tusen nordmenn som lever med sterke
smerter. FYSIOTERAPEUTEN møtte Dahl på
Smerteklinikken ved Aker universitetssykehus,
der hun fikk hjelp av blant andre fysioterapeut
Sara Maria Allen. – Få blir helt smertefrie, men
svært mange går herfra med mindre smerter
og et mer positivt syn på framtiden, sier Allen.

Spørreundersøkelse. Muskel- og skjelett-
lidelser er temaet for en spørreundersøkelse
NFF skal gjennomføre om kort tid. Informa-
sjonsleder Harald Nyquist sier at temaet ble
valgt fordi det er et kjerneområde for fysiote-
rapeuter. I tillegg er det et omfattende og
kostbart helseproblem i befolkningen.
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FYSIOTERAPEUTENS FORMÅL

Tidsskriftet skal gjennom en saklig

og fri informasjons- og opinions-

formidling bidra til at fysioterapifaget utvi-

kler seg i samsvar med samfunnets og

befolkningens behov.

Tidsskriftet skal belyse fysioterapifaglige,

fag- og organisasjonspolitiske,

utdanningspolitiske og helse- og sosial-

politiske forhold.

(Paragraf 16. 2 i NFFs lover)

Tidsskriftet følger pressens Vær varsom-

plakat og Redaktørplakaten.

Fra nettdebatt til handling
Vær litt tøff. Tør å stå fram! Dette sier lederen i NFFs valgkomite, Tine Møller,  her i bladet.

Det er landsmøte i desember, og det møysommelige arbeidet med å finne kandidater som kan

dra lasset i NFFs mange råd og utvalg har begynt. Erfaringene fra forrige gang tilsier at valg-

komiteen ikke har flust med kandidater å velge mellom.

Dette burde også engasjere alle dere som i løpet av året bidrar med innlegg på

FYSIOTERAPEUTENs debattsider på nettet. En rekke innlegg, noen dypt frustrerte, enkelte

virkelig rasende og andre mer nøkterne i formen, viser at mange av NFFs medlemmer er genu-

int opptatt av sin framtid i yrket. Flere er også kritiske til NFFs ledelse, som de mener ikke

gjør nok for å fremme yngre fysioterapeuters interesser overfor myndighetene. Dette gjelder

særlig temaet driftstilskudd. Hvorfor ikke bruke noe av dette engasjementet på organisasjons-

politisk arbeid i ulike fora i NFF?

Vi setter stor pris på at debattsidene våre brukes, og vil gjerne ha flere innlegg om et enda

bredere spekter av temaer; både organisasjons- og helsepolitiske og rent faglige. Debattsider på

nettet har trolig gjort terskelen betydelig lavere for å komme med meningsytringer, og det er

bra. Men det skjer dessverre ofte anonymt, et faktum som bidrar til å svekke et ellers viktig

innhold. Derfor: Ta skrittet ut fra nettsidene og gjør noe aktivt for å fremme dine synspunkter!

Ut til publikum
NFF skal om kort tid gjennomføre en stor spørreundersøkelse om muskel- og skjelettlidelser.

Og målgruppen er ikke fysioterapeuter, men folk flest.

Det er første gang NFF tar initiativet til en slik undersøkelse. Resultatet kan bidra til å kaste

lys over hvilken posisjon fysioterapeuter har i befolkningen. Undersøkelsen må sees i sammen-

heng med andre prosjekter NFF skal gjennomføre for å styrke markedsføringen av fysioterapi.

Det gjelder blant annet målsettingen om å lage egne nettsider med svar på spørsmål som

folk flest har om fysioterapi, såkalte FAQ-sider – Frequently Asked Questions. NFFs informa-

sjonsleder mener det er uheldig hvis de som søker informasjon om fysioterapi, ikke kan få svar

på de vanligste spørsmålene på forbundets eget nettsted.

Det er et syn vi i FYSIOTERAPEUTEN deler. NFF må jobbe aktivt utad for å øke folks

kunnskap om fysioterapi, og både spørreundersøkelser og FAQ-sider rettet mot publikum er

positive tiltak.
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Snuoperasjonen som ble startet i

2002 for å minske lønnsforskjel-

lene mellom offentlig og privat

sektor, må fortsette. Dette vil være

et viktig overordnet prinsipp for

NFF i vårens hovedtariffoppgjør,

sier forbundsleder Anne Lexow.

NFFs sentralstyre vedtok nylig de

overordnede kravene for hoved-

tariffoppgjøret 2004.

Av Dagrun Lindvåg
dl@fysio.no

Bak dette kravet ligger et ønske om å sikre
kompetansen som er bygget opp i kommuner
og virksomheter over flere år.

– NFF ønsker både sentrale lønnsjusterin-
ger og avsetting til en lokal pott av rimelig
størrelse, sier Lexow i en kommentar til FY-
SIOTERAPEUTEN. Hun tror også at en stor
del av årets oppgjør vil bli avgjort i KS, som
nå har ansvaret for lærerne.

Forbundet er generelt positiv til at en
større del av lønnsdannelsen skjer lokalt, he-
ter det i innstillingen fra Ansatt råd, som lig-
ger til grunn for sentralstyrets vedtak.
Inntektsundersøkelser viser at fysioterapeu-
ter tar ut mer penger ved lokale forhandlin-
ger enn en såkalt «pro-rata» fordeling skulle
tilsi. Ansatt råd sier i sin redegjørelse til sen-
tralstyret at lokale forhandlinger ikke alltid
har vært like populær blant medlemmene,

Tariff 2004:

Snuoperasjonen må fortsette
blant annet fordi det medfører mer arbeide
på lokalplanet. Også sett fra sekretariatets
side er det ikke tvil om at lokale forhandlin-
ger krever større ressursbruk enn ved sen-
trale forhandlinger, heter det.

Det er kun de overordnede prinsippene
for tariffoppgjøret som sentralstyret nå har
vedtatt. Detaljerte krav for de ulike tariff-
områdene vil bli utformet i løpet av februar-
mars. Hovedtariffavtalene innen offentlig
sektor, også for NAVO-helse, har alle utløps-
dato  30. april 2004.

Minske lønnsgap
NFF mener at UHO også må jobbe for å
minske lønnsgapet mellom kvinne- og
mannsdominerte yrker på samme utdan-
ningsnivå. Offentlig sektor trenger stabil og
godt kvalifisert arbeidskraft. Det er derfor av
stor betydning at ansatte får lønnsuttelling
for utdanningsnivå, kompetanse og ansvar.
Disse gruppene må sikres konkurransedyk-
tige lønnsvilkår, heter det i vedtaket fra sen-
tralstyret.

NFF ønsker også at systemet for tviste-
løsninger, som pendelvoldgift og organisato-
risk behandling, videreføres.

Spørreundersøkelse
I midten av desember ble det gjennomført en
spørreundersøkelse via nett og e-post om
hva som er viktig for medlemmene i forbin-
delse med tariff 2004. NFF har også fått re-
ferat fra 16 møter i lokalavdelingene, der ta-
riffoppgjøret har vært tema. Spørreunder-
søkelsen og møtereferatene danner grunnla-
get for de overordnede prinsippene for opp-
gjøret som sentralstyret nå har vedtatt.

Her er en del av resultatene:
●  Ca.80 prosent ønsker en kombinasjon av
lokal og sentral lønnsfastsettelse.
●  Om lag 86 prosent mener det er viktig at

alle medlemmer får en lønnsøkning.
●  Et flertall ønsker at det fremforhandles
minstelønn for ledere.
●  Mange er opptatt av at kompetanse skal gi
uttelling i lønn. Det etterspørres sentrale kri-
terier for bruken av koden spesial-
fysioterapeut.
●  Medlemmene har gitt tydelig tilbakemel-
ding på at en lokal pott ikke må være for li-
ten, helst mellom en og to prosent.
●  Medlemmene ønsker ikke «å selge» ar-
beidstiden på 36 timers arbeidsuke. Dette
gjelder både unge og eldre fysioterapeuter.
●  De fleste ønsker å opprettholde sær-
aldersgrensen for fysioterapeuter.
●  Flertallet av medlemmene ønsker ikke mer
ferie.
●    Ca.50 prosent sier at de kan være villige
til å betale noe mer for sin pensjon, opp til to
prosent.

Krevende oppgjør
Tariffoppgjøret i vår kan bli krevende.
Seniorrådgiver Trond Rangnes i arbeidsgi-
verforeningen NAVO sa på NFFs ledermøte
i september i fjor at lønnsveksten i snitt har
ligget et godt stykke over det som var for-
ventet. I tillegg kommer den vanskelige
kommuneøkonomien, noe som kan komme
til å prege tariffoppgjøret for fysioterapeuter
over hele landet. I tillegg er det store planer
om nedbemanninger i helseforetakene, sa
Rangnes.

Han understreket også at det vil bli et sta-
dig sterkere press i retning av lokalt tilpas-
sede løsninger, når det gjelder organisering,
bemanning og lønnsfastsettelse.

Rådgiver Kirsti Vassbotn i KS sa på
ledermøtet at KS ønsker fleksible løsninger
lokalt, både i form av lønnsfastsettelse og or-
ganisering av arbeidskraft. ■

Dorcas AS · Tlf. 32 13 51 40 · Faks 32 13 51 41 · E-post: post@dorcas.no · www.dorcas.no

Din totalleverandør
VARME- OG KULDETERAPI

GEL, KREMER, MASSASJEOLJER 
BEHANDLINGSBENKER OG -STOLER 

HYGIENEPRODUKTER

BEHANDLINGSBENKER OG -STOLER
Klinikker · Institutter · Massasje · Behandlere

Dorcas leverer første-
klasses produkter i alle 
prisklasser fra Oakworks 
– en av verdens største og mest aner-
kjente produsenter av behandlingsutstyr.
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– Vær litt tøff! Tør å stå fram! Ikke

trekk deg selv om valgkomiteen

ikke går inn for ditt kandidatur. Da

gir du samtidig Landsmøtet en

sjanse til å trekke deg fram som

en eventuell motkandidat, oppfor-

drer Tine Møller, leder i NFFs valg-

komite.

Av Heidi Johnsen
heidi.johnsen@fysio.no

Alle tillitsvalgte i NFFs råd og utvalg er på
valg, totalt 58 i tillegg til revisor. For Tine
Møller er det andre gang hun leder NFFs
valgkomite. Erfaringene fra forrige gang er
at valgkomiteen ikke sitter med flust av kan-
didater å velge mellom.

– Vi ser at noen faggrupper er svært iv-
rige, mens andre er mer tilbakeholdende. De
beste råd og utvalg får man når disse er bre-
dest mulig sammensatt. Derfor oppfordrer vi
nå avdelingsledere og ledere av faggrupper
om å være aktive. De må oppmuntre dyktige
kandidater som kan gjøre en innsats for
NFFs organisasjonsarbeid. Det er både spen-
nende og lærerikt. Dessuten er det å ha vært
tillitsvalgt et pluss å ha med seg i sin videre
karriere, sier Møller.

Fordeling
Valgkomiteen består av fem medlemmer in-
kludert leder. De ringer blant annet rundt til
alle som har sittet i sentralstyret og i ulike
utvalg for å spørre om erfaringene som til-
litsvalgt og om de ønsker å stille igjen. Alle
opplysninger er taushetsbelagte.

– Samtlige avdelingsledere og faggruppe-
ledere har en viktig oppgave i dette arbeidet.

Kandidater som foreslås må ha sagt ja til
å stille, og forslaget må være begrunnet.
Valgkomiteens innstilling av kandidater blir
offentliggjort i FYSIOTERAPEUTEN like
før Landsmøtet. Kandidater som ikke er inn-
stilte, men som allikevel ønsker å stille sitt
kandidatur, blir  også presentert i FYSIOTE-
RAPEUTEN. Vårt problem er at mange kan-
didater trekker seg når de ikke blir innstilte

– Gjør Landsmøtet spennende!
av valgkomiteen. Det er synd,
sier hun.

Enkelte faggrupper har
mange ivrige medlemmer og
stiller med flere kandidater.
Det utgjør et luksusproblem
for valgkomiteen. Verre er det når andre
grupper er fraværende.

– Det blir mer rettferdig for faget hvis så
mange faggrupper som mulig blir represen-
tert i et utvalg, sier Møller. Spesielt er dette
aktuelt for fagrådet.  Arbeidserfaring og yr-
kesmessig ståsted er selvfølgelig også viktig.
Landsmøtet avgjør
Møller understreker at det å ikke bli innstilt
av valgkomiteen, ikke betyr at muligheten
for å bli valgt er helt borte.

– Valgkomiteen må foreta en endelig inn-
stilling, men det betyr ikke at andre kandida-

Kostnadene med å sikre at driftstilskudd ikke fjernes eller

gjøres om til andre stillinger i kommunene skal fortsatt

belastes NFFs konfliktfond.

Av Dagrun Lindvåg
dl@fysio.no

NFF har i løpet av 2003 arbeidet mye med å sikre at driftstilskudd opprettholdes. I
tillegg til interne ressurser er det brukt ekstern advokatbistand i dette arbeidet. Kost-
nadene er i stor grad belastet Konfliktfondet, noe som vil fortsette i 2004. Dette ble
vedtatt på møtet i NFFs sentralstyre i januar.

På spørsmål fra FYSIOTERAPEUTEN om dette er i tråd med statutter og prak-
sis for Konfliktfondet, sier forbundsleder Anne Lexow at privatpraktiserende fysio-
terapeuter er selvstendige næringsdrivende som er i konflikt med sin oppdragsgiver
når det framføres trusler om oppsigelse av driftstilskudd.

– Fysioterapeuter som er selvstendig næringsdrivende må også få hjelp til sine
konflikter. Vi synes det er rimelig at de også får nyte godt av Konfliktfondet i slike
situasjoner, sier Lexow.

I vedtektene for NFFs konfliktfond, punkt 1, heter det: «Konfliktfondets formål
er å gi økonomisk støtte til medlemmer som er i lovlig arbeidskamp eller konflikt
med en forhandlingsberettiget motpart. Støtte gis i tråd med retningslinjer som er
vedtatt av sentralstyret». ■

ter trenger å være dårligere enn de som vi
innstiller. Ved å bibeholde kandidaturet, gir
du også Landsmøtet flere å velge mellom.
Landsmøtet kan selvfølgelig komme med
benkeforslag, men det skjer ikke så ofte.
Min oppfordring blir derfor: Behold ditt kan-
didatur og gjør Landsmøtet spennende, sier
Møller. ■

På NFFs nettsider,  www.fysio.no,  finner du
alt om Landsmøtet. Her kan du lese mer om
valgkomiteens arbeid.

Konfliktfond og driftstilskudd
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«Ingen norske MTere å finne på programmet til

IFOMT-kongressen i Sør-Afrika. Dette til tross for

at norsk manuellterapi er ledende (selvoppfatning)

i verden».

Av Heidi Johnsen
heidi.johnsen@fysio.no

Det er flere enn avsenderen av dette innlegget på FYSIOTERA-
PEUTENs debattsider som er overrasket over at det ikke står noen
norske manuellterapeuter på programmet i Cape Town. Det eneste
norske innslaget er professor Kari Bø som deltar med foredrag. Kari
Bø som ikke er manuellterapeut, er også ifølge programmet eneste
nordiske bidragsyter. Ut fra tilgjengelig program er Australia på topp
når det gjelder antallet presentasjoner.

Hovedtema for kongressen er stabilisering. Bø bidrar med fore-
draget: «Quality of the Intervention».

– Er norske manuellterapeuter for dårlige til å hevde seg interna-
sjonalt?

– Det er ikke der problemet ligger. Vi har svært mange dyktige
manuellterapeuter, men de må vise det med data. Du blir ikke invitert
til slike kongresser, hvis du ikke har noen dokumentasjon å legge
fram, sier Kari Bø.

Nasjonalt fokus
Petter Lehne, leder i NFFs faggruppe for manuell terapi, sier i en
kommentar til FYSIOTERAPEUTEN at gruppen har et nasjonalt fo-
kus her hjemme. Han går ikke god for at ingen i det norske miljøet er
gode nok til å presentere på IFOMT (International Federation of
Orthopeadic Manipulative Therapists)

– Det meste av tiden vår går med til å jobbe med Henvisnings-
prosjektet og med egen autorisasjon. Vi skal ha en presentasjon av
prosjektet på Kongressen. Det skal Heather Nicol ta seg av, sier
Lehne.

Lite miljø
Det er også viktig å være klar over at Australia er en foregangs-
nasjon, der manuell terapi har vært en del av universitetsmiljøet i len-
gre tid. Her på berget er det bare de to siste årene vi har vært tilknyt-
tet universitetsmiljøet. Her ligger nok noe av forklaringen. Det tar tid
å bygge opp slik forskningskompetanse. Kanskje vi kan stille ster-
kere på neste kongress – om fire år, sier Lehne.

Han understreker også at Norge har 258 manuellterapeuter, mens
Australia har 800 og Nederland 2000. Selv har Lehne aldri deltatt på
IFOMT-kongresser, men han tror nok en deltakelse kan være viktig i
forhold til å hente nye impulser.

– Våre erfaringer viser at det vi i praksis lærer mest av er ved å
hente inn kapasiteter til Norge og arrangere seminarer her. Det kan
det nok hende vi vil gjøre etter IFOMT, sier Lehne. ■

Prioriterer ikke
IFOMT-deltakelse
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Aktuelt

Spørreundersøkelse om muskel-
og skjelettlidelser
NFF skal gjennomføre en omfat-

tende spørreundersøkelse om

muskel- og skjelettlidelser. Målet

er blant annet å avdekke holdnin-

ger til fysioterapi og å få fakta-

underlag for viktige politiske saker

som NFF arbeider med.

Av Dagrun Lindvåg
dl@fysio.no

Spørreundersøkelsen, som MMI skal gjen-
nomføre i løpet av våren, har fått navnet
«Den store muskel- og skjelettunder-
søkelsen». Det er første gang NFF tar initia-
tivet til en slik undersøkelse som vil koste
100.000 kroner.

På spørsmål om hvorfor akkurat muskel-
og skjelett ble valgt som tema, sier informa-
sjonsleder Harald Nyquist at dette er et
kjerneområde for fysioterapeuter. I tillegg er
det et omfattende og kostbart helseproblem i
den norske befolkningen. Dette kan ifølge
Nyquist gi NFF mulighet til å manifestere
eierskap til temaet muskel- og skjelett-
lidelser.

– Det er også her fysioterapeuter møter
sterkest konkurranse fra nye grupper be-
handlere, alt fra massører til trenings-
spesialister. Når det gjelder muskel og skje-
lett, er fysioterapeuter anerkjente spesialis-
ter, og den posisjonen må vi forsvare. Slik
jeg ser det er det snakk om å befeste skan-
sene i en sterk konkurransesituasjon, sier
Nyquist til FYSIOTERAPEUTEN. Han er
opptatt av at fysioterapeuter som yrkes-
gruppe må jobbe for å bli mer synlige, blant
annet ved å markedsføre faget bedre.

Naprapat eller fysioterapeut?
Ideen til undersøkelsen kommer fra det dan-
ske fysioterapeutforbundet som gjennom-
førte en lignende undersøkelse 2001. Spørs-
målene gjelder blant annet hvilke muskel- og
skjelettproblemer deltakerne i undersøkelsen

har og hva slags behand-
ling de har fått. Og ikke
minst – av hvilken yrkes-
gruppe; egen lege, spesia-
list, kiropraktor, fysiotera-
peut, naprapat, akupunktør
eller ergoterapeut?

Det vil også være
spørsmål knyttet til hvor-
dan deltakerne oppfatter
fysioterapeuters faglige
dyktighet og servicenivå,
og om de var tilfreds eller
lite fornøyd med behand-
lingen de fikk.

Andre temaer undersø-
kelsen berører er folks
oppfatninger av
fysioterapeuters inntekts-
og utdanningsnivå,
fysioterapeuters kompe-
tanse på folkehelse og be-
vegelse, samt faggruppens
bidrag til å få redusert
sykefraværet

– Resultatene kan gi
oss mulighet til å si noe
om fysioterapeuters posi-
sjon i befolkningen. Folks
forhold til egne plager, her muskel- og
skjelettlidelser, kan brukes til å underbygge
informasjonstiltak om fysioterapeuters fag-
lige kompetanse på området, sier Nyquist,
og innrømmer at det knytter seg stor spen-
ning til resultatet. Et negativt resultat på en-
kelte områder, kan imidlertid gi NFF svar på
hva det kan lønne seg å satse på.

Ut til folk flest
Muskel- og skjelettundersøkelsen må sees i
sammenheng med andre prosjekter NFF skal
gjennomføre for å styrke markedsføringen
av fysioterapi. Dette er prosjekter som retter
seg både mot publikum, medier, leger og be-
slutningstakere.

På siste sentralstyremøte ble det bevilget
50.000 kroner til en del av disse prosjektene.
Det skal blant annet lages en plan for hvor-
dan fysioterapeuter eller institutter kan mar-
kedsføre seg selv, både overfor publikum og
kommuner. Her er det snakk om å forsyne

fysioterapeuter med markedsføringsredskap,
opplyser Nyquist.

Planer for kontakt med leger, pasienter og
brukerorganisasjoner skal også utarbeides.
Her er det snakk om informasjon i form av
flyveblader og brosjyrer, samt informasjon
via nettet.

Nytt i NFF-sammenheng er også målset-
tingen om å lage egne nettsider med svar på
spørsmål som folk flest ofte har om fysiote-
rapi, såkalte FAQ-sider.  Disse nettsidene vil
bli et nytt  virkemiddel for å nå ut med infor-
masjon til den vanlige mann og kvinne som
brukere av fysioterapitjenester.

– I dag bruker nordmenn internett så mye
at det er uheldig hvis de som søker informa-
sjon om fysioterapi ikke får svar på de van-
ligste spørsmålene på NFFs nettsted. Alle
som har forslag til hvilke vanlige spørsmål
vi bør besvare på nettstedet oppfordres til å
sende e-post til NFFs sekretariat, sier Harald
Nyquist. ■

Muskel- og skjelett. Dette er temaet for en spørre-
undersøkelse NFF skal gjennomføre i samarbeid med MMI.
Foto: Heidi Johnsen
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 Aktuelt

To fysioterapeuter mistet sin autorisasjon og to fikk

advarsel fra Helsetilsynet i fjor.

Totalt mistet 56 helsepersonell autorisasjonen.

Av Heidi Johnsen
heidi.johnsen.no

Statens Helsetilsyn behandlet 172 tilsynssaker i 2003. Helsedirektør
Lars E. Hansen sier i en pressemelding at graden av alvorlighet i sa-
kene som tilsynet mottar er høy. Årsaken til autorisasjonstap er i de
fleste tilfeller misbruk av rusmidler eller andre personlige forhold. En
fysioterapeut mistet autorisasjonen på grunn av sykdom. Fire helse-
personell mistet sin autorisasjon på grunn av seksuell utnytting av
pasienter, og blant disse var det også en fysioterapeut. Saken ble se-
nere omgjort til advarsel.

Bakgrunnen for dette var § 9 i den gamle fysioterapeutloven der
det het at advarsel må gis før en autorisasjon kan tilbakekalles. Dette
kreves ikke i dag. I den aktuelle saken konkluderte derfor Statens
helsepersonellnemnd med at vedtaket om tilbakekalling var ugyldig.

Ifølge helsedirektør Hanssen er tilsynssakene blitt flere og mer al-
vorlige de siste årene. Dette gjenspeiles i reaksjonene som Helse-
tilsynet gir til helsepersonell, blant annet at flere mister autorisasjon.

Ny direktør til nytt kunnskapssenter
Dr. med. Jon-Arne Røttingen (34) er ansatt som

direktør for det nyopprettede Nasjonalt kunnskaps-

senter for helsetjenesten.

Det var åtte søkere til stillingen. Blant dem var

også Berit Mørland (61) som i dag er avdelingsdirek-

tør ved senteret.

Kunnskapssenteret ble opprettet 1. januar og skal

være et faglig uavhengig organ under Helse-

departementet, etatsstyrt fra Sosial- og helsedirekto-

ratet. Kunnskapssenteret, som har ca. 80 ansatte,

består av personell fra det tidligere Senter for

medisinsk metodevurdering (SMM), Stiftelsen for helsetjenesteforskning

(HELTEF) og størstedelen av Divisjon for kunnskapshåndtering i Sosial- og

helsedirektoratet. Aktivitetene i disse enhetene skal videreføres i det nye

Kunnskapssenteret.

Jon-Arne Røttingen har vært konstituert direktør for kunnskapssenteret

siden nyttår og ledet dessuten arbeidet med etableringen av det høsten

2003. Han ble cand.med. i 1996 og tok den medisinske doktorgraden i

1999. Ifølge en pressemelding fra Helsedepartementet har han bred

forskningserfaring, blant annet fra Universitetet i Oslo, Folkehelseinstituttet,

University of Oxford, University of London og HELTEF. Røttingen har også

ledererfaring fra flere av disse institusjonene.

To fysioterapeuter mistet
autorisasjon

Direktør.
Dr. med Jon-
Arne Røttingen

Styrke, stabilitet og
sansemotorikk

MFT Multi Disc

Like anvendelig i opptrening og
rehabilitering som til trening.
Endimensjonal vipp på ett eller to
ben, vanlig balansebrett og rotasjon
+ mye mer.
Varenr 12401 (50cm) kr 2 700,-
Varenr 12404 (60cm) kr 2 995,-

For bestilling: Tel 37 05 97 70

eller e-post: terapimaster @nordiskterapi.no

Alle priser er ink mva.

Produkter med høy kvalitet ideelle for
balanse- og sansemotorisk trening med
individuell dosering av øvelser.

ww ww ww.. tt ee rr aa pp ii mm aa ss tt ee rr.. cc oo mm

Airex - treningsmatter

Airex mattene er ideelle til gymnastikk,
fysioterapibehandling, aerobic, fitnesstrening,
hjemmetrening etc. De gir god støtabsorbering, er
hygieniske og sklisikre.
Varenr 12064 - Coronella, rød (185x60x1,5 cm) kr 688,-
Varenr 12066 - Fitness, blå (120x60x1,5 cm) kr 521,-
Varenr 12076 - Balance-Pad Plus (50x41x6 cm) kr 639,-

TerapiMaster Balance

Luftfylt balansepute som gir
ustødig underlag. Ideell til balanse- og

sansemotorisk trening. Egnet som
sitteunderlag for trening/mobilisering av
rygg.
Varenr 12100 (33cm) kr 390,-
30% rabatt ved kjøp av 4 stk
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Fysioterapibehandlingens kompleksitet
med fokus på kropp og kjønn
– en videoanalyse av et eksempel fra praksis

Kristi E. Heiberg, fysioterapeut cand.san.,
Sykehuset Asker og Bærum
kristi.elisabeth.heiberg@sabhf.no

Gunn Engelsrud, førsteamanuensis,
Seksjon for helsefag, UiO
gunn.engelsrud@helsefag.uio.no

Introduksjon
I fysioterapi handler praksisutøvelsen om
metoder og teknikker, men også relasjoner. I
dag er relasjonsfeltet aktuelt innen mange
fagområder, media og litteratur. Interessen
for virkelighets-TV kan være et eksempel på
det. Ekeland (1) har vist fra psykoterapi at
relasjonen mellom pasient og terapeut har
større betydning enn metodene som anven-
des. Vår forforståelse er at fysioterapi ikke
kan reduseres til metoder og teknikker, men
at relasjonen som behandlingen foregår
innenfor alltid vil være sentral.

Artikkelen er basert på en utvalgt situa-
sjon fra Heibergs hovedoppgave «Dypdykk i
praksis. En kvalitativ videoanalyse av ut-
valgte aspekter ved fysioterapibehandlinger»
(2). Vi har valgt for å fortolke den konkrete
situasjonen i et perspektiv som har bakgrunn
i livsverdensfenomenologi1  og kjønnsteori
(3). Det innebærer at vi i utgangspunktet be-
trakter virkeligheten vi undersøker som
kompleks. Vi forstår personer som møtes i
en gitt situasjon som erfarende subjekter
som spiller sin forhistorie og forventninger

ut i kommunikasjon med hverandre.
Flere fysioterapiforskere, som Engelsrud

(4), Ek (5), Thornquist (6) og Rosberg (7) ar-
beider med forskning der relasjonen er sen-
tral. Både fysioterapeuten, pasienten og vi
som skal forstå handlingene i praksis må ba-
sere oss på vår egen forforståelse og hvordan
vi tolker det vi observerer og legger merke
til. Dette vil alltid måtte oppfattes som selek-
tivt og avgrenset. Det inngår også i en slik
forforståelse at den ikke er uttømmende.
Denne artikkelen viser hvordan vi gjennom
videoanalyse kan foreta et dypdykk inn i en
bestemt praksissituasjon for bedre å forstå
hvordan samspillet mellom terapeut og pasi-
ent kan forløpe. Samtidig kan vi vise hvor-
dan vi gjennom et sosialt kjønnsperspektiv
kan få frem nye sider ved samspillets forut-
setninger.

Metode og materiale
Artikkelen tar utgangspunkt i en studie(2)
som kom i gang ved at det ble mulig å un-
dersøke et allerede eksisterende video-
materiale fra pasientbehandlinger hos en
privatpraktiserende fysioterapeut. Video-
opptakene av pasientbehandlingene ble god-

kjent av Regional komité for etisk godkjen-
ning. Informantene samtykket til at video-
opptakene kunne brukes i en hovedfagsopp-
gave.

Problemfeltet som behandlingen foregikk
innenfor var rygglidelser. Materialet bestod
av 12 pasienter og seks forskjellige fysiote-
rapeuter. Video-opptakene var av første, an-
dre og siste (tolvte) behandling hos fysiote-
rapeuten. Etter en vurdering av flere opptak
fra studiet, ble en av behandlingsprosessene
valgt ut for en nærmere undersøkelse. En
grunn for å velge det aktuelle opptaket var at
det fanget interesse, både fordi det var noe
gjenkjennelig og fordi det provoserte2 .
Hovedfagsoppgaven begrunnes i  en subjek-
tiv interesse og et faglig engasjement, noe
som også er utgangspunktet for denne typen
forskning – nemlig at forskeren utnytter sin
forforståelse og subjektivitet. Dette betyr
først og fremst at vi arbeider innenfor en for-
tolkende tradisjon der et hovedanliggende er
å undersøke hvordan mening skapes og en-
dres. Forskningsinteressen ligger i å under-
søke hva slags kunnskap som kan komme ut
av et slikt utgangspunkt.

Videoopptakene var produsert for et an-

Sammendrag
Artikkelen bygger på hovedoppgaven «Dypdykk i praksis. En kvalitativ vi-
deoanalyse av utvalgte aspekter ved fysioterapibehandlinger». Utgangs-
punktet er at relasjonen mellom fysioterapeut og pasient alltid vil være sen-
tral i behandlingen. I dette materialet er begge  kvinner.
Analysen viser at fysioterapeuten og pasienten kommer inn i et kommunika-
sjonsspor fra første behandling. Pasientens erfaring og opplevde kropp gis
lite oppmerksomhet fra fysioterapeuten. Derimot blir pasientens kropp et
objekt som fysioterapeuten med sine metoder (trening, øvelser og «gode
råd») har til hensikt å endre. Fysioterapeuten veksler i sin rolle mellom å

være styrende og jovial.
Gjennom et sosialt kjønnsperspektiv belyses hvordan de spesifikt kvinnelige
erfaringer som begge har kommunisert kun gjennom jovialitet. Forståelsen
av kjønn kan gi nye perspektiver og mening inn i behandlingskonteksten.
Ved å gjøre behandlingsinteraksjonen mer transparent og åpen utvikles ny
kunnskap om hvilke perspektiver på kropp og kjønn som involveres og ut-
trykkes i fysioterapipraksis.
Nøkkelord:  fysioterapi,   kvalitativ metode,   videoanalyse,   relasjon,
kjønn, kropp

1 Livsverdensfenomenologi legger til grunn et ikke reduksjonistisk og et integrerende syn på kropp – sjel, liv – verden, objekt
– subjekt, fysisk – psykisk osv. Dette utgangspunktet er grunnlaget for bestemte metodologiske valg i bestrebelsene på å
forstå en kompleks og menneskelig virkelighet i dens ulike former. Denne forskningsinnretningen har vist seg fruktbar i bl.a.
helsefaglig forskning nasjonalt og internasjonalt. (www.med.uio.no/andre/helsefag/fenomenologisk_helseforskning.html)
2 Med det mener vi at det var lett å se «feil» og bli opptatt av alt som fysioterapeuten kunne gjort «bedre». Det var altså pro-
voserende å se hvor lett det er å være normativ på egen fagutøvelses vegne.
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net formål enn for den aktuelle hovedoppga-
ven.  Materialet forelå som en film vi selv
ikke hadde medvirket til å produsere, og vi
hadde dermed ingen forhistorie med de kon-
krete personene som var involvert i filmen.
Prinsipielt kunne dette gi mulighet til å stu-
dere materialet med et åpent blikk på hand-
lingene og samtaleformene som tas i bruk.
På den annen side kan ikke fortolkningene
støttes av deltagernes selvforståelse, deres
uttalte erfaringer og begrunnelser. Slik sett
gir materialet (som et hvert annet fors-
kningsmateriale) både muligheter og be-
grensninger. Det er likevel flere fordeler
med å ha et filmet materiale til rådighet for
analyse.

Forskeren får mulighet til å fange opp
mange sider og detaljer ved yrkesutøvelsens
handlingsdimensjon og samtidig beholde et
sammenhengende bilde av praksisen (4, 5,
8). Her gis mulighet for presisjon og grun-
dighet i analysen fordi det gis anledning til
avspilling flere ganger. Erickson (8) kaller
muligheten som bevaring av informasjon på
film gir «the capacity for completeness of
analyses». Når hendelsene er bevart på film,
kan de studeres gjentatte ganger. Det viser
seg ofte at det kan identifiseres stadig nye
elementer og fortolkningsmuligheter. Dette
kan redusere faren for å trekke for raske
konklusjoner og fortolkninger.

En annen fordel ved videoobservasjon er
at mange aspekter fremstår tydelig på filmen
og at uttrykkene blir ekte. Det gis ingen mu-
lighet til å forklare seg eller bortforklare
«uheldige» episoder (2).

Imidlertid står forskeren i fare for å miste
dialogen med konteksten for handlingens
opprinnelse. Alt som skjer på videoen skjer i
en konkret sammenheng og har sin bestemte
betydning nettopp i denne sammenhengen.
Forskeren kan bli stående overfor dekon-
tekstualiserte enkelthandlinger dersom det
filmede materialet oppfattes som det
«sanne» bildet av virkeligheten, og forskeren
posisjonerer seg i en betrakterposisjon til fil-
men (4). Et annet spørsmål som ofte stilles
er hvorvidt det å filme behandlings-
situasjonen kan være med på å prege sam-
handlingen mellom personene.  I et livs-
verdensperspektiv arbeides det innenfor for-
utsetningen om at verden og subjektet gjen-
sidig alltid er til stede. Forskeren har ingen
privilegert posisjon for å være objektiv eller
ha et fullstendig uten fra perspektiv på
forskningsområdet. Det er derfor viktig å ty-
deliggjøre forforståelsen og gjøre
forskningsprosessen intersubjektivt tilgjen-
gelig, slik at dette kan diskuteres med andre.

 Prosjektets tilnærmingsmåte til materia-

let kan fortolkes som åpen i den forstand at
inngangsspørsmålet var: Hva dreier dette
materialet seg om? Hva er det som skjer i
disse videofilmene? Oppgaven bestod i å be-
skrive handlingsforløpet i filmene på en så
lite evaluerende måte som mulig. Dette ble
en lang prosess. Først ble det filmede mate-
rialet «oversatt» til tekst via transkripsjon.
Etter å ha sett igjennom materialet mange
ganger, stoppet, spolt tilbake, sett uten lyd,
hørt på samtalene med lukkede øyne og så
videre, kom noen temaer til å skape inter-
esse. Fortolkningsarbeidet ble deretter orga-
nisert omkring dette. Temaene er enten ty-
piske for materialet som helhet eller som
mønstre som ble gjentatt. De fire temaene er
«biomekanisk perspektiv», «fysisk aktivi-
tet», «kommunikasjon» samt «kropp og
kjønn». I denne artikkelen vil vi fokusere på
kropp og kjønn, og eksemplene vi bruker vil
være hentet fra dette tema.

Kort beskrivelse av behandlings-
konteksten og filmens aktører
I materialet møter vi to kvinner som begge
er mellom 40 og 50 år. Pasienten er henvist
for «low back pain». Hun har hatt rygg-
plager av varierende grad de siste 20 år. Pa-
sienten har forsøkt ulike typer behandling og
kan oppfattes som en «gjenganger» i
behandlingsapparatet. Når vi ser pasienten
på videoen, får vi inntrykk av en person som
beveger seg tungt og som snakker i en opp-
gitt tone om sine problemer. Denne fortolk-
ningen bygger på at pasienten snakker om at
hun har «prøvd alt» og ikke vet hva hun skal
gjøre med smertene i ryggen. Bevegelsene
oppfattes som «slepende» og besværet.

Fysioterapeuten har mange års erfaring
fra privatpraktiserende fysioterapi. Vårt inn-
trykk av henne er at hun virker trygg i sin yr-
kesrolle. Måten hun møter pasienten på opp-
fatter vi som hyggelig og jovial, og dette kan
sies å være en fysioterapirolle vi selv har
lært og praktisert.

I den første behandlingen tar fysiotera-
peuten opp en kort anamnese og forsøker å
sette seg inn i pasientens sykehistorie. Fysio-
terapeuten er opptatt av hvor lenge pasienten
har hatt smerter, hvor smerten «sitter» (spe-
sifikk smertelokalisering) og hvilke typer
behandlinger hun har hatt tidligere. Fysiote-
rapeuten spør også om pasientens arbeidssi-
tuasjon. Fysioterapeuten foretar en spesifikk
ryggundersøkelse som inkluderer  hofte og
bekken, og hvor fokus er på smertelokali-

sering. Etter hvert glir undersøkelsen over i
instruksjon og utøvelse av «aktive øvelser»
for rygg, bekken og hofte. Øvelsene som bru-
kes er «kjente» fysioterapiøvelser. Vi merker
oss at fysioterapeuten ikke spør etter pasien-
tens familiesituasjon og erfaringsverden. Det
bli ikke spurt om pasientens egne tanker rundt
problemene, hvordan pasienten selv forholder
seg til smertene, når smertene kommer, måter
å takle smerter på også videre.

Neste behandling starter med noen sup-
plerende undersøkelser. Deretter gjennomfø-
rer  pasienten oppvarming på en ergometer-
sykkel. Dette følges opp av at terapeuten
foretar massasje ved hjelp av G5-apparat, og
pasienten instrueres videre i «aktive øvel-
ser». Siste behandling starter med
ergometersykling, deretter massasje med G5
og «aktive øvelser».

Et gjennomgående tema i alle behandlin-
gene er at fysioterapeuten oppfordrer pasien-
ten til å være mer fysisk aktiv ved å gå tur,
svømme og sykle. Fysioterapeuten foreskri-
ver fysisk aktivitet og bevegelse, noe som i
dag også fremstilles som et svært viktig
fysioterapitiltak3 . Forslagene avvises imid-
lertid av pasienten, som både verbalt og med
sin måte å bruke kroppen på ikke tar til seg
fysioterapeutens forslag.

Fysioterapeuten foretar ingen oppsumme-
ring av behandlingsresultatet eller avklaring
av pasientens sluttstatus. Ut fra det vi kan
observere på videoen beveger imidlertid pa-
sienten seg mer ubesværet og virker «let-
tere» enn slik vi så henne første gang4 .

Analyse av noen situasjoner.
Hensikten ved vise noen utdrag fra materia-
let er å belyse hvordan kommunikasjons-
måten som benyttes også er mettet med me-
ning og symboler. Fysioterapeuten utfører
sine metoder og tar parallelt i bruk et språk.
En sentral side ved den aktuelle fysiotera-
peuten er at vi tolker henne som jovial. To-
nen mellom henne og pasienten i
behandlingssituasjonene er gjennomgående
jovial og hverdagslig. Det benyttes lite fag-
uttrykk – i stedet benyttes «folkelige» ut-
trykk som «det fløy helt ned i benet», «kjen-
ner det bak i stjerten», «skal ikke herje helt
vilt med deg», «skal vi preke litt først», «du
må måle høyden på dørterskelen».

Denne måten å kommunisere på kan tol-
kes som en måte fysioterapeuten selv bidrar
til å redusere sin faglige autoritet på. Et
spørsmål er om fysioterapeuten faglig sett

3 Jfr. Norsk Fysioterapeutforbunds kampanje «beveg deg», http://www.beveg-deg.no
4Vi diskuterte her om den «lettelse» vi synes å observere også kunne fortolkes som at pasienten
var glad over å være ferdig med denne typen behandling.
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har noe å tilføye pasienten med en slik
språkbruk. Motsatt kan en slik språkbruk
forstås dit hen at fysioterapeuten stiller seg
på nivå med pasienten. Det kan være en
styrke å bryte ned autoritetsforholdet som
strukturelt eksisterer mellom behandler og
pasient. Vår hovedtolkning av behandlings-
forløpet er at fysioterapeuten som behandler
kommer i bakgrunnen til fordel for en form
for «venninne», som kommer med hverdags-
lige og joviale råd.

Problemkroppen som «objekt»
Ved flere anledninger tolker vi at fysiotera-
peuten «snakker bort» pasientens signaler og
antydninger om sine problemer. Dette gjel-
der for eksempel pasientens initiativ til å
snakke om mat og vektproblemer. Vi kan
vise dette gjennom et eksempel fra teksten
(2, s. 83-84):

Fysioterapeuten og pasienten står foran
ribbeveggen etter at de har prøvd ut en
øvelse der. Pasienten har kun på seg BH og
strømpebukse. Plutselig legger fysioterapeu-
ten hånden på pasientens nakne mage:

F: Mat, var det det du sa noe om når du
kom?
P: Ja. Gått opp syv kilo.
F: Nå har jeg anbefalt deg parken i nær-
heten. Og så måler du den mila til dør-
stokken.
P: Ja, måle høyden……
F: Hvor høy den er……
P: Ja, og så får jeg se på været.
F: Nei! Kle på deg! Det er ikke farlig når
det regner.
Med bakgrunn i at vi tidligere har sett pa-

sienten bevege seg tungt og besværet, fortol-
ker vi at det å trene og å gå ned i vekt har
vært tema flere ganger i behandlingen og at
en dyp og komplisert problematikk for pasi-
enten møtes med lettvinte råd fra fysiotera-
peuten. Fysioterapeuten viser sine normer og
forventninger ganske direkte til pasienten.
Selv om kommunikasjonen foregår innenfor
den samme joviale tone, det underliggende
budskap tolkes som at det gjelder for pasien-
ten «å ta seg sammen», trene og å være fy-
sisk aktiv. Vi får ingen tegn på videoen om
at denne typen råd treffer pasienten og ska-
per lyst eller mening for henne. En tolkning
er at jovialitetens bakside kan være at pasi-
enten opplever at hun ikke blir anerkjent
som den hun er som person. Det foregår in-
gen kommunikasjon som skulle tilsi at pasi-
enten her opplever en god og forståelsesfull
relasjon med terapeuten. Med det mener vi
at det ikke dveles ved de antydninger pasien-
ten viser, og at hennes erfaring ikke blir et
tema. Når vi ser behandlingssekvensene

samlet, kan det stilles spørsmål ved om nett-
opp en slik manglende anerkjennelse fra
fysioterapeutens side kan medvirke til at pa-
sienten ikke oppnår noen endring av sin pas-
sive holdning til sitt livsmønster.

En annen måte å fortolke dette på er at
fysioterapeuten har støtte i sin fagkunnskap
og dermed er i sin fulle rett til å råde og for-
mane pasienten til å slanke seg og trene. Pa-
sienten har jo nettopp oppsøkt fysioterapeu-
ten for å få hjelp med sine ryggproblemer og
andre problemer. At fysisk trening er viktig,
er slik sett utrykk for en forståelse som gjel-
der blant fysioterapeuter i dag og som har
full støtte fra forskning (9). Det kan også
være viktig at helsepersonell ikke glatter
over, men tør å være direkte og ærlige over-
for pasientene. Ek (5, s. 274-275) peker på
betydningen av at fysioterapeuten ikke for-
søker å «snakke bort» det som opptar og
frustrerer pasienten, men lar pasienten
snakke ut om det som er viktig for henne.
Annen forskning har, i følge Ek (5), vist at
mødrene til syke barn sluttet å høre på de le-
gene som ikke tok hennes bekymringer al-
vorlig, og mødrene kunne derfor ikke huske
den informasjonen som var gitt dem.

Med dette eksemplet har vi til hensikt å
peke på hvordan fysioterapeutens forsøk på
å motivere pasienten overskrider en grense
da hun brått legger hånden på pasientens
bare mage. Denne direkte handlingen ser ut
til å plage pasienten uten at hun har ord for
det i situasjonen. Handlingen viser, selv om
den «pakkes inn» i jovialitet, at fysiotera-
peuten vurderer pasientens kropp som et ob-
jekt det kan gjøres endringer på. Jovialiteten
ser ikke ut til å føre til at pasienten blir mer
motivert og får lyst til å trene. I stedet kan en
slik hendelse bidra til at pasientens forhold
til egen kropp kompliseres ytterligere.

Bruk av symboler og kjønn som
sosial faktor
I neste eksempel skal vi se hvordan begge
parter benytter utstrakt bruk av metaforer og
symboler. Egen kropp og egen aktivitet om-
tales på en måte som kan knyttes til en mer
grunnleggende kroppsforståelse. Her arbei-
der pasienten og fysioterapeuten med rygg-
øvelser (2, s. 88-89):

Pasienten står på alle fire på benken og
strekker ben og motsatt arm opp/bak og opp/
fram.

F: Er det uvant?
P: Ja, jeg er ikke vant til å lee på meg
nesten i det hele tatt, jeg!
F: Bare jobber?
P: Det og, men nå, etter at jeg ble syke-
meldt, har jeg bare sittet der. Fra morgen

til kveld.
F: Men du kan vel komme over den ter-
skelen etter hvert nå vel?
P: Ja, røre på seg litt!
F: Ja. Kunne du like å svømme?
P: Jeg svømmer som et strykejern.
F: Strykejern?
P: Ja. Rett til bunns. (Begge bryter ut i
latter). Nei da, jeg har da…..badstu og
sånt, etterpå.
F: Ja. Det er ikke lange biten til svømme-
hallen….
P: Nei, det er ikke det, vet du.
F: Men har du for høy terskel hjemme,
da? Dørstokkmila er for lang? Ta med
målebånd og mål hvor lang den er!
P: Ja, det skal jeg prøve!
F: Ja. Jeg tror den ikke er lengre enn at
du kan hoppe over den!
P: Nei. Jeg blir bare så giddesløs, altså.
Symbolene som fysioterapeuten her be-

nytter kan knyttes til en mekanistisk forstå-
else.  «Målebånd», «terskel» og «dørstokk-
mila» er eksempler på dette. Når fysiotera-
peuten foreslår svømming som en aktivitet
svarer pasienten at «jeg svømmer som et
strykejern. Rett til bunns». Dette kan tolkes
som at pasienten ikke kan svømme, at hun
synker rett til bunns. Hun benytter en meta-
for for å formidle det: Hun tar i bruk metafo-
rer om sin egen kropp som om den var som
et strykejern; tung og hard og ubevegelig.
Den synker. Videre på videoen kommer det
imidlertid fram at pasienten kan svømme.
Pasientens talemåte kan derfor forstås som
en humoristisk måte å uttrykke en avvisning
av fysioterapeutens forslag på. Men den kan
også forstås som om pasienten her formidler
noe «sant» om sin egen erfaring. Som om
hun bokstavelig talt føler kroppen sin som
tung, hard, kompakt og ubevegelig, den syn-
ker. Hun vil ikke gå til svømmehallen og
svømme. I dette utsnittet tolker vi at fysiote-
rapeuten og pasienten med sin måte å snakke
på, kommer enda lenger fra hverandre. Når
vanskelig problematikk og humor kombine-
res på en måte som ingen er i stand til å for-
holde seg til, kan det som her virke som om
pasienten nærmest «tvinges» til å latterlig-
gjøre seg selv.

Et annet eksempel fra teksten (2, s. 103-
104) kan illustrere hvordan kjønn er til stede
som en underliggende sosial faktor i relasjo-
nen mellom fysioterapeut og pasient:

Fysioterapeuten henter massasjeapparat
og håndkle. Pasienten ligger på magen på
benken.

F: Det var visst litt stort dette (håndkleet).
P: Men jeg kan godt ta med meg et min-
dre…?
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F: Nei, når vi først har begynt å bruke det
så behøver vi ikke å vaske oss i hjel, vel?
(Fysioterapeuten skrur på massasje-
apparatet. Det bråker kraftig.)
F: Nå får du si ifra hvis det er vemmelig.
Har du jobbet i hjemmesykepleien hele ti-
den, siden -86?
P: Hele tiden.
F: Har du gjort det fordi du synes den
type jobb er morsomt? Interessant?
P: Nei. Jeg gjorde det fordi det var det
som passet best.
F: Det var det som passet best med...?
P: Med jentungen.
F: Åssen innrettet du deg, med vakter og
sånn?
P: Jeg jobbet halv stilling bare om kvel-
den... og etterpå så ble det bare til at jeg
har vært der.
Her kommer det fram at pasienten har sin

bestemte jobb fordi den passet best i forhold
til barnet, og siden har hun bare blitt væ-
rende der. Hun har ikke denne jobben fordi
hun trives godt og ønsker akkurat denne for-
men for arbeid. Når pasientens situasjon kom-
mer fram, så kommer passiviteten som pasi-
enten har uttrykt i forhold til å trene i et nytt
lys. Her trekker begge inn husarbeid og stre-
vet med å velge for seg selv. Fysioterapeuten
solidariserer seg med pasienten og sier at «vi
trenger ikke vaske oss i hjel». Dette er inter-
essante fenomener som kan problematiseres
videre i forhold til ryggproblemet pasienten
har og at hun er en «gjenganger». Fysiotera-
peuten benytter igjen sin rolle som «ven-
ninne», som kan forstås som et forsøk på å
skape en god relasjon med sin måte å være
kvinne på. Det kan se ut til at hun forsøker å
knytte dem sammen i fellesskap, «oss kvinner
imellom», så og si. På den andre siden kan
dette reprodusere noen bestemte måter å være
i verden på som kan forhindre kvinner fra å ta
valg på egne vegne.

Kjønn som et videre perspektiv på
behandlingsforløpet
Når vi skal diskutere eksemplene i et videre
perspektiv, har vi valgt å trekke inn kjønn.
Vi ser ikke kjønn som et biologisk
determinerende faktum her, men som for-
ventninger som rettes mot det å være kvinne
og hvordan det å være kvinne knyttes til be-
stemte symboler. Her hjelper en slik forstå-
else oss til å stille spørsmål om hvordan
denne relasjonen og kommunikasjonen kan
fortolkes ut fra at begge personene er kvin-
ner. Hva kan kjønn bety i fortolkningen av
egen og andres kroppslighet?

I medisin og helsefag har det vært reist
alvorlige innvendinger mot å benytte et

kjønnsnøytralt perspektiv i møtet med pasi-
enten (10,11,12). Det har også vist seg, i
følge Solbrække (13), at samme symptom
har fått ulik diagnose avhengig av om det er
kvinne eller mann som har symptomet.
Kvinner får oftere psykiske diagnoser eller
merkelappen «ubestemte plager» enn menn,
selv når de presenterer de samme sympto-
mene. Et eksempel er hjerteproblemer hos
kvinner, som i større grad enn hos menn ikke
blir tatt alvorlig, men forklart med tretthet
eller at hun må trene mer. Belastnings-
lidelser, som har vært stadig økende spesielt
hos kvinner, fortoner seg som bildet av «en
utbrent maskin koblet til et mørkt kvinne-
sinn». Dette kan knyttes til kvinnekroppen
som en utpreget tvetydig informasjonskilde
uegnet for den medisinske diagnostiserings-
prosessen og en hindring for en mer adekvat
kommunikasjon mellom lege og pasient. Vi-
dere sier Solbrække (13) at «vår kultur i dag
preges av en ufullstendig helse- og sykdoms-
forståelse som forvaltes og reproduseres når
kvinners symptomer har blitt, og fremdeles
blir tilskrevet deres biologi eller psyke. Syk-
dom betraktes i stor grad som et avgrenset
«tilfelle» og symptomer som ytre avbildnin-
ger av biologiske eller psykiske tilstander,
og sjelden som en tilstand i forlengelsen av
individets personlige livshistorie».

Vi observerer i videomaterialet at til tross
for at begge personene er kvinner, blir ikke
den kvinnelige erfaringen trukket inn i for-
ståelsen av hennes (dvs. pasientens) sympto-
mer og sykdomsbilde. Et spørsmål som kan
stilles er om mangelen på å utdype pasien-
tens erfaringer kan forstås som et språk-
problem? Blir det kvinnelige kun levd og
symbolisert, og ikke tematisert og utforsket?
Vi har latt oss inspirere av hvordan noen
teoretikere har beskrevet at det kvinnelige
symboliseres, bl.a. Solheim (14) og Oliver
(15). Sentralt hos Oliver er, at innenfor det
hun kaller et patriarkalsk samfunn, mangler
det rom og språk for kvinners erfaringer.
Fravær av støtte til å uttrykke følelser i ord
kan føre til at livserfaringer forblir i kroppen
som utematiserte og vage. I vårt materiale
forblir pasientens livserfaringer utematiserte.
Hun kommer med noen signaler om erfarin-
ger hun har gjort, men disse møtes med jo-
vialitet eller «venninneprat» av fysioterapeu-
ten. Tolker vi fysioterapeutens kommunika-
sjon i lys av Oliver, kan vi si at hun bidrar til
å undertrykke pasientens subjektive erfaring.
Det er den «mekaniske» kroppen med dens
symptomer i kombinasjon med
fysioterapeutens normer som får plass i be-
handlingen.

Det kvinnelige som symbol på det
«flytende»
Det at begge informantene er kvinner ser her
ut til å innebære at de tar i bruk bestemte
kulturelle symboler om kvinnelighet, som
passivitet, hjelpeløshet og ubestemmelighet.
Det kvinnelige «flyter», med Solheims (14)
terminologi, ut over grensene og etableres i
et spor av ubestemmelighet.  Et slikt
symbolbestemt univers uttrykkes ikke nød-
vendigvis i konkrete utsagn, men er, ifølge
Solheim (14), heller til stede som noe under-
liggende. I vårt materiale tolker vi at både
fysioterapeuten og pasienten etablerte seg i
sine bestemte roller allerede i første behand-
ling. De kom inn i et spor som de ikke var i
stand til å endre. Dette til tross for at sporet
ikke førte dem mot en konkretisering av hva
som ble erfart, hvordan de oppfattet proble-
matikken de sto overfor eller at det ble re-
flektert over pasientens situasjon.

En slik vaghet i forhold til sine erfaringer
som kvinner oppfattet vi som svært tilstede-
værende mellom «våre» personer. Fordi fy-
sioterapeuten og pasienten aldri helt opp-
nådde å «møtes» i en dypere forstand og
fysioterapeutens forsøk på å «endre» pasien-
ten ikke førte fram, ble de værende i det spo-
ret som ble etablert i den første behandlin-
gen. Slike etablerte vanemønstre må også
forstås som noe som er etablert utenfor den
aktuelle situasjon, og som her ser ut til bare
å bli forsterket. Måten å samtale på og tilta-
kene som ble foreslått var hele tiden de
samme. Men det så ikke ut til at pasienten
var mottakelig for fysioterapeutens metoder
og innspill eller klar for endring av livsstil
og levemåte.

Når vi står overfor disse to kvinnene og
skal ta stilling til hva de skaper sammen, så
tolker vi det som et gjennomgående vagt og
statisk behandlingsforløp. En tolkning er at
fysioterapeuten har lite faglig kompetanse til
å møte «vaghet» hos pasienter. En slik type
vaghet knyttes av flere forskere på feltet til
ubestemte plager (16, 17). Kombinert med
mange påkjenninger i livet, liten innflytelse
og makt, stort omsorgsansvar og lite aner-
kjennelse av egen erfaring vil den egne
kroppen blir preget av vaghet, smerte og
byrde. Vi ser her at de symbolske måtene fy-
sioterapeuten og pasienten forhandler om
kjønn på bidrar til at begge nærmest forster-
ker problematikken og forblir preget av sin
kjente hverdagskontekst. Denne bestemte
måten de skaper relasjon seg i mellom på
kan utdypes og stilles spørsmål til – nettopp
ved hjelp av å trekke inn kjønn som analy-
tisk filter.
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Oppsummering og konklusjon
Artikkelen har satt søkelys på hvordan sam-
handling i fysioterapipraksis kan foregå.
Hensikten har vært å ikke være evaluerende
til det som foregikk på videofilmen. Vi har
søkt å vise hvordan en relasjon utviklet seg
som den gjorde. Gjennom å foreslå noen for-
tolkninger har vi pekt på mulige måter å for-
stå samhandlingen på i lys av et livsverdens-
fenomenologisk og kjønnet perspektiv. En
fysioterapibehandling inneholder mange
komplekse og mangetydige komponenter/
elementer som dukker opp når det ryddes tid
og rom for å studere utøvelsen i praksis, en
utøvelse som ellers vanligvis glir raskt forbi.

Vi har vist en måte å se noen fenomener
på som kan åpne opp for spørsmål om hva
det kan innebære at fenomener forstås på en
bestemt måte? Hvilke briller har fagperso-
nell på seg i møte med pasienter? Et kjønns-
perspektiv som ser på kjønn som sosial for-
ventning og meningsproduksjon kan være
relevant og nyttig å dra med seg inn i tolk-
ningen av fenomener fra fysioterapi-
behandlingene. Det oppstår spørsmål som
både pasienter og fysioterapeuter kan ha
nytte av å reflektere over. Er det slik at det å
opptre mer autoritært ikke assosieres med en
«kvinnelig» væremåte? Kan den joviale,
hverdagslige, «venninne-pregede»
kommunikasjonsstilen ha sammenheng med
fysioterapeutens hverdagskontekst og rolle-
utforming som kvinne? Vi mener at det er
spennende å reflektere over slike mulige
sammenhenger fordi både vi som forskere
og yrkesutøvere trekker kjønnede erfaringer
og «kvinnebilder» med oss videre inn i kom-
munikasjon og møte med mennesker. Vag-
heten og det «flytende» viser Solheim (14)
til som en kulturell måte å knytte spesifikke
symboler sammen med det kvinnelige på.

Hvordan symptomer og plager fortolkes
og gis betydning innebærer alltid at visse fe-
nomener kommer i forgrunnen mens andre
utelukkes. En kritisk selvrefleksjon fra fysio-
terapeuten kan synes viktig og helt nødven-
dig for at pasienten skal oppleve å møte an-
erkjennelse som den personen han/hun er, og
for at en god og fruktbar relasjon skal kunne
utvikles. Pasienter møter fysioterapeuter
med kroppen sin og vice versa. Kroppen bæ-
rer spor av de erfaringer livet har gitt. Der-
som dette skrelles bort i konsultasjonen og
fysioterapeuten ikke kan anerkjenne og be-
krefte pasienten i sin erfaringsverden, kan
pasientens problemer, slik som her, forbli
vage og uavklarte. En hypotese er at dersom
helsevesenet skal kunne hjelpe pasienter
med mer ubestemte helseplager, bør pasien-
tens erfaring trekkes inn og få plass i konsul-

tasjonen (2).
Et materiale med en fysioterapeut og en

pasient gir ikke grunnlag for å si noe sikkert
om hva som foregår i andre situasjoner.
Imidlertid har vi ut fra dette materialet iden-
tifisert temaer som vi kjenner igjen fra
praksisfeltet, og det er liten grunn til å tro at
fenomenene bare opptrer i dette tilfellet. I
analysen har vi lagt vekt på å få fram for-
tolkninger som igjen kan illustrere både teo-
retiske poeng og gi opphav til nye spørsmål.
Videoanalyse har gitt gode muligheter for å
gjøre et «dypdykk i praksis». En måte å utvi-
kle fysioterapien og de andre helsefagene på
kan være å tilby innsyn i utøvelsen, gjøre
den mer transparent, samt forsøke å filtrere
noe av det som skjer i møter mellom pasien-
ter og profesjonelle ved å fortolke sam-
handlingen gjennom flere teoretiske per-
spektiver. Uten at situasjonene åpnes opp
kan vi ikke vite helt hva som foregår og hva
vi snakker om når det gjelder kommunika-
sjon og utøvelse av metoder. Med denne ar-
tikkelen har vi gitt et bidrag til å skape mer
innsyn i en samhandling samt å vise våre
tolkninger.

Artikkelen ble mottatt 14. juli 2003 og
er vurdert av to eksterne refereer.
Akseptert 19. januar 2004.
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Abstract
This article is based on the Master thesis «Diving into practice. A qualitative analysis of certain as-
pects in physiotherapy treatment». The basis for this discussion is that the relationship of the physio-
therapist and the patient will be a crucial part of the treatment. In this material they are both women.
The analysis shows from the very beginning of the treatment that both women communicate in a very
limited and inhabited way. The bodily experience of the patient is given little attention from the phy-
siotherapist. By her way of communicating the physiotherapist turns the patient´s body into an object
that she has an intention to alter. The therapist changes her roles between being determined and jovi-
al throughout the treatment. Through a perspective of social gender this article focuses upon the ex-
periences of femininity and womanhood, how these experiences are communicated through joviality.
This knowledge gives new perspectives and meaning to the context of treatment. By making the treat-
ment interaction more transparent and open knowledge is developed on how body and gender are in-
volved and expressed in physiotherapy practice.
Key words: physiotherapy, qualitative method, video analysis, relation, gender,  body
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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 Stevens CA, Wesseldine LJ, Coureil JM, Dyer AJ, Os-
man LM and Silverman M (2002): Parental education and guided
self-management of asthma and wheezing in the pre-school child: a
randomised controlled trial. Thorax 57: 39-44. [Prepared by Karen
Grimmer, Editorial Board member.]
Question: Does delivery of an education package and written guided
self-management plan to parents of pre-school children with asthma,
and with a recent inpatient admission for troublesome asthma or
wheeze, reduce morbidity over the next 12 months? Design:
Prospective, randomised, partially blinded, controlled trial. Setting:
Two children’s hospitals in England. Patients: Eligible patients were
aged between 18 months and five years at time of admission to hos-
pital wards, or attendance at emergency department, with primary
diagnosis of acute severe asthma on at least one previous occasion.
Two hundred children were randomly assigned to control (N = 101)
or intervention (N = 99) groups. Successful follow-up over 12
months for control and intervention groups respectively was 89.1
percent and 87.9 percent. Interventions: Intervention group
(children and parents) received general educational booklet about
asthma in pre-school children, written guided self management plan,
2 x 20 min structured one-to-one education sessions by specialist
respiratory nurse. Control group received usual care (a range of
medical and nursing approaches). Outcomes: Primary outcomes
were general practitioner (GP) consultation rates, hospital re-
admissions, attendance’s at casualty or emergency departments (ED).
Secondary outcomes were parent-perceived level of child’s disability
due to asthma (Index of Perceived Symptoms in Asthmatic
Children), parent quality of life (Pediatric Asthma Caregiver’s
Quality of Life Questionnaire), symptom diaries completed for four
weeks prior to follow-up at three, six and 12 months. Caregiver’s
knowledge of asthma questionnaire administered at first follow-up,
to assess information retained from educational sessions and written
material. Results: No differences were found between control and
intervention groups in any of the primary measures of outcome over
the 12 months. For example, the between group mean difference
(95% CI) for GP consultations per subject per year was 0.26 (-1.34 to
0.81). The proportion of children attending an ED was 0.17 in the
intervention group versus 0.19 in the control group; absolute risk
reduction (95% CI) = 0.02 (-0.09 to 0.13). Conclusion: A targeted
education program for parents of pre-school children with asthma
made no difference to health service use by the child, or to quality of
life measures of child or parent.

Parental education does not reduce morbidity in
pre-school children with asthma

Commentary
Understanding of early childhood asthma has improved since
Martinez et al (1) published data from their birth cohort study, show-
ing that early childhood asthma/wheezing constituted more than one
cause and condition. Viruses are the most common provocateurs for
acute wheeze in young children. A review (2) confirmed that, for
young children with “episodic viral wheeze”, inhaled corticosteroids
(a mainstay of traditional preventative therapy) have little benefit. It
is in this context that the study by Stevens and colleagues needs to be
considered. While this study suggests that there is little point in
educating parents of young children with asthma/wheeze, several
issues deserve consideration.

Firstly, both research settings are teaching hospitals, thus the
«usual» intervention is potentially already information rich, and the
specific intervention may add little. The finding of no knowledge
difference between groups supports this. Note should also be made
that simple measurement of asthma knowledge may not be
achievable (3) and Stevens and colleagues did not take baseline
knowledge measurements. Secondly, as most patients had mild and
infrequent symptoms, it would be unreasonable to expect a difference
between symptom scores for the two groups. Thirdly, it is unlikely
that only one disorder is present (1), therefore it is not surprising that
intervention and education strategies showed no effect (2).

This explains the apparent conundrum that educational programs
in older children and adults have shown positive benefit, because in
these age groups there are well documented positive therapeutic
strategies. For an intervention and education program to be effective
for young children with acute asthma/ wheeze, there has to be a posi-
tive therapeutic evidence base, targeted if possible to wheezing types,
and educational tools developed on the basis of this evidence.

James Martin
Women’s and Children’s Hospital, Adelaide
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Overlege ved Spesialsykehus for rehabilite-
ring i Stavern, Aage Indahl, publiserte for en
tid siden boken «Når ryggen krangler». Bo-
ken har vakt betydelig debatt og reaksjoner
både blant ryggpasienter og innen ulike fag-
miljøer. Nasjonalt ryggnettverk føler behov
for å redegjøre for ryggsituasjonen i Norge
og vårt syn i den pågående debatten.

Rundt 80 prosent av den voksne befolk-
ningen i Norge vil oppleve akutte ryggsmer-
ter en eller flere ganger i løpet av livet. For
de aller fleste er akutte ryggsmerter ubeha-
gelige og svært vonde,  men heldigvis meget
sjelden uttrykk for alvorlig underliggende
sykdom.  I de aller fleste tilfellene blir smer-
tene borte av seg selv i løpet av noen få uker.

Hver enkelt person som opplever å få
vondt i ryggen har altså god prognose for å
bli bra igjen. Noen har slike anfall flere gan-
ger, og noen oftere enn andre. Andre har
smerter nesten bestandig. Det er altså nød-
vendig å skille mellom kortvarige og relativt
uskyldige lidelser, og langvarige og alvor-
lige tilstander. Vanligvis settes skillet mel-
lom «akutte» og «kroniske» rygglidelser ved
sammenhengende smerter i over tre måne-
der.

For noen er altså ryggplager et vanskelig
problem, som reduserer livskvalitet og gjør
det vanskelig eller umulig å delta i vanlig so-
sialt og yrkesmessig liv. Cirka 15 prosent av
langvarige sykmeldinger i Norge skyldes
ryggproblemer. Samme andel gjelder for de
nærmere 300.000 uførepensjonistene vi har
her i landet. Noen av disse menneskene har
vært gjennom operative inngrep og har liten
tro på at de vil bli bra igjen. De har prøvd
det meste som er på markedet.

Langvarige ryggsmerter er et stort og al-
vorlig problem for samfunnet også. De rent
samfunnsøkonomiske kostnadene er svim-
lende. Tall fra Rikstrygdeverket viser at
vond rygg alene i fjor kostet samfunnet 3,82
milliarder kroner i sykefravær, 1,23 milliar-
der i attføring og rehabilitering, og 5,03 mil-
liarder i uførepensjon. I tillegg kom kostna-
der knyttet til tapt arbeidsfortjeneste, ar-

Når ryggen – og fagfolkene – krangler

beidsgivernes egenandel ved sykefravær og
bruk av helsetjenester. Anslagsvis koster
vonde rygger det norske samfunnet til
sammen rundt 15 milliarder kroner hvert år.

Nasjonalt nettverk
For fire år siden opprettet helsemyndighe-
tene et nasjonalt ryggnettverk for å gjøre noe
aktivt med dette omfattende helseproblemet.
I stedet for å opprette et stort og sentralisert
senter er det opprettet et nasjonalt nettverk
for tverrfaglig samarbeid. Dette er en ny
måte å organisere en slik innsats på. Denne
desentraliserte modellen har vekket stor in-
teresse internasjonalt, og har nylig blitt eva-
luert av et utvalg utenlandske eksperter. Na-
sjonalt ryggnettverk består av en forsknings-
enhet og en formidlingsenhet. Forsknings-
enheten har som hovedoppgave å gi råd og
assistanse til norsk ryggforskning, holde seg
ajour med norske og internasjonale forsk-
ningsresultater og knytte et nettverk mellom
forskere.

Formidlingsenheten er på sin side ansvar-
lig for å etablere et nettverk mellom rygg-
behandlerne (fysioterapeuter, idretts-
pedagoger, kiropraktorer, leger, psykologer,
sosionomer og sykepleiere), og formidle
forskningsresultater til disse og til den gene-
relle befolkningen.

Norsk ryggforskning ligger i dag langt
fremme internasjonalt. De ledende utenland-
ske ekspertene som vurderte ryggnettverket
ga en meget positiv evaluering av omfang og
kvalitet på den norske ryggforskningen som
har foregått i tilknytning til Nasjonalt rygg-
nettverk.

Et svært viktig arbeid har vært utviklin-
gen av kunnskapsbaserte og tverrfaglige kli-
niske retningslinjer for akutte rygglidelser.
Retningslinjene ble utgitt av Nasjonalt rygg-
nettverk våren 2002 etter at man for første
gang hadde lyktes med å samle samtlige av
de viktigste nasjonale fagmiljøene innenfor
rygg til å vurdere systematisk hva som fin-
nes av vitenskapelige kontrollerte forsøk
innen akutte rygglidelser både her til lands

og ikke minst ellers i verden. Dette arbeidet
skjer i nært samarbeid med internasjonale
eksperter blant annet innenfor et forsknings-
program støttet av EU. Vi arbeider nå med
retningslinjer for behandling av langvarige
ryggsmerter og forebygging av rygglidelser.
Felles europeiske retningslinjer for langva-
rige ryggsmerter vil foreligge i løpet av mars
2004.

Ny kunnskap
Vitenskapelige forsøk av god kvalitet har gitt
oss ny kunnskap og nye behandlings-
prinsipper. Det viser seg at for de med akutte
rygglidelser er det lite eller intet å hente i de-
taljerte og kompliserte undersøkelser hos
ryggbehandlere. Det viktigste er i første om-
gang å utelukke at ryggsmertene er uttrykk
for en alvorlig sykdom. Pasienter skal nor-
malt ikke legges til sengs i den akutte fasen,
men heller opprettholde så normal og vanlig
aktivitet som mulig. De som klarer å fort-
sette i jobb, eller komme tilbake i jobb sna-
rest mulig viser seg også å bli fortere bra.
Smertene er vonde, men ikke farlige, og det
er om å gjøre at smertene ikke hindrer oss i å
bruke bevegelsesapparatet og muskulaturen.
En viktig del av behandlingen er å forandre
pasientens innstilling og tolkning av smer-
tene. Dette betyr ikke at «det bare er psy-
kisk»,  da det er normalt å stivne til og være
forsiktig når det er smerter ved bevegelse.
Passivitet kan være fornuftig ved et brudd,
men det er ikke mulig å bedre muskulatur
ved å holde den i ro i uker og måneder.

Manipulasjonsbehandling kan vurderes
for pasienter som trenger ekstra smerte-
lindring, eller som etter et par uker ikke greier
å gjenoppta vanlige aktiviteter eller jobb.
Ryggøvelser og trening kan være til viss hjelp
når ryggsmertene trekker i langdrag, men sy-
nes ikke å ha særlig effekt ved tidlig fase av
ryggsmertene. Røntgen viser sjelden hvorfor
man har vondt i ryggen. Beregninger viser at
omtrent halvparten av samtlige røntgen-
undersøkelser som rekvireres av behandlere
ved akutte ryggsmerter er unødvendige. Like-
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ledes er det under én prosent av de med rygg-
smerter som bør opereres.

Noen av disse nye prinsippene for rygg-
behandling vekker motstand, det bryter med
gamle prinsipper og rutiner hos leger, fysio-
terapeuter og kiropraktorer, og tilvante fore-
stillinger hos befolkningen. Dette er naturlig
når forskningen kommer med overraskende
og nye resultater.

Overlege Aage Indahls bok omhandler i
stor utstrekning disse nye behandlings-
prinsippene. Indahl er en av pionerene i
norsk og internasjonal forskning på dette
området. Diskusjonen knyttet til Indahls bok
gjelder blant annet uenigheten og usikkerhe-
ten om hva som egentlig er effektiv behand-
ling og hvor spesifikk metoden hans egentlig
er.

Nasjonalt ryggnettverks oppgave er å
finne frem til så god behandling som mulig.
Ulike faggruppers påstander om behandling
trenger mer dokumentasjon og studier. Dette
gjelder også for enkelte av teoriene som
fremmes i boken til Aage Indahl. Ikke minst
er det viktig å klargjøre hva som bør ligge i

begrepet «behandling». Er det å reparere
selve årsaken til smertene eller å lindre den?
Er det å bedre  pasientenes livskvalitet eller
å forebygge at smertene blir kroniske?

Reorientering
Hvis behandleren skremmer pasienten og
maner til forsiktighet, kan dette være uheldig
og bidra til at pasienten får en kronisk til-
stand. Kontrollerte forsøk viser videre at det
vanskelig kan påvises noen sikker forskjell
på effektiviteten av mange av tilbudene til
pasienter med ryggsmerter, til tross for stor
entusiasme og påstålighet hos enkelte
behandlergrupper. Det betyr ikke nødvendig-
vis at behandlingen som gis er ineffektiv,
men at den ikke skiller seg fra andre typer av
behandling. Et felles trekk for behandlinger
som er effektive synes å være en
tankemessig reorientering hos den enkelte
ryggpasient gjennom såkalt  kognitiv be-
handling. Denne type tilnærming inngår da
også som et viktig element hos både leger,
fysioterapeuter og kiropraktorer. Gode stu-
dier ved flere norske tverrfaglige rygg-

poliklinikker viser også effekt av behandling
som gis kroniske pasienter ved at de kom-
mer tilbake til jobb.

Årsakene til ryggsmerter er alltid sam-
mensatte. De kan sitte både i skjelettet og i
muskulaturen. Våre forestillinger om hva
smerten betyr og hva vi skal gjøre for å bli
kvitt plagen kan føre til adferd som kan for-
verre tilstanden. Nasjonalt ryggnettverk me-
ner nå at en reorientering for pasienten (kog-
nitiv behandling) til mer aktivitet og mindre
bekymring for smertene kombinert med an-
dre aktive tiltak kan gi gode resultater. En
øket tro på mulighetene til å trosse smertene
og komme i gang med aktivitet krever opp-
muntring og tillit til en behandler. Det kreves
også litt gode råd og oppmuntring underveis.
Dette er det mange behandlere som gir i sitt
daglige virke.

Professor dr.med. Even Lærum og professor
dr.med. Holger Ursin, ledere av
Formidlingsenheten og Forskningsenheten i
Nasjonalt ryggnettverk

Norges største leverandør
av akupunktur utstyr!

Vi har over 40 forskjellige
akupunkturnåler på lager!

Besøk oss på 
www.jahpron.no 

eller bestill vår 
produktkatalog.

Boks 4144 JENSVOLL, N-8089 BODØ
Tlf.: 75 56 56 56  -  Fax: 75 56 56 57

www.jahpron.no  -  jahpron@jahpron.no



Fag

18 Fysioterapeuten nr. 2  februar  2004

Hovedfagsstudenter som får utdanningsstipend sender hovedfags-
oppgavene sine til Fond til etter- og videreutdanning av fysiotera-
peuter. Fondet ønsker at oppgavene skal være tilgjengelige og over-
sender dem til biblioteket ved Høgskolen i Oslo. De skal derfor være
registrert i biblioteksystemet Bibsys og kan lånes på bibliotekene.
Dersom man ønsker å kjøpe oppgavene, diskutere dem, få nærmere
opplysninger om dem eller liknende, anbefales det å ta kontakt med
forfatteren.

Universitetene legger også ut oversikter over avlagte hovedfags-
oppgaver. Per januar 2004 fungerer følgende adresser:
www.uib.no/isf/people/doc/hovedfag/fysio.htm
www.med.uio.no/andre/helsefag/hovedfagsoppgaver.html
http://uit.no/klinmed/658/4?SubjectId=1&From=0
www.svt.ntnu.no/ish/HV_hovedoppgaver.htm

Helsefag hovedfag, studieretning fysioterapivitenskap,
Universitetet i Bergen
Størvold, Gunfrid Vinje (høst 2002): Målrettet motorisk funksjons-
trening integrert i dagliglivet. Beskrivelse av intervensjon og
funksjonsendring overfor et barn med Cerebral Parese – en kasus-
studie.
Oppgaven kan bestilles fra forfatteren på tlf. 74 09 62 15/
74 09 83 02, eller e-post bjstoen@online.no

Indredavik, Kari Anne (vår 2003): Kartlegging av motoriske ferdig-
heter hos tenåringer med lav fødselsvekt ved  hjelp av Movement
Assessment Battery for Children.

Haugvik, Roy (vår 2003): Kroppsdimensjoners innvirkning på
kroppssvai målt med akselerometer.

Hellesø, Gro Marit (høst 2003): Rotatorkappetendinitt: Effekt av
rettleia øvingar og pulsa kortbølgje. Eit multippelt single subject de-
sign.
Oppgaven kan bestilles fra forfatteren på tlf. 75 52 79 39(p)/75 56 00
40 (a) eller e-post: gromh@online.no

Hovedfag helsefag, studieretning omsorg og rehabilitering,
Universitetet i Oslo
Stendal Robinson, Hilde (høst 2002): Undersøkelse av
iliosacralleddstester. En metodestudie.
Oppgaven kan bestilles fra forfatteren på tlf. 66 99 16 62.

Østerås, Nina (vår 2003): Musculoskeletal pain, physical activity,
self-efficacy and relaxation ability. A cross-sectional study on Nor-
wegian technical school students.
Oppgaven kan bestilles fra forfatteren på tlf. 21 90 35 35.
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elle habiliteringsplaner? En ICF-basert analyse.
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Dahl er en av mange tusen som daglig lever med sterke
smerter uten å vite om og når smertene vil gi seg. For
mange av disse menneskene betyr dette et stort forbruk
av ulike smertestillende medikamenter. For Dahl hjalp
det ikke med smertestillende. Hun fikk sterkere medi-
kamenter og følte hun gikk rundt i en rus. Hverdagen
ble totalt forandret for sykepleieren som i dag er lang-
tidssykmeldt.

– Jeg ba legen min om å bli sendt til en smertelege,
som prøvde mange ulike injeksjoner. Det ble også
prøvd blokade i ryggen, uten resultat. Jeg ønsket å
prøve det som kunne tenkes å hjelpe, bare jeg slapp
flere medikamenter, men jeg måtte til slutt over på me-
disiner. I 7-8 måneder klarte jeg å gå normalt. Jeg ble
ivrig og trente, gikk turer, lange turer med staver og
følte at nå var jeg på vei opp. Min iver ble avløst av at
smertene kom tilbake, forteller Dahl.

Behandling
– når smertene ikke forsvinner
For halvannet år siden skulle Solvår Dahl operere en plagsom nerveknute ytterst på

en tå. Smertene etter operasjonen skulle gå over etter hvert. Det gjorde de ikke.

Av Heidi Johnsen
heidi.johnsen@fysio.no

Gikk i svime
Smertene forflyttet seg og gikk etter hvert helt opp til
kneet. Det kjentes som om det gikk strøm fram og til-
bake i foten.

– Jeg hadde ingen kraft, og ved bevegelse var smer-
tene uutholdelige. Jeg tålte ikke at noen kom borti be-
net, tålte ikke at dynen kom borti på natten. Medisinene
hjalp ikke. Det ble nye medisiner, og jeg endte opp med
Lamiltal (epilepsimedisin) og smertestillende. Blandin-
gen gjorde meg «susete». Til slutt endte jeg opp her, på
Smerteklinikken på Aker Universitetssykehus, sier
Dahl.

Typisk pasient
Sara Maria Allen er fysioterapeut ved Smerteklinikken.
Det er hos henne FYSIOTERAPEUTEN treffer Solvår
Dahl. Allen sier at Dahl er en typisk smertepasient –

TENS. Dette er en
av metodene som
brukes i behandlin-
gen av de neurogene
smertene i Solvår
Dahls fot. Dahl kom
til Smerteklinikken
ved Aker sykehus,
der fysioterapeut
Sara Maria Allen
jobber, på grunn av
langvarige smerter.
Foto: Heidi Johnsen

➤➤➤
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oppegående og midt i livet – som rammes av komplekst
regionalt smertesyndrom, CRPS, tidligere kjent som
refleksdystrofi og kalsalgia. Tilstanden karakteriseres
som en type langvarig smertetilstand. Smertene går et-
ter hvert over i hverandre og blir vanskelig å skille fra
hverandre.

– For oss som jobber med dette, ble det i dette tilfel-
let viktig å finne ut om Dahl er rammet av bevegelses-
frykt (fear avoidance), som er svært vanlig hos mange
pasienter i denne gruppen. Selv om skaden går tilbake,
beveger pasienten seg som om han/hun er redd for å få
mer smerte eller ny skade. Det blir derfor viktig å finne
ut hvor langt pasienten kan gå uten at tilstanden forver-
rer seg. Det hadde pasienten gjort på egenhånd i dette
tilfellet. Dahl har kanskje vært litt utålmodig også i for-
hold til trening og trent for intensivt. Noe som har gitt
henne en forsinket smerterespons og økt redsel for å
bevege seg, sier Allen.

«Hvor er pasienten»
Allen understreker at det er viktig at de som behandler
går inn og ser hvor pasienten er i dette stadiet. Da kan
behandler og pasient ha samme realistiske mål og for-
ventninger til progresjon.

– Da Dahl kom hit, brukte hun ikke foten. Hun av-
lastet helt med krykker, subbet med foten og hadde en
redsel som viste seg å være unødvendig. I behandlingen
er det viktig ikke å overfokusere på problemene. Som
terapeut må du jobbe med samtalen og være på lag med

Allen er klar over at mange som kommer til klinikken
har et ønske og et håp om at de her skal bli kvitt smer-
ten. Slik garanti får ingen, men Allen sier de aller fleste
får det bedre etter behandling her. Mye avhenger også
av den enkelte pasients psyke og sosiale tilstand, øko-
nomisk trygghet og egeninnsats. Men det er også noen
de ikke kan hjelpe.

Hun fremhever den økte interessen for feltet, med
bedre dokumentasjon og at det gradvis kommer mer
forskning innen smerte som gjør at behandlingen blir
bedre og mer meningsfull.

– Som behandlere er det mindre risiko for å gi opp
eller bli utbrent når vi forstår den neurofysiologiske
forklaringen for effekter eller fravær av effekter av våre

– Ingen smertefri-garanti
– Få blir smertefrie, men svært mange går herfra med mindre smerter og med et mer positivt syn på

framtiden. På Smerteklinikken jobber vi med ulike behandlingsformer som lindrer smerte. Jo bedre

smerteanalyse, dess bedre hjelp kan vi gi, sier Sara Maria Allen.

Av Heidi Johnsen
heidi.johnsen@fysio.no

pasienten, slik at du klarer å få fram problemene og
hjelpe henne til å komme i gang. Vi gjør en tverrfaglig
tilnærming, ser på det medikamentelle og rydder opp.
Det betyr i de fleste tilfeller reduksjon i medikament-
bruk, sier fysioterapeuten..

I dette tilfellet ble terapeutens tilnærming desensi-
tisering med strykinger for å normalisere overfølsom-
heten, slik at hun tålte at noe kommer borti benet.

– Vi fant fram til øvelser som å trene på eversjon av
ytre fotrand, styrketrening og leddmobilitet. Dette er
trening som pasienten skal  gjøre selv. Vi bruker også
TENS som lindrende smertebehandling, sier Allen.

– Jeg behandler selv benet med TENS og har funnet
ut at det er det som gir best effekt, forteller Dahl.

I tillegg til smertebehandlingen, går Dahl hos fysio-
terapeut i hjemkommunen, som sammen med Allen har
utarbeidet et program tilpasset henne.

Selv sier Dahl at hun er blitt bedre til å gå, har min-
dre smerter og er mindre redd for å bevege seg. Hun er
også svært fornøyd med at hun har kunnet redusere
medikamentbruken.

– Når blir hun smertefri?
– Vi lover ingen å bli smertefrie, men det er likevel

alltid noe vi kan gjøre for pasientene. For oss er det
viktig  å ta pasientens smerter på alvor. Det har de ikke
alltid blitt møtt med i helsevesenet. Sammen jobber vi
for å komme fram til løsninger som gjør det mulig å re-
dusere og takle smertene. Erfaringene så langt er at de
aller fleste får det bedre, sier Allen. ■

tiltak. Ofte blir tiltak for akutte smerter satt i gang på
pasienter med langvarige smertetilstander. En annen
feil kan være at vi ikke har gjort klart for pasienten el-
ler for oss selv målet for behandlingen. Er den helbre-
dende, rehabiliterende eller lindrende?

Å leve med langvarige smerter påvirker det meste
av livet til dem som rammes. De opplever mange tap,
tap av funksjon og tap av roller. Mange klarer ikke job-
ben, og enkelte får problemer i forhold til å være so-
siale. Vi ser at det blir flere yngre mennesker med slike
plager, og det legger hindringer i veien for dem i for-
hold deres mål i livet, både med utdannelse og arbeid,
sier Allen.

➤➤➤



Reportasje

21Fysioterapeuten nr. 2   februar  2004

Tverrfaglig
Smerteklinikken ved Aker Universitetssykehus er tverr-
faglig med lege, sykepleier, psykolog, psykiater, sosio-
nom, ernæringsfysiolog og fysioterapeut. Pasienten blir
søkt hit av sin fastlege. Før første time, som er hos
lege, får pasienten tilsendt et vurderingsskjema som
inneholder en rekke spørsmål om vedkommendes
smerteproblemer, kontakt med hjelpeapparat, andre
sykdommer og lignende. Skjemaet som er en del av en
smerteanalyse, inneholder 16 sider med mange spørs-
mål, og pasienten oppfordres til å svare på alle fordi det
hjelper klinikken til å finne fram til best mulige
behandlingstiltak.

– Vi spør blant annet pasienten om forventninger til
smerteklinikken. Det er viktig ikke å være for ivrig i
forhold til å behandle. Noen ganger ønsker pasienten
bare råd. De har vært pasienter så lenge og prøvd
mange ulike behandlinger.

Noe av det første som blir gjort er å se på medisiner-
ingen. Mange er overmedisinert. Ofte uten at det gir ef-
fekt, og det reduserer pasientens livskvalitet. Det er
dessuten få medisiner som har god effekt på langvarige
smerter, sier hun.

Tverrfaglig
Hvor sterke smertene er og hvor mye de plager pasien-
ten måles både ved hjelp av VAS-skala og andre tester
og er vesentlig for behandlingen. Dette har pasienten
svart på så langt det er mulig i spørreskjemaet.

Det tverrfaglige teamet møtes to ganger om dagen.
Hver faggruppe legger fram sine vurderinger og kom-
mer sammen fram til valg av tiltak for den enkelte pasi-
ent.

– Vi ser blant annet om det er tiltak som kan gjøres

her ved klinikken. Vi ser at noen kan fungere bra i
aktivitetsgrupper, andre trenger å være i en mestrings-
gruppe hvor de møter likesinnede, mens andre igjen
trenger veiledning i aktivitet. Vi har også tilbud for de
som trenger kognitiv behandling. Endelig avgjørelse
om tiltak tar vi sammen med pasienten, sier Allen.

Pasientens funksjon
For fysioterapeuten er det viktig å se på pasientens
funksjon. Hva kan han/hun klare å gjøre selv? Det er
pasientens egne ressurser som vil ligge til grunn i valg
av tiltak

– Jeg jobber mye for å redusere pasientenes
bevegelsesfrykt. Mange er redde for at bevegelse skal
gi dem mer vondt og at de i verste fall skal ødelegge
kroppsdelen. Smertene styrer livet deres. Derfor er det
viktig med en ordentlig smerteanalyse som kan fortelle
oss om smertene er nociseptive, neurogene  (sentrale
eller perifere) eller ideopatiske (når man ikke vet år-
sak). En av mine viktigste oppgaver er å finne ut hvor
pasienten er, og at vi sammen kan komme fram til tiltak
vi kan jobbe videre med. Pasienten må selv være villig
til å gjøre sin hjemmelekse for at vi skal kunne komme
videre. Men i en del tilfeller kan dette være en lang
prosess som kan være svært psykisk belastende. Fryk-
ten for smerten og for ikke å bli bra stresser pasienten.
Stress er en viktig utløsende faktor for smerter. Økt
kunnskap og stressmestring er også en del av smerte-
behandlingen, sier Allen.

Hindre skyldfølelse
Allen sier det også er viktig å finne ut hva den enkelte
har lyst til å gjøre, og finne fram til aktiviteter og øvel-
ser som passer inn i deres hverdag. Skal de gå ut i en
treningsgruppe? Kan de trene hos fysioterapeut, på Sats
eller Friskis og Svettis? Er helsestudio en mulighet?

– Noen pasienter har ikke råd til å gå ut og trene på
et institutt. Enkelte har bare energi til å ta hånd om
hjem og familie. Vi må hindre at noen får skyldfølelse.
Jeg sjekker med fysioterapeuter i kommunen om det
finnes alternativer som disse kan delta i, sier hun.

Fysioterapeuten kan bidra til å redusere pasientens
smerter ved å lære dem avspenning og ulike øvelser,
øke kroppsbevisstheten, behandling med TENS, aku-
punktur og elektroakupunktur. Klinikken har også en
fysioterapeut som er spesialisert på fremmedkulturelle
pasienter. Her er det ifølge Allen stor pågang.

Allen har jobbet ved Smerteklinikken i 13 år og sier
teamet er blitt trygge på det de tilbyr pasientene.

– Vi ser en helhet i det vi gjør, og dokumentasjonen
og den gryende forskningen på området gir oss god
hjelp i dette arbeidet. ■

Bevegelsesfrykt. – Jeg jobber mye for å
redusere pasientenes bevegelsesfrykt. Mange er
redd for at bevegelse skal gi dem mer vondt.
Smertene styrer livet deres, sier fysioterapeut
Sara Maria Allen ved Smerteklinikken, Aker
universitetssykehus. Foto: Heidi Johnsen
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Vi har få, om noen i det hele tatt, gode indikatorer
på kvalitet i fysioterapi. Derfor er det farlig det jeg
har tenkt å gjøre nå, nemlig å komme med et
hjertesukk når det gjelder kvaliteten på en del av
den utøvende fysioterapien som blir gjort.

Jeg kommer til å provosere mange med
innlegget. Dere som gjør en god jobb må ha meg
unnskyldt, og dere er det heldigvis mange av.
Utgangspunktet mitt er at jeg jobber på et sykehus
som kun driver med ortopediske og revmatologiske
pasienter.  Fysioterapiavdelingen har et utstrakt
samarbeid med legene, ikke minst ved vurdering av
pasienter med skulderleddsplager. Jeg kommer
videre i teksten til å bruke pasienter med
subacromialt syndrom for å eksemplifisere det jeg
ønsker å ta opp.

Fysioterapiavdelingen ved Martina Hansens
Hospital får daglig henvisninger fra legene ved
hospitalets poliklinikk vedr. pasienter med
subacromialt syndrom. Pasienter som legene
mener ikke trenger operasjon hvis de får adekvat
fysioterapi. Det er en tillitserklæring til oss som
fysioterapeuter. Tankekorset her er at disse
pasientene allerede har prøvd til dels mye
fysioterapi uten at de har blitt bedre – snarere tvert
imot.  Det er skremmende å høre hva disse
pasientene har å berette vedrørende  fysioterapien
de har fått.  Gjengangshistorien er følgende:
varmepakninger, ultralyd, el. terapi, nedtrekks-
apparat, treningsprogram i sal som ble vist en gang
og fysioterapeut som knapt er til stede for
korreksjon siden. Vi opplever at pasienten sitter
igjen med lite kunnskap/forståelse for hvorfor de
har vondt i skulderen, hva problemet er og hva
som kan/skal gjøres med det.

Jeg undres litt over den utstrakte bruken av
ultralyd. Ultralyd er fortsatt svært dårlig dokumen-
tert, men kan ha sin plass ved blant annet akutte
inflamasjonstilstander. Problemet er at de aktuelle
skulderpasientene ofte ikke kommer med sine
akutte plager, men med plager som har stått over
tid.  Da er det snakk om tendinose og ikke snakk
om tendinitt (Bukner & Kahn, 2001).  Jeg anbefaler
på det sterkeste å lese boken til Peter Brukner og
Karim Kahn; «Clinical Sports Medicine».

Videre undres jeg over pasientenes opplevelse
av manglende tilstedeværelse av fysioterapeuten.
Jeg trodde at hvis man brukte A2-takstene så
gjelder følgende: «Pasienten skal ha fysioterapeut-
ens oppmerksomhet i hele behandlingstiden» (jfr.
«Forskrift om stønad til dekning av utgifter til
fysioterapi»).

Jeg forundres når pasienter etter å ha fått 48
fysioterapibehandlinger for sine skulderplager ikke
har noen form for kontakt med
interscapulærmuskulaturen. For meg er m.m.
rhomboideus major og nedre trapezius viktige

Fysioterapi og kvalitet
styrings- og stabiliseringsmuskler for en normal
skulderfunksjon. Hvis pasienten ikke har hatt noen
bedring etter 6-8 behandlinger, lurer jeg på hvorfor
man ikke stopper opp, endrer kurs og velger andre
tiltak i stedet for å fortsette 40 ganger til.

Jeg blir fortvilet på fysioterapiens vegne fordi
jeg har tro på faget vårt.  Jeg vet av erfaring at
disse pasientene kan hjelpes veldig bra hvis de får
adekvat fysioterapi, og at det er de færreste som
trenger operasjon. Men det forutsetter at fysiotera-
peuten gjør jobben sin. Det finnes mange veier til
Roma, og min vei er ikke nødvendigvis den beste.
Jeg er selv mensendieck-utdannet og har en
grunnleggende tro på bevisstgjøring av pasienten
på god holdning (les fysiologisk utgangsstilling) og
«riktig» funksjon/bruk av for eksempel armene.
Videre har jeg tro på at hindringene for normal-
funksjon må bearbeides, noe som medfører at jeg i

starten bruker mye mine egne hender til å
bearbeide bløtdeler (hos skulderpasienter spesielt
bakre akselhule). Jeg er ikke opptatt av kvantitet,
men kvalitet på bevegelser.

Medisinsk treningsterapi (MTT) tror jeg har
mye for seg hvis det brukes slik det var ment. Men
jeg tror dessverre at det misbrukes i utstrakt grad
og dermed ødelegger renommeet til MTT. Det er en
diskusjon som andre får ta opp. Det jeg er opptatt
av, er renommeet til fysioterapien generelt. Vi må
ikke grave vår egen grav ved å la lommeboken
styre hva slags behandling vi gir pasientene.
Naprapater, osteopater og treningsterapeuter står
klare til å overta pasientene vi feiler med, på grunn
av dårlig kvalitet på vår fagutøvelse. Å være
offentlig godkjent fysioterapeut skal borge for
kvalitet!

Gerty Lund

Forskning eller korstog?
Jeg tok min grunnutdanning ved høgskolen i Tromsø. Noe av det viktigste jeg lærte i løpet av
studietiden var at man skulle ha et kritisk blikk til det man lærer. Jeg fant fort ut at det innenfor
fysioterapifaget ikke fantes noen absolutte sannheter.

 Noe som jeg tolket dithen at forskning er et veldig viktig satsingsområde i vårt fag. For meg er
forskning like mye moral og etikk som søken etter å få sine hypoteser bekreftet eller avkreftet.
I den senere tid har jeg fulgt debatten som er ført mellom representanter for Bobath og MRP i forhold
til tidlig behandling av slagrammede. Jeg har ingen dyptgående kjennskap til disse konseptene, men
er ganske sikker på at de på hver sin måte har noe positivt å bringe fysioterapifaget.

Men måten partene i denne debatten har argumentert mot hverandre på er av lav etisk og moralsk
karakter. I mine øyne burde enhver som legger frem forskningsresultater, stå med åpne armer og ta
imot alle som ønsker å sette det på prøve. Her skjønner jeg at det er mye å lære. Jeg har nok noen
urealistiske høye krav og idealer om hvordan forskning burde være. Når forskning går fra å være noe
vi alle ønsker, nemlig pasientenes beste, til å bli et korstog for å fremme sine egne ideer, burde man
stikke fingeren i jorda og reflektere over hva man egentlig driver med.

Hilsen en naiv idealist, Sten Ludviksen

Taust fra Privat råd
Jeg hadde et innlegg i Fysioterapeuten nr 12, 2003, der jeg etterlyste noen svar fra Privat råd. Før
jul foreslo de at goodwill ved overtakelse av driftstilskudd skulle økes fra 20 prosent til 50 prosent,
en økning på 150 prosent!

Samtidig foreslo de ingen regelinnskjerping for å hindre at fysioterapeuter bryter disse reglene,
og ingen regler for å hindre at fysioterapeuter må praktisere under svært urimelige leiekontrakter.
Dette på tross av at NFF sentralt i flere år har poengtert at det skal ryddes opp i dette uvesenet.

Når Privat råd ikke vil la sine medlemmer få innsyn i hvilke begrunnelser som ligger bak deres
vedtak, begynner det å bli et demokratisk problem. UFF vil ikke ha et NFF, der et råd kan bestemme
at man selv (alle i Privat råd har eget driftstilskudd) skal få en økning av goodwill på 150 prosent,
mens andre NFF-medlemmer skal betale for dette uten at man forklarer hva som ligger bak. UFF
ber derfor Privat råd om åpenhet i denne saken.

Snorre Vikdal, leder UFF
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Overskriften i intervjuet fanget straks min
interesse. «Kommunehelsetjenesten bekymrer
forbundet”.  Som sjefsfysioterapeut i en
middels stor kommune skjelver vi litt når
forbundslederen uttaler at «Kommune-Norge
er blitt et utrygt sted for fysioterapeuter».

Det henspeiles på oppsigelser av
driftstilskudd og også stillinger. Videre: «I
stadig økende grad blir driftsavtaler stykket
opp i mindre biter, ned mot 20 prosent». Jeg
hører en undertone hvor kommunene gis
ansvaret for dette. Men – har vi ikke i mange
år opplevd at fysioterapeutene selv sier opp
20 prosent av sine avtaler, som så utlyses og
besettes av ny. Dette er signaler kommunene
lett kan tolke dithen at fysioterapeutene fint
klarer seg med 80 prosent tilskudd.

I en iver etter knoppskyting har man møtt
seg selv i døra. Tenkte de på at dette
undergraver egen og kollegers drifts-
grunnlag? Mengden av fysioterapitjenester
øker uten ekstra utgifter for kommunene.  I
konkurranse med mange nye behandlere i
helseveesenet er behovet for oss kanskje ikke
umettelig.

Forbundslederen foreslår at fysioterapeu-
tene må være mer disponible for kommunene
og nevner det å ta på seg hjemmebehandling
som et eksempel. Forutsetningen, sier hun, er
at kommunene betaler skikkelig! Jeg velger å
tro at journalisten har tolket forbundslederen
feil når det gjelder  de ulike oppgjørsformene i
vår bransje.

Bortsett fra en halv setning i første
kolonne ser jeg ikke at problemstillinger og
utfordringer i kommunehelsetjenesten, som
berører våre medlemmer som er kommunalt
ansatte, i det hele tatt er nevnt.  Hvilke tanker
gjør hun seg om vår rolle i rehabilitering,
habilitering, palliativ omsorg, folkehelse-
arbeid, forebyggende virksomhet, tverrfaglig
samarbeid, utarbeidelse av Individuelle Planer
osv.

Var dette intervjuet ment å være et kick-off
for å engasjere våre medlemmer mot et
Landsmøte i desember, så tror jeg det var
vellykket.

Aud-Inger Ystgaard
Sjefsfysioterapeut, Gjøvik kommune

Kommentar til
intervju med
forbundslederen

Dette er påstander som Per Nordheim kommer
med i et innlegg i FYSIOTERAPEUTEN nr. 1, om
UFFs forslag om at trygderefusjonen skal følge
pasienten og ikke driftstilskuddet. De såkalte
kreative regnestykkene er blitt kontrollert av NFF
(trygderefusjonstallene) og statsautorisert revisor.
Det hadde vært interessant å vite hvilket punkt
Nordheim mener de har oversett.

UFFs konsekvensanalyse viser at et slikt system
vil koste 34,1 millioner kroner i økte trygdeutgifter
til fysioterapi, etter at økt skatteinngang og sparte
arbeidsledighetsutgifter er trukket fra. Men staten
sparer også penger av andre årsaker:
1. Kortere venteliste hos fysioterapeuter
gir lavere sykepengeutgifter.
2. Pasienten trenger færre behandlinger,
fordi de kommer fortere til fysioterapeut.
3. Større konkurranse mellom fysioterapeuter
gir et kvalitativt bedre tilbud, og dette gjør at
en del pasienter trenger færre behandlinger.

SINTEF Unimed mener at sykefravær koster
1.700 kroner per tapt arbeidsdag,  i tillegg til lønn
til den sykmeldte. Da skal det ikke mange sparte
sykepengedager til før staten dekker sine økte
utgifter til fysioterapi. Å innføre  en ordning der
trygderefusjonen skal følge pasienten og ikke
driftstilskuddet kan derfor bli god butikk for staten!

Nordheim påstår at «frykten for en ukontrollert
eksplosjon i utgiftene gjør at forslaget er sjanse-
løst». UFFs regnestykke viser at dette ikke vil skje.
Dette er en myte som Nordheim og andre prøver å
opprettholde. For det er ikke bare å starte opp en
klinikk og tro at pasientene vil komme
strømmende.

Man vil konkurrere med eksisterende veldrevne
institutt med stabile kundeforhold. Etablerte
institutt har dessuten ofte fysioterapeuter med lang
erfaring og kompetanse. Et annet poeng er at det
bor flest mennesker i de store byene, der tilbudet
ofte er størst fra før. Dermed vil det ikke bli så
mange som kan etablere seg. En arbeidsgruppe
som ble oppnevnt av Helsedepartementet i mars
2002 konstaterte at systemet med legehenvisninger
før trygderefusjon gis, sikrer kontroll av bruken.

Nordheim påpeker korrekt at myndighetene i
1992 ønsket å spre lege- og fysioterapiressursene
geografisk. I dag er det full fysioterapidekning i
distriktene, noe som ikke er tilfelle når det gjelder

Dødfødt forslag, kreative regnestykker?
legene. Vi kan derfor ikke sammenlignes med dem
lengre.

Det vil ikke bli noen mangel på fysioterapeuter i
distriktene hvis UFFs forslag blir innført. For det
første er det ikke så mange som kan etablere seg i
sentrale strøk, fordi dekningen er best her. For det
andre har vi allerede i dag et stort overskudd av
fysioterapeuter i Norge. Det vil fortsatt være et
overskudd av fysioterapeuter om trygderefusjonen
følger pasienten, fordi det utdannes for mange i
Norge og i utlandet.

Nordheim påstår at et frislipp av trygdere-
fusjonen vil svekke grunnlaget for driften av mange
eksisterende institutt, og at dette er ingen tjent
med. Dette vil ikke skje. De etablerte instituttene vil
fortsatt ha sine driftstilskudd, i tillegg til konkur-
ransefordeler som nedbetalt gjeld , treningssaler,
høy kompetanse og så videre. De etablerte
instituttene kan også knytte til seg fysioterapeuter
med trygdeavtaler og kan dermed styrke sin
posisjon. Men hvis de tilbyr dårlige lønns- og
arbeidsvilkår, vil de kunne risikere at noen etablerer
seg på egenhånd. UFFs forslag kan derfor være en
stimulans til å hindre urimelige leiekontrakter og
overprising ved overdragelse av driftstilskudd.

Og hva er feil med litt mer konkurranse? I dag
har vi en monopolsituasjon der de med driftstil-
skudd har enerett på trygderefusjon. Med større
konkurranse vil man stimuleres til å gjøre en enda
bedre jobb. Hvis pasientene slutter å komme, må
man bedre sitt tilbud gjennom bedre service eller
faglig oppdatering. Dette gir et bedre tilbud til
pasientene og bedre begrunnelse for at myndighe-
tene skal fortsette å satse på privat fysioterapi.
Monopolene faller på mange samfunnsområder,
som tele, energi og sykehus. Myndighetene har
innsett at det ikke er i samfunnets interesse å la
noen ha monopolkontroll over et marked.
Pasienten har også fått større rettigheter. Med UFFs
forslag vil pasienten kunne velge den fysioterapeu-
ten man vil behandles av. Dette er det enkleste og
mest framtidsrettede forslaget for privat fysioterapi.

Fysioterapifaget, oss fysioterapeuter, pasientene
og staten tjener alle på at trygderefusjonen følger
pasienten. Vi slår ikke bare to fluer i et smekk, men
en hel sverm!

Snorre Vikdal, leder UFF

Innlegg skal ikke være lengre enn 500 ord eller 3.000 tegn. Forkortelser/endringer som går ut over det
ortografiske, grammatikalske eller det å gjøre setninger mer forståelige, legger vi fram for forfatter før
trykking. Alternativt skal det stå under innlegget at det er forkortet/redigert av redaksjonen. Titler
settes i redaksjonen, men kom gjerne med forslag! Frister, se tredje siste side.

Skriv i FYSIOTERAPEUTEN!
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Fra leserne

FYSIO har lang tradisjon for å arrangere vinterleker for sine
medlemmer. Formålet med turen er ikke bare skiglede og
sosialt samvær, men også utveksling av erfaringer fra de
forskjellige utdanningsstedene. I år ble lekene arrangert i
Hemsedal 16.-18. januar, og nesten 80 fysioterapistudenter
dro oppover. Det var desidert best oppslutning fra Oslo-sko-
lene med overvekt av deltakere fra mensendieck-utdannin-
gen. Noe vi i FYSIO-Mensendieck er stolte av og ser som et
resultat av god markedsføring!

Det kom to fra Tromsø, én fra Bergen, og dessverre in-
gen deltakere fra Trondheim denne gangen. Vi håper på
større interesse og oppslutning neste år, for dette er det verdt
å være med på!

Fredagen startet med et besøk på Experten der det ble ar-
rangert Bli- kjent-leker med heiskort (sponset av FYSIO)
som premie til gruppa som vant! Lørdag våknet vi opp til –
18°C og strålende sol, og mange benyttet anledningen til en
tur i bakken. Lunsjen denne dagen ble sponset av FYSIO og
dette var folk fornøyde med!  Søndagen var det fremdeles
kaldt og noe overskyet, men de aller fleste tilbrakte dagen
på ski allikevel. Søndag ettermiddag var det en fornøyd men
sliten gjeng som satte seg på bussen hjem. Vi var alle enige
om at det hadde vært en bra helg!

Ingeborg Østby-Deglum og Siv Neraker
(Mensendieckutdanningen)

FYSIOs
vinterleker 2004

REISER – med egen transport – for lesere av

For bestilling og mer informasjon ring:

DTF travel, tlf.: 22 41 84 44
eller sjekk www.fysioterapeuten.no/dtf-travel 

eller www.dtf-travel.com • Din annonsekode: Fysio 

Gode barnerabatter. Enkeltromstillegg. Ekspedisjonsgebyr kr 35,-
Avbestillingsforsikring: pr. voksen kr 98,-/pr. barn kr 49,-.Oppholdet inkluderer kun

sluttrengjøring. Med forbehold om utsolgte datoer og trykkfeil. 

Hemsedal er en av Skandinavias største vinterdestinasjoner, med alpin-
bakker i alle vanskelighetsgrader og et stort aktivitetstilbud. Så her
venter det deg utfordringer og mye moro uansett hvilken klasse du
stiller i. For barna er det skilekeland og lekerom med barnepass midt
i bakken. I snowboardparken er det full fart og spenning, og i de
uberørte fjellsidene er det perfekte forhold for offpistkjøring. Hotellet
ligger 2,5 km fra Hemsedal skisenter og det går gratis skibuss dit hele
dagen. Og 45 minutters biltur unna ligger Sognefjorden og de trollske
fjellene. Om kvelden er det også mye moro, med kveldskjøring i
bakken og mange spennende serveringssteder å velge mellom.

Hemsedal Hotell
Hotellet tilbyr spisesal, bar, peisestue, bordtennis, boblebad, dampbad,
badstue, solarium og gratis parkeringsplass. Alle rom har bad/WC, tele-
fon og TV.

Ankomstdatoer:
Ankomst søndager frem til 25.04.2004.
08.02. - 22.02.2004.............................................................pristillegg kr 450,-.
29.02. - 11.04.2004.............................................................pristillegg kr 100,-.

4 overnattinger
4 frokoster
4 matpakker
4 treretters middager/buffeer med kaffe
1 bowlingbillett

fra kr 1.699,-
pr. person i dobbeltrom

HEMSEDAL
– opplevelser for alle

5 vinterdager på koselig hotell i Hemsedal

11 6 9 6

Fysisk aktivitet og Alzeimer
Fysisk aktivitet kombinert med opplæring av pårørende i å håndtere

atferdsmessige problemer kan ha langtidseffekt ved Alzeimers sykdom. Dette

viser en prospektiv, randomisert studie, publisert i JAMA.

153 ambulante Alzeimer-pasienter ble inndelt i to grupper. Den ene fikk

vanlig pleie og behandling. I den andre gruppen fikk pasientene og deres

pårørende et kombinert intervensjonsprogram med undervisning av

helsepersonell med spesiell erfaring i demens. Intervensjonen varte i tre

måneder, med tre etterfølgende hjemmebesøk i løpet av de neste tre

månedene. Studien viste at intervensjonspasientene klarte seg bedre fysisk.

De var mindre depressive sammenlignet med kontrollpasientene både etter

tre måneder og etter to år. Kilde: Tidsskrift for Den norske lægeforening.

Rehabiliteringsgaranti
Stockholm er først ute i Sverige med å innføre en såkalt rehabiliterings-

garanti. Innen seks  uker skal den sykmeldte får en vurdering av hvilket

rehabiliteringsopplegg som er nødvendig.

Til å begynne med skal dette gjelde personer i arbeidsfør alder som har

smerter i rygg, nakke og skuldre, og som har vært sykmeldt i minst fire uker.

Dette skal skje ved omorganisering, og ikke gjennom tilføring av mer

ressurser, skriver det svenske fagbladet Sjukgymnasten.
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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.

 4 Nord-Norge

 2 Midt-Norge

 0 Vest-Norge

 6 Øst-Norge

 5 Oslo og Akershus

 0 Sør-Norge

 2 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
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informasjon 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.

Alstahaug kommune
Alstahaug kommune ligger ved kysten av Helgeland. Kommunen består av mer en
900 øyer, holmer og skjær. Alstenøya er den største øya i kommunen hvor både fjell-
kjeden Syv Søstre, Sandnessjøen og det  historisk kjente Alstahaug  ligger.  Av kom-
munens 7700 innbyggere bor 6000 i kommunikasjonssentret  Sandnessjøen, som er
hovedsetet for kommuneadministrasjonen. Sandnessjøen er et trafikknutepunkt  på
Helgeland, og en koselig liten by med livlig handel. Alstahaug har et svært variert
kulturliv, med fotballhall, kunststoffdekket  friidretsanlegg, kino, flere kor og korps,
o.s.v. I tillegg er det rike muligheter for friluftsliv.

1/1 KOMMUNEFYSIOTERAPEUT
Ledig for snarlig tiltredelse
Denne stilling er i hovedsak knyttet til helsefremmende arbeid og rehabi-
litering. Kommunen er i gang med å opprette en FYSAK-sentral. Stillin-
gen vil bli knyttet til denne og til kommunedelplanen om fysisk aktivitet
og naturopplevelse.  I tillegg blir det vanlig fysioterapi arbeid og det kan
diskuteres andre arbeidsoppgaver ut ifra søkerens personlige kvalifikasjo-
ner og interesser.

1/1 KOMMUNEFYSIOTERAPEUT
VIKARIAT (fra mars 2004 til april 2005)
Arbeidsoppgavene er variert, med hovedvekt innenfor behandling av barn
og rehabilitering. Det vil også bli en del forebyggende oppgaver i forhold
til barn og ungdom. I tillegg vil det bli en del hjemmebehandling.
Andre arbeidsoppgaver kan diskuteres utfra søkerens personlige kvalifi-
kasjoner og interesser.

Felles for begge stillinger:
Det er i alt 4 stillinger på avdelingen, hvorav en turnuskandidat. Det er et
positivt samarbeid med sykehusfysioterapeuter, privatpraktiserende fysio-
terapeuter og kommunenes ergoterapeut. Søkerene bør ha en positiv hold-
ning til tverrfaglig samarbeid og kunne jobbe selvstendig.
Lønn etter avtale.
Kommunen vil være behjelpelig med å skaffe bolig og barnehageplass.
Flyttegodtgjørelse dekkes i.h.h. til regulativ.
Søkeren bør kunne disponere bil.
Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til avd. led. fysioterapeut,
Nicole Weling, tlf. 75 07 51 70.
Søknad med kopi av attester og vitnemål sendes Alstahaug personalkon-
tor, Rådhuset, 8805 Sandnessjøen, innen 20. februar 2004.

SCANDINAVIAN REHAB CENTER A/S
DET SKANDINAVISKE FERIE- OG HELSESENTER I TYRKIA

Fysioterapeuter søkes
til vårt rehabiliteringssenter i Antalya, Trykia, for kortere engasjement
vår og høst 2004.

For nærmere informasjon kontakt ledende fysoterapeut Synnøve Ask på
tlf. 22 89 04 13 / 922 58 567, eller send CV med autorisasjon og to refe-
ranser til: SRC v/Synnøve Ask, Ivan Bjørndalsgt. 2, 0472 Oslo.
Søknadsfrist: 01.03.04.

Psykomotorisk fysioterapeut
ønskes snarest for ca 1/2 års vikariat med driftsavtale. Omfanget av avta-
len er under vurdering. Forlengelse kan bli aktuelt. Henv. tlf. 41 65 59 30,
Bryn Psykomotoriske Fysioterapi, Østensjøvn.79, 0667 Oslo.

Lyst på jobb i privat praksis?
Havna Fysikalske A/S, Øksnes kommune i Vesterålen, har ledig
et 1 års vikariat med 100% driftstilskudd fra medio april -04.
Instituttet har 2 ansatte og byr på en svært allsidig praksis.
Gode arbeidsbetingelser og god pasienttilgang.

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til Per eller Veslemøy.
Tlf. 76 13 10 55 (a), 76 13 44 52 (p). Mobil: 99 16 96 38 / 99 23 80 25.
E-mail: per_bjorkas@hotmail.com

NITTEDAL KOMMUNE

FYSIOTERAPEUT

www.jobbdirekte.no/nittedal 

Stilling for fysioterapeut er ledig for snarlig tiltredelse.
Søker må ha offentlig godkjenning som fysioterapeut.

Se fullstendig utlysing på: 

eller ring for mer informasjon; 
Helsesjef Gudrun Lund tlf. 67 05 90 00 eller 
Tjenesteleder for fysio- og ergoterapitjenesten 
Solrun Nygård tlf 67 06 78 70.
Søknad med attester og vitnemål, gjerne CV sendes:
Nittedal kommune, Helseksjonen, Moveien 1, 1482 Nittedal, 
merk søknaden:  "Fysioterapeut" 
Søknadsfrist:  1.mars 2004

Velkommen som søker!

Fysikalsk medisin og rehabilitering Ottestad

Avdelingen ligger i Ottestad 2 km utenfor Hamar og driver rehabilitering på 
2.-linjenivå. Vi har pasienter med sammensatte muskel- og skjelettlidelser
og smertetilstander der rehabiliteringsproblemene er spesielt omfattende.
Likeledes hemisfærelesjoner, tverrsnittlesjoner, amputasjoner, dysmeli,
polio samt andre ortopediske og nevrologiske lidelser.
Klinikken har 10,8 stillinger for fysioterapeut.

Avdelingen har ledig stilling for

Spesialfysioterapeut
50 % fast stilling ledig fra dd. (sak 12/04)

For opplysninger om stillingen kontakt sjeffysioterapeut 
Marit L. Magnussen tlf. 62 53 73 24/25. 
E-post: marit.lovseth.magnussen@sykehuset-innlandet.no

Søknad på sykehusets søknadsskjema vedlagt godkjente kopier 
av attester og vitnemål sendes 

Sykehuset Innlandet HF 
Lønns- og personalseksjonen
2326 Hamar
innen 23. februar 2004
Vennligst merk søknaden med saksnr.
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fysioterapeuten@fysio.no

Følgende nyopprettede driftstilskudd for fysioterapeuter
er ledige:

100% (36t/u) driftstilskudd
for fysioterapeut ved Moelv fysioterapi

25% (9t/u) driftstilskudd
for fysioterapeut ved Brumunddal fysikalske institutt

25% (9t/u) driftstilskudd
for fysioterapeut ved Fysioterapi Brumunddal

25% (9t/u) driftstilskudd
for fysioterapeut ved Institt for psykomotorisk fysioterapi

25% (9t/u) driftstilskudd
for fysioterapeut ved Dala fysioterapi og løpsklinikk

Ved eventuell tildeling av driftstilskudd til intern søker, kan det
bli ledig andre prosentandeler av driftstilskudd, eventuelt også
ved andre fysikalske institutter i kommunen. Det må fremgå av
søknaden om den alternativt gjelder for andre prosentandeler eller
ved andre fysikalske institutter i kommunen.

Personlig egnethet vil bli vektlagt. Gjeldende avtale mellom KS
og NFF, ASA 4313 fastsetter regler for tildeling av driftstilskudd.
For ytterligere opplysninger henvises til fullstendig annonse på
kommunens internettsider. 

Søknad med referanser, samt kopi av attester og vitnemål sendes
Ringsaker kommune, organisasjonssjefen, Postboks 13, 
2381 Brumunddal innen 22. februar 2004.

Felles for alle stillinger i Ringsaker kommune:
Merk søknaden med ref.nr. Fullstendig utlysningstekst finnes på
internett på www.ringsaker.kommune.no eller www.stepstone.no,
eller fås ved henvendelse til Ringsaker kommunale servicesenter
tlf. 62 33 50 05.

RINGSAKER KOMMUNE
Ringsaker kommune ligger sentralt i Mjøsområdet mellom 
Hamar og Lillehammer med Brumunddal som
administrasjonssted. Ringsaker har ca. 32 000 innbyggere og
er landets største innlandskommune og en av innlandets største
industrikommuner. Det er gode muligheter for sports- og
fritidssysler på Mjøsa og i skog- og fjellterreng.

KOMMUNALT DRIFTSTILSKUDD FOR FYSIOTERAPEUTER

Vardø kom mu ne
Sentraladministrasjonen

Vardø kommune ligger på 70 grader nord og 31 grader øst. Kommunen 
har 2 sentra: Kiberg som ligger på fastlandet, og byen Vardø, totalt er 
det ca 2700 innbyggere i kommunen. Vardø fi kk bystatus i 1789, og er 
den eneste byen i Europa med arktisk klimasone. Byen ligger på en øy, 
og har undersjøisk tunnelforbindelse med fastlandet. Vardø kommune 
har fått status som omstillingskommune og er valgt til 1000-årsstedet
i Finnmark. Vi har en unik natur for de som er interessert i friluftsliv,  
har mange lag og foreninger og et rikt musikkmiljø. Vardø er kalt for  
den «muntre byen ved Bussesund.» Det er mange og spennende
muligheter for de som vil bo og etablere seg i Vardø.

��������	
����
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Det er ledig fast stilling med tiltredelse i mai.   
Stillingen har driftsavtale om privat praksis.
Fysioterapitjenesten består av 2 stillinger og er organisert i
helsetjenesten med Helse og sosialsjef som øverste leder.
Vi søker en fysioterapeut som liker utfordringer, er fleksibel,  
handlingsretta og har vilje til tverrfaglig samarbeid.   
Det må påberegnes noe kommunalt forebyggende arbeid
og rehabilitering overfor barn, funksjonshemmede og eldre.
Lønn etter avtale og i henhold til regler og annet avtaleverk.
Kommunen er behjelpelig med å skaffe bolig og barnehageplass.
Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til
Helse og sosialsjef Hege Wikestad, tlf 78 43 33 00 eller
fysioterapeut Lennart Kleppe, tlf. 78 94 35 36.
Søknad med CV og bekreftede attester sendes Vardø kommune  
v/personalkontoret, pb. 292, 9951 Vardø innen 27.02.2004.
Kommunens stillinger ligger også på www.jobbnord.no
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Psykiatrien i Vestfold HF
Psykiatrisk fylkesavdeling - GranliPsykiatrisk fylkesavdeling - GranliPsykiatrisk fylkesavdeling - GranliPsykiatrisk fylkesavdeling - GranliPsykiatrisk fylkesavdeling - Granli

Full utlysingstekst:
wwwwwwwwwwwwwww.piv.piv.piv.piv.piv.no.no.no.no.no
- se under Personal og deretter

Ledige stillinger!

For opplysninger, ta kontakt med
leder Liv Bj. Taranrød tlf. 33 34 18 00,
livlivlivlivliv.taranrod@piv.taranrod@piv.taranrod@piv.taranrod@piv.taranrod@piv.no.no.no.no.no

Søknad sendes Psykiatrisk fylkesavdeling,
Postboks 2084, 3103 Tønsberg.

Søknadsfrist  22.02.04.Søknadsfrist  22.02.04.Søknadsfrist  22.02.04.Søknadsfrist  22.02.04.Søknadsfrist  22.02.04.

Det er ledig 60% fast stilling60% fast stilling60% fast stilling60% fast stilling60% fast stilling som

Off. godkj.
fysioterapeut
med arbeidssted for tiden alderspsykiatrisk
utredningsavsnitt, post 11.

Rehabiliteringssenteret Nord-Norges Kurbad AS
er Nord-Norges største opptreningsinstitusjon i Gruppe 1, med 95 senger. Senteret
ligger ved friområdet på toppen av Tromsøya med gode utendørs aktivitetsmulighe-
ter hele året. Vi behandler pasienter med lidelser i muskler og ledd, fibromyalgi,
revmatiske sykdommer, slag, hjerte- og karsykdommer, nevrologiske lidelser og
Parkinsons sykdom. I samarbeid med Regionsykehuset i Tromsø (RITØ) behandler
vi pasienter med revmatoid artritt og Mb. Bechtrew som tas inn gruppevis og pasi-
enter som har gjennomgått større ortopediske og revmakirurgiske inngrep.

FYSIOTERAPEUT
Ledig 1 års midlertidig stilling, med mulighet for forlengelse/
fast ansettelse.

Vi søker en selvstendig og målbevisst medarbeider med:
• Faglig nysgjerrighet og bred klinisk erfaring
• Interesse for å delta i nyutvikling, dokumentasjon, forskning og

undervisning
• Ønske om å arbeide tverrfaglig og delta i teamarbeid

Vi kan tilby:
• lønn etter avtale
• pensjonsordning
• leie av tjenestebolig

Det vil bli lagt vesentlig vekt på søkerens personlige egenskaper.
Spørsmål vedr. stillingen rettes til sjefsfysioterapeut Anu M.Piira eller
personalsjef Randi S. Wiik på tlf.: 77 66 88 00.
Søknad med kopi av vitnemål, off. godkjenning, referanser og attester
sendes snarest til:RNNK AS, Conrad Holmboes veg 95, 9011 Tromsø,
Norge. Mrk. ”søknad”.

www.rehabiliteringssenteret.no
firmapost@kurbadet.no
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Søknad merket «13», vedlagt CV, kopi av vitnemål og 
attester, sendes: Sykehuset Asker og Bærum HF,  
Postboks 83, 1309 Rud innen 27.02.04.   
Attester og vitnemål returneres ikke.

www.sabhf.no

Sykehuset Asker og Bærum (SAB) tilbyr spesialisthelsetjenester innen 
psykiatri og somatikk. Virksomheten holder et høyt faglig nivå og   
sykehuset satser sterkt på kompetanseutvikling. SAB har omfattende  
vel ferds ord nin ger for ansatte, barnehagetilbud og tilbud om boliger.

Geriatrisk post

- aktiv post med ambisjoner, 
kan gi deg nye utfordringer!
Bli med å starte geriatrisk post på Sykehuset Asker og Bærum HF, 
Bærum sykehus. Har du erfaring med geriatri, interesse og  
engasjement for denne pasientgruppen så kan du få være med  
å etablere et tilbud til disse pasientene på sykehuset.

Vi starter med poliklinikk og dagpost, på sikt vil det også opprettes 
geriatriske senger. En aktiv post med utredning, behandling,  
prosjektarbeid og tverrfaglig tilnærming til geriatriske pasienter,  
med behov for spesialisthelsetjenester. 

Geriatrisk post vil ha et nært samarbeid med slag- og rehabiliterings- 
enheten på sykehuset. Organisasjonen er for tiden i endring,  
noe posten vår også er en del av.

Fysioterapeuter
Vi har ledig to 100% faste stillinger. 

Det er varierte arbeidsoppgaver med vekt på:
•   Funksjonsvurdering/testing
•   Funksjons- og ADL trening
•   Utprøving og tilpasning av hjelpemidler
•   Tilrettelegging av bolig og aktiviteter
•   Veiledning og samarbeide med oppfølgende instanser
•   Utvikle tverrfaglig samarbeid,     
    delta i postens aktiviteter/prosjekter

Søkeren bør ha kompetanse i geriatri og minst 2 års erfaring  
som fysioterapeut.

Engasjement og motivasjon er helt avgjørende.    
Du ser på tverrfaglig samarbeid som en berikelse og har et  
ønske om å gi et godt tilbud til pasientene og skape en god   
arbeidsplass. Personlig egnethet vurderes ved ansettelse.   
Ved intern ansettelse kan andre stillinger bli aktuelle.

Nærmere opplysning: Avd.sykepleier Anniken Blichfeldt Muren,  
Med. 5, tlf 67 80 98 35/ 928 05 365.
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AURSKOG-HØLAND KOMMUNE
Levekår
Aurskog-Høland kommune ligger i den østlige delen av Akershus, med kort vei til
Lillestrøm, Oslo og Gardermoen. I likhet med de andre kommunene nord og øst
for Oslo, skjer en positiv utvikling av kommunen. Tilflyttingen har vært jevn de
siste årene, og kommunen har nå ca. 13.000 innbyggere.  Vi har gode muligheter
for jakt, fiske og friluftsliv. De øvrige fritids- og kulturtilbud i kommunen er gode
og mangfoldige. Servicetilbudet er godt utbygd. Kommunens største tettsted er
Bjørkelangen, hvor kommunens administrasjon ligger.

FYSIOTERAPEUT 30 % STILLING FAST FRA 01.01.04
Stillingen er øremerket forebyggende arbeid på helsestasjon og i skole-
helsetjenesten. Stillingen er administrativt underlagt virksomhetsleder
for psykiatri og rehabilitering.
Det søkes etter fysioterapeut med videre-utdannelse og/eller erfaring
med barn og unge. Lønn etter avtale.

LEDIG 20 % DRIFTSAVTALE SOM FYSIOTERAPEUT
Nyopprettet driftstilskudd i Aurskog distrikt. Driftstilskuddet er ikke
tilknyttet noe institutt.

LEDIG 50 % DRIFTSAVTALE SOM FYSIOTERAPEUT –
PSYKOMOTORISK FYSIOTERAPI
Nyopprettet driftstilskudd i Aurskog distrikt. Driftstilskuddet er ikke
tilknyttet noe institutt.

For alle stillingene gjelder:
Spørsmål kan rettes til virksomhetsleder for psykiatri og rehabilitering
Anne Berit Krokli på tlf. 63 85 25 00 el. e-post: abk@ahk.no.
Personlig egnethet vektlegges i stor grad ved ansettelse i alle stillinger.

Søknad med CV og kopier av off. godkjenning, vitnemål og attester
sendes til Organisasjonsutvikling, rådhusveien 3, 1940 Bjørkelangen
innen 15.03.04. Vi gjør oppmerksom på at vi ikke returnerer vedlagte
papirer.

Bruk gjerne e-post når du sender
annonser til Fysioterapeuten:

annonse@fysio.no

Sunndal kommune
HELSETJENESTEN

Sunndal kommune ligger i Møre og Romsdal og har ca. 7500 innbyggere, hvorav
ca. 4000 bor i kommunesenteret Sunndalsøra. Hydro Aluminium er den største ar-
beidsplassen i kommunen. Vi har et godt utbygd barnehage-, skole-, kultur- og
pleie- og omsorgstilbud i kommunen. For ytterligere opplysninger vises til vår
hjemmeside. www.sunndal.kommune.no

FYSIOTERAPEUT –VIKARIAT
I Sunndal kommune er det ledig hel stilling som fysioterapeut vikar med
arbeidssted for tiden ved helsetjenesten. St.hjemmel 0000064. Tiltre-
delse 24.03.04, varighet ut året med mulighet for forlengelse.

Arbeidsoppgavene består av kurativt arbeid, rehabilitering/
habilitering og forebyggende virksomhet. Tjenesten dekker også evt.
annet aktuelt innen fysioterapi i kommunen.  Søker må være interessert
i et bredt spekter av fagets områder, og ha gode samarbeidsevner.

Spørsmål om stillingen kan rettes til Målfrid Rakstang Rød,
tlf. 71 69 90 51, e-post: malfrid.rakstang.rod@sunndal.kommune.no

Søker anmodes om å skrive søknad på særskilt søknadsskjema som
fås ved henvendelse kommunens servicekontor tlf 7169 9120.
Søknadsskjema kan også lastes ned fra kommunens hjemmeside:
www.sunndal.kommune.no

Lønn etter kvalifikasjoner for stillingen.

Søknad sendes til Sunndal kommune, personal- og organisasjons-
utvikling, postboks 94, 6601 Sunndalsøra eller på
e-post til post@sunndal.kommune.no innen 20.02.04.
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S w i x  s ø k e r
N o r d i c  W a l k i n g  
k o n s u l e n t e r !
Nordic  Walk ing er  i  s tad ig  u tv ik l ing.  Swix  ønsker
å ha med seg godt  kva l i f iser te  fagpersonel l  som
samarbeidspar tnere for  å  f remme Nord ic  Walk ing
som en var ig  og spennende t ren ingsform for
grupper  og enkel t - ind iv ider  på u l ike n ivåer.

Swix  ønsker  å  u tdanne Nord ic  Walk ing 
konsulenter  med ser t i f iser ing som kan være med
å s t imulere Nord ic  Walk ing akt iv i te t  i  samarbeid
med but ikker  på nye arenaer  og mot  nye mål -
grupper.

Du bør  ha fø lgende kval i f ikasjoner :
• Kunnskap om anatomi ,  fys io log i  og 

t ren ings lære
• In teresse for  å  s tar te  Nord ic  Walk ing-

akt iv i te t  på nye arenaer  og t i l  nye målgrupper
• In teresse for  fagutv ik l ing av Nord ic  Walk ing
• Underv isn ings-  og gruppepraks is

Swix kan t i lby:
• Økt  kompetanse g jennom sterk t  subs id ier t

2-dagers kurs  med ser t i f iser ing t i l
Swix  Nord ic  Walk ing t rener

• Ti lgang t i l  s t imulerende fagmi l jø  og net tverk
• Underv isn ingsmater ia le  i  Swix  reg i
• Markedsfør ingsmater ia le  i  Swix  reg i

Kursdatoer  for  våren 2004 er :
Oslo 12.-13.  mars
Bergen 14.-15.  mars
L i l lehammer 16.-17.  apr i l
Trondheim 18.-19.  apr i l
Tromsø 7.-  8 .  mai

Skriv  en kor t  søknad som inneholder :
• Formel l  kompetanse
• Prakt iske er far inger  med t ren ingsgrupper

og underv isn ing
• Hva du kan b idra med som 

Swix Nord ic  Walk ing t rener
• Hvi lke t renerkurs  du kan de l ta  på

Søknaden sendes på e-mai l  t i l :
f i rmapost@swix.no el ler  pr.  t l f .  61 22 21 00
innen 1.  mars 2004.
Vi sender  deret ter  u t  mer  in formasjon om kurs,
kr i ter ier  for  og oppfø lg ing av deg som 
Swix Nord ic  Walk ing t rener.

wwww.swixsport .no 
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Bedriftshelsetjenesten i Sykkylven
Bedriftshelsetjenesten i Sykkylven er en fellesordning som
ble startet i 1976. Vi har nå 48 medlemsbedrifter med ca
2170 ansatte. Det er 5 større bedrifter, deriblant Ekornes
Fabrikker, som den største medlemsbedriften. Vi har nå 4
medarbeidere; bedriftslege, bedriftssykepleier, verneingeniør
og sekretær. Vi har et positivt arbeidsmiljø i gode lokaler på
Ikornnes. Lokal tilknytning og lokalkjennskap er vår styrke.
Vi har godt innarbeidet, tilpasset data-program,  bredbånds-

tilknytning etc. Vi er meget godt utstyrt med måleapparater, tilpasset lokale behov.
Sykkylven ligger naturskjønt, nær Sunnmørsalpene, med gode skianlegg, fiske- og
jaktmuligheter. Ca. 40 minutt fra Ålesund.

Fysioterapeut
Styret i BHT Sykkylven har, med forbehold om årsmøtets godkjennelse,
besluttet å utvide staben med en fysioterapeut i 50 % stilling. Arbeids-
oppgavene vil være varierte; bl.a. arbeidsplassvurdering, kurs/undervis-
ning, AMU-møter, arbeidsmedisinsk poliklinikk. Erfaring fra arbeid
innenfor HMS er en fordel men ingen forutsetning.

Vi ønsker en fysioterapeut som:
• har gode evner og vilje til samarbeid.
• liker å bygge nettverk og pleie kundekontakt.
• har interesse for forebyggende miljøarbeid.
Lønn etter avtale. Snarlig tiltredelse.

Ring gjerne og spør om stillingen. Du kan kontakte daglig leder Lisbet
Tynes Fausa, tlf 70 25 51 13, mail:lisbet@bhtsykkylven.no. Du kan også
se på vår hjemmeside: www.bhtsykkylven.no
Søknad sendes til: Bedriftshelsetjenesten i Sykkylven, 6222  Ikornnes.
Søknadsfrist: 1. mars.

Oslo kommune - Bydel Nordre Aker
Ledig 25% avtalehjemmel ved Sognsvann fysioterapi fra 01.04.04.
Søknadsfrist: 01.03.04.Kontaktperson: Hanne Kjendlie.
Søknad sendes: Seksjon for ergo/fysioterapi, Pastor Fangensv. 26, 0877 Oslo.

Åsnes kommune

Ledig driftsavtale
Åsnes kommune har fra d.d. ledig 100% driftsavtale for fysioterapeut.
Avtalen vil bli tilknyttet Glomma fys, Inst.
Nærmere opplysninger fåes ved henv.til sjeffysioterapeut Stein Holtet
eller Glomma fys. Inst.

Fullstendig utlysningstekst på www.asnes.kommune.no eller
Ved henv. til Servicetorget,tlf.62 95 66 00.

Søknad vedlagt CV, kopier av vitnemål samt referanser sendes
Helseavd. Åsnes kommune, 2270 Flisa innen 05.03.2004.

Kjøp/salg/leie

Vikariat med tilskudd i Rygge
Ved Rygge fysioterapi trenger vi vikar fra 01.05.04 og foreløpig for ett
år. Det følger 50% driftstilskudd med stillingen. Det er mulig å arbeide
utover dette. Søknaden sendes Rygge fysioterapi, Bankveien 2, 1580
Rygge. Tlf. 69 26 05 81. Søknadsfrist 01.03.04.

En del brukt fysikalsk utstyr til salgs
grunnet opphør av institutt. Tlf. 22 15 13 58.

Family Sport Club, Løten er et nyetablert og topp moder-
ne trening, helse og velværesenter på 917 m2, midt i
Løten sentrum, 15 minutters kjøring fra Hamar og Elverum.
Ved to måneds drift har vi allerede 450 medlemmer 
fra 15 – 80 år.

Fysioterapeut
Trenger du en spennende utfordring?
Tenker du kreativt i forhold til trening/behandling?

Ønsker du å starte opp med egen praksis?
Vi har tilrettelagt et eget behandlingsrom for fysioterapi.

Det er ikke driftstilskudd knyttet til senteret i første omgang.

Vårt mål er å ha et nært samarbeid med fysioterapeut. Ved
siden av ordinær behandling, har vi et ønske om å kjøpe 
tjenester av deg til kursing og opplæring av ansatte. Ha 
mindre behandlingsgrupper i sal. Utføre idrettsmassasje m.m.

Som nystartet senter, har du mulighet til å forme din egen
arbeidsplass. En fordel med idretts bakgrunn.

Leiepris og annen informasjon får du ved å henvende deg til:

Family Sports Club, Løten
V/ Frøydis Vangen Kjøs
Postboks 5 2341 Løten. Tlf 62 59 02 10 - mobil 97 97 84 88
E-post: loten@fsc.no

Reuma-Sol Senter
Reuma-Sol Senter SL er et spansk selskap, eid av Norsk Revmatikerforbund. Sente-
ret består av 44 gjesteleiligheter og et stort helsehus med bl. a. fysikalsk seksjon.
Målsetting med senteret er at dette skal bli verdens beste sted å være for mennesker
med  sykdom i muskel- og skjelettapparatet.
Gjester som får behandling på senteret har hovedsakelig revmatiske sykdommer.
Fysikalsk seksjon behandler både inneboende gjester og mennesker som bor i
lokalområdet
For mer informasjon: gjerne besøk vår hjemmeside
http://www.reuma-sol.com/

For å dekke fysioterapibehovet i perioden september 2004 til september
2005 søker Reuma-Sol Senter etter:

Fysioterapeuter
Fysioterapiseksjonen består normalt av 11 fysioterapeuter, 2 studenter og 1
assistent. Arbeidsoppgavene vil være behandling av inneboende gjester og/
eller mennesker som bor i lokalområdet. Videre kan man få ansvar over
praksisveiledning av studenter som er i sin siste fase av utdannelsen.

Kvalifikasjoner:
• Offentlig godkjent fysioterapeut
• Erfaring i behandling av mennesker med en revmatisk sykdom
• Erfaring med å lede gruppetreninger i basseng og i gymsal
• Å ville være med i å bygge opp et godt faglig og sosialt

arbeidsmiljø
• Lojalitet ovenfor senterets overordnete mål

I vakre omgivelser tilbyr vi en spennende utfordring i et enestående pro-
sjekt i verdenssammenheng. Lønn etter spansk lønnsnivå.

Søknad vedlagt CV med kopier av attester og vitnemål sendes:
Reuma-Sol Senter SL, C/ Falguera 2, Urb Foya Blanca, 03580 Alfaz del
Pi, Spania, innen 27. februar 2004. For nærmere opplysninger kan du
kontakte sjeffysioterapeut Peter Ardon, telefon 0034 699 301 429 eller
e-mail: peter.ardon@reuma-sol.com
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NFFs KURS OG MØTER
NFF arrangerer ca. 55-60 kurs per år. De fleste kursene er av en ukes varighet,
40 timer, i tillegg har vi noen kortere temakurs. De fleste av NFFs kurs er kli-
niske behandlingskurs, og målgruppen er i hovedsak den praktiserende fysiote-
rapeut. Kursene er primært tilrettelagt slik at kunnskapen kan føres direkte inn i
den praktiske hverdagen.

Etterutdanningsvirksomheten i NFF får hvert år betydelige midler fra Fond til et-
ter- og videreutdanning av fysioterapeuter. Rammebevilgningen omfatter til-
skudd til alt arbeidet i NFFs fagseksjon: Utvikling og gjennomføring av etterut-
danningskurs, ajourføring av kursledere, kurslederseminar, spesialistordningen,
NFFs kollegaveiledning, utviklingsprosjekter og drift av fagseksjonen. Til virk-
somheten 2004 er det tildelt nærmere 4,1 millioner kroner. For deltakere på
NFFs kurs gir dette en vesentlig reduksjon av kursavgiften.
For nærmere informasjon om fondet, se www.fysio.no/fondet
Skriftlig påmelding. Bruk påmeldingsblanketten som du finner på internett,
www.fysio.no. Når påmeldingsblanketten ikke brukes, skal følgende opplysnin-
ger sendes til NFF i et vanlig brev: Navn, adresse, telefon, eventuell e-
postadresse, navn og adresse til arbeidsgiver og navn/nummer på kurset du
melder deg på. Legg ved dokumentasjon hvis det er spesielle opptaksvilkår til
kurset.

Påmelding er bindende
- Hvis avbestilling skjer 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

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

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

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

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

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

prosent av kursplassene.

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

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

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

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.

Har du glemt å melde deg på
disse kursene?

Se nærmere info om hvert enkelt kurs på sidene 36-39.

5020104
Undersøkelse og behandling av voksen hemiplegi
– Bobath Konseptet, Bergen, 1.-12.mars (del 1).

Trening til musikk tilrettelagt for ulike pasient-
grupper, Bærum, 3.-5.mars.

3060104
MTT for studenter og turnuskandidater,
Oslo, 11.-15.mars.

3550104
Fysioterapi «dott» søk,
Oslo, 15.-19.mars.

9070104
Basal kroppskjennskap I,
Vestfold, 28. mars - 2. april.

OBS! Kursavgiften er justert fra 01.01.2004.

Kursrnr. 3550104

Fysioterapi «dott» søk – oppdag en verden
av fysioterapi på nettet
Kunnskapsbasert praksis – oppdag en verden av fysioterapi på nettet.
Forskningsbasert kunnskap er en viktig kilde for faglige beslutninger.
Kurset har som mål å stimulere til utviklende, faglige diskusjoner både
deltakerne imellom og på arbeidsplassen. Det kan være en utfordring å
overføre forskning til praksis, og her vil du gjøre spennende oppdagel-
ser i forhold til hvordan du kan finne fram til og implementere
forskningsbasert fysioterapi. Ved å stille presise og relevante spørsmål,
lete etter forskningsbasert kunnskap, vurdere denne kritisk og flytte
gode forskningsresultater ut i praksis vil fagutvikling og kvalitets-
forbedring i fysioterapi stimuleres. Kurset legger opp til interaktiv læ-
ring og mye praksis hvor deltagernes egne problemstillinger er i fokus.
Med ny og oppdatert forskning 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: Grunnutdanning.
Etter gjennomført kurs skal deltakerne kunne:
•· stille gode praksisrelevante spørsmål
• innhente forskningsbasert kunnskap via litteratursøk i ulike databa-

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

og anvendbarhet.
• kjenne prinsipper for hvordan gyldig og anvendbar kunnskap må

integreres med erfaring og brukerens preferanser for å planlegge og
gjennomføre fysioterapitiltak.

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF avd. Oslo
Kursledere: Lillebeth Larun mfl.
Tid: 15.-19. mars 2004
Sted: Oslo. Deltakerantall: 24
Kursavgift: kr 3.560 for medlemmer, kr 6.545 for ikke medlemmer.
Lunsj kommer eventuelt i tillegg til kursavgiften.
Påmeldingsfrist: Fortsatt ledige plasser.
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131
Oslo eller via NFFs hjemmesider www.fysio.no
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30436401

Terapiridning – trinn 2
Kurset er en videreføring av trinn I og deltakerne skal tilegne seg forutset-
ninger for å kunne lede ridning som behandling. Deltakerne skal tilegne seg
utvidede kunnskaper om terapiridning. Kurset veksler mellom teori og prak-
sis, hvor deltakerne dels leder ridetimer, dels fungerer som hjelpere. Plan-
legging, behandlingsopplegg og evaluering av ulike diagnoser.
Gjennomført NFFs kurs i Terapiridning trinn I og II er et krav for å drive
terapiridning med bidrag fra Folketrygden.
Målgruppe: Fysioterapeuter som har gjennomgått trinn I.
Opptakskrav: Terapiridning trinn I og godkjent Hestekunnskapseksamen.
For mer informasjon om hestekunnskapseksamen, ta kontakt med Norsk
Hestefagskole, tlf. 61 16 55 00 eller se www.nhest.no

Etter gjennomført kurs skal kursdeltakerne:
• kunne planlegge terapiridning som behandling
• kunne lede terapiridning som behandling
• kunne evaluere terapiridning som behandling
·
Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF v/Fagseksjonen
Kursledere: Ellen Trætteberg
Tid: 24. - 28. mai 2004
Sted: Beitostølen Helsesportsenter
Deltakerantall: 12
Kursavgift: kr 3.560 for medlemmer, kr 6.545 for ikke medlemmer.
Påmeldingsfrist: 24. mars 2003
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen,  0131 Oslo el.
via NFFs hjemmesider www.fysio.no.
Lunsj kommer evnt. i tillegg til kursavgiften.

30436501

Terapiridning trinn 3
Kurset henvender seg til fysioterapeuter som har gjennomgått NFFs kurs i
Terapiridning trinn 1 og trinn 2 og som har ca. 2 års erfaring med terapiridning.
Kurset vil bli ledet av Suzanne von Dietze-Pollack, fysioterapeut og tysk ride-
lærer.
Målsetting med kurset: Å gi kursdeltakerne faglig påfyll og inspirasjon samt
anledning til å fordype seg i denne formen for forebyggende og behandlende
tiltak.

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF Fagseksjon
Kursledere: Suzanne von Dietze-Pollack
Tid: 4. – 7. mai 2004 (4 dager)
Sted: Norsk Hestesenter Starum, Lena (Hedmark)
Deltakerantall: 12
Kursavgift: kr 3.540 for medlemmer, kr 6.545 for ikke medlemmer.
Påmeldingsfrist: 3. mars
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo eller
via NFFs hjemmesider www.fysio.no.
Lunsj kommer evnt. i tillegg til kursavgiften.

30435301

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

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

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF avd. Møre og Romsdal
Kursledere: Jan Hoff og Jan Helgerud
Tid: 7.-11. juni 2004
Sted: Molde
Deltakerantall: maximum 30
Kursavgift: kr 3.560 for medlemmer, kr 6.545 for ikke medlemmer. Lunsj
kommer evnt. i tillegg til kursavgiften.
Påmeldingsfrist: 7. april 2004
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo el. via
NFFs hjemmesider www.fysio.no.

Helse- og miljø

Helse- og miljøarbeid for bedrifts-
fysioterapeuter del 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
arbeidsplassvurderinger for trygdekontorene for de som ikke er spesialist i
helse- og miljøarbeid eller har minst tre års praksis i minimum 50% stilling
med forebyggende fysioterapi /ergonomi, for eksempel bedriftshelsetjeneste.

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

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF avd. Oslo
Kursledere: Hasse Storbakken, Vera Hejna Romstad & Hilde Heber
Tid: 19.-23.april 2004
Sted: Oslo
Deltakerantall: 24
Kursavgift: kr. 3.560,- for medlemmer, kr. 6.545,- for ikke medlemmer
Påmeldingsfrist: 19. februar 2004
Skriftlig påmelding til:NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo
el. via NFFs hjemmesider www.fysio.no.
Lunsj kommer evnt. i tillegg til kursavgiften.

KURS FOR STUDENTER OG
TURNUSKANDIDATER
Kursnr. 3060104

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

Målgruppe: studenter (6. semester) og turnuskandidater
Opptakskrav: Studenter på 6. semester eller turnuskandidater

Etter gjennomført kurs skal deltakerne:
• kunne benytte treningsprinsippene og doseringsmåten på 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 v/Fagseksjonen
Kursledere: Hans Petter Faugli
Tid: 11. – 15. Mars 2004
Sted: Skullerudstua, Oslo
Deltakerantall: 34
Kursavgift: kr. 2.900
Påmeldingsfrist: Fortsatt ledige plasser!
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo eller
via NFFs hjemmesider www.fysio.no.
Lunsj kommer eventuelt i tillegg til kursavgiften.

Manuell terapi

www.fysio.no/kurs
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3060204

Medisinsk treningsterapi, MTT
Medisinsk treningsterapi er en gren av øvelsesterapien hvor pasienten i
speisalkonstuert apparatur selv utfører øvelser uten manuell medvirkning av
fysioterapeuten, men under kontinuerlig overvåkning av denne. Kurset gir
grunnlag for benyttelse av takst for medisinsk treningsterapi innenfor Folke-
trygdens takstsystem for fysioterapeuter.

Målgruppe: Fysioterapeuter
Opptakskrav: Grunnutdanning

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: Hans Petter Faugli
Tid: 6.-10. mai, uke 19 2004
Sted: Skullerudstua Oslo
Deltakerantall: 34
Kursavgift: kr. 3.560,- for medlemmer, kr. 6.545 for ikke-medlemmer
Påmeldingsfrist: 10. mars 2004
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo
eller via NFFs hjemmesider www.fysio.no
Lunsj kommer evt. i tillegg til kursavgiften.

30430701

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

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

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

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

kunne løse pasientens sammensatte problemer.

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF avd. Oslo
Kursleder: Hans Petter Faugli
Tid: 2. – 3. juni 2004
Sted: Oslo
Deltakerantall: 14
Kursavgift: kr 1.870 for medlemmer, kr 3.750 for ikke medlemmer. Lunsj
kommer evnt. i tillegg til kursavgiften.
Påmeldingsfrist: 31. mars 2004
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo el. via
NFFs hjemmesider www.fysio.no.

Kursnr. 9070104

Basal Kroppskjennskap I - Internatkurs
Basal Kroppskjennskap er en fysioterapeutisk behandlingsmetode. Selv-
opplevelse av egne bevegelsesvaner stimuleres individuelt og i sam-
handling med andre mennesker. Øvelsene er hentet fra og knyttet til dag-
liglivets bevegelser: ligge, sitte, stå, gå og stemmebruk. Arbeidsformen
er spesielt egnet for gruppeterapi, men nyttes også i individualterapi.

Målgruppe: Utdanningen som helhet retter seg yrkesspesifikt mot fer-
dig utdannede fysioterapeuter. Egner også seg som fordypningskurs for
de som har tatt flere trinn innen BK.
På trinn I kan annet helsepersonell som leger, psykologer, kuratorer, sy-
kepleiere, lærere delta.
Opptaksvilkår: Grunnutdanning.

Etter gjennomført kurs skal deltakerne ha tilegnet seg innsikt både
praktisk og teoretisk i Basal Kroppskjennskap. Hovedvekt skal ligge på
personlig erfaring av øvelsene.

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF v/Fagseksjonen
Kursledere: Agnes Lærdal og May Lisbeth Svendsen
Tid: 28. mars – 2. spril 2004
Sted: Gavelstad Hotell, Svarstad, Vestfold
Deltakerantall: 24
Kursavgift: kr 3.560 for medlemmer, kr 6.545 for ikke medlemmer.
Fullpensjon: kr. 590 per person per døgn, enkeltrom.
Påmeldingsfrist: Fortsatt ledige plasser.
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo
eller via NFFs hjemmesider www.fysio.no.

Kurs 8510104

ONKOLOGI DEL 1
Kurset som var annonsert til å gå i Trondheim i mars 2004 går ut.
Grunnen er at alle NFFs kurs innen onkologi er under revisjon. Nye
kurs vil bli presentert i løpet av første kvartal 2004.
Følg med i FYSIOTERAPEUTEN og på kurssidene på nettet,
www.fysio.no

Onkologi

Psykiatrisk/psykosomatisk fysioterapi

Kroppsorientert psykologi – kroppslige symptomer
og reaksjonsmønstre
Kurset har sprunget ut fra et behov for en teoretisk forståelsesramme som kan
være til hjelp i forsøket på å tenke rundt kroppslige symptomer og reaksjons-
mønstre.

Målgruppe: Kurset retter seg først og fremst mot fysioterapeuter som arbeider
med psykiatriske og psykosomatiske problemstillinger.
Opptakskrav: Grunnutdanning. Ønskelig med kurs ”Psykologi og psykiatri
for fysioterapeuter”.

Etter gjennomført kurs skal deltakerne:
• være bedre rustet til å møte psykiatriske og psykosomatiske fenomener

i sin praksis
• ha forståelse for hvor lett vi kommer i berøring med primitive lag av

personligheten gjennom å ha kroppen som innfallsvinkel
• ha kjennskap til primitive forsvarsmekanismer som for eksempel splitting

Nytt kurs!
Kursnr. 9180104

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

Målgruppe: Fysioterapeuter som arbeider i praksisfeltet med psykomotorisk
fysioterapi.
Opptakskrav: Gjennomført videreutdanning/kompetanse i psykomotorisk fy-
sioterapi.

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF avd. Oslo
Kursleder: Gudrun Øvreberg, Alette Ottesen og Berit Ianssen
Tid: 19. – 21. april 2004
Sted: Oslo
Deltakerantall: 20
Kursavgift: kr. 3.010 for medlemmer, kr. 6.020 for ikke medlemmer.
Lunsj kommer eventuelt i tillegg til kursavgiften.
Påmeldingsfrist: 18. februar 2004
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo eller
via NFFs hjemmesider www.fysio.no.
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og projektiv identifisering og kjenne til betydningen av disse primitive
forsvarsmekanismer

• være kjent med fenomener som overføring og motoverføring som gjør
seg gjeldende i den terapeutiske relasjonen

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF v/Fagseksjonen
Kursledere: Lise Radøy og Kina Meurle-Hallberg
Tid: 26. – 30. april 2004
Sted: Oslo
Deltakerantall: 20
Kursavgift:  kr. 3.560,- for medlemmer, kr. 6.545,- for ikke-medlemmer.
Lunsj kommer evnt. i tillegg til kursavgiften.
Påmeldingsfrist: 26. februar 2004
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo
el. via NFFs hjemmesider www.fysio.no.

30490201

Basiskurs i psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi
(tidligere Grunnkurs 1 i psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi)
Fagfeltet psykosomatisk og psykiatrisk fysioterapi tar sikte på å kvalifisere fy-
sioterapeuter til å arbeide med psykosomatisk og psykiatrisk problematikk,
både med tanke på adekvat evaluering av pasientene og for å foreta riktig valg
av behandling.

Målgruppe: Fysioterapeuter med interesse for og/eller yrkeserfaring fra psy-
kiatrisk og psykosomatisk fagområde, og fysioterapeuter som ønsker å lære en
helhetlig kroppsundersøkelse til bruk i allmenpraksis. Fysioterapeuter som øn-
sker fordypning og økt kompetanse i arbeidet med pasienter med psyko-
somatiske og psykiatriske helseproblemer, livsstilsproblemer, belastnings-
lidelser, kroniske smerter eller psykiatriske lidelser.
Opptakskrav: Grunnutdanning og 1 års praksis etter grunnutdanningen.

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

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

hos personen sett i sammenheng med livssituasjon og personens egen opple-
velse av seg selv og sin situasjon = ressursvurdering

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

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF avd. Vest-Agder
Kursledere: Kirsten Ekerholt og Elisabeth Møyner
Tid: 24. – 28. mai 2004
Sted: Kristiansand
Deltakerantall: 24
Kursavgift: kr. 3.560 for medlemmer, kr. 6.545 for ikke medlemmer
Påmeldingsfrist: 24. mars 2004
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo el. via
NFFs hjemmesider www.fysio.no.
Lunsj kommer evnt. i tillegg til kursavgiften.

Rehabilitering

Undersøkelse og behandling av
voksen hemiplegi – Bobath Konseptet
(The Assessment and Treatment of Adult
Hemiplegia – The Bobath Concept)
Kurset ”Undersøkelse og behandling av voksen hemiplegi - Bobath Konsep-
tet” består av en teoretisk og en praktisk del. I den teoretiske delen legger kur-
set til rette at deltakerne tilegne seg kunnskap om Bobath konseptet og dets ut-
vikling. Anvendt nevrofysiologi. Normal bevegelse relatert til pasienter med
nevrologiske utfall. I den praktiske delen blir pasienter behandlet under vei-
ledning, analyse av pasientbehandling i etterkant, pasientdemonstrasjoner og
praktisk øving på hverandre.

Målgruppe:Fysioterapeuter og ergoterapeuter (2) i og utenfor institusjon.
Opptakskrav: Grunnutdanning. Søkere må arbeide med pasienter som har
nevrologiske utfall, spesielt hemiplegi. Søkere må ha praktisert i ett år etter
endt turnus.

Etter gjennomført kurs skal kursdeltakerne ha:
• økt kunnskap om nevrofysiologi og anvendt nevrofysiologi
• økt kunnskap om Bobath konseptet og dets utvikling
• økt kunnskap om normal bevegelse relatert til pasienter med

nevrologiske utfall.
• økt kjennskap til nyere forskning på dette feltet
• økte ferdigheter i pasientbehandling og analyse av behandlingen.

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF avd. Hordaland
Kursledere: Bente Gjelsvik & Mary Lynch-Ellerington (Undervisningen går
på engelsk, prosjektene kan skrives på norsk)
Tid: kurset strekker seg over 3 uker: To første uker: 1. – 6. mars og 8. – 12.
mars 2004. Siste uke: 28. juni – 4. Juli 2004
Sted: Bergen
Deltakerantall: 20
Kursavgift: medlemmer i NFF kr 10.680,- - ikke medlemmer kr. 19.635,-.
I tillegg kommer en avgift på kr. 780 for retting av oppgaven og evt. en avgift
for lunsj.
Påmeldingsfrist: Fortsatt ledige plasser.
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo eller
via NFFs hjemmesider www.fysio.no.

30450501

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 be-
handling av pasienter med skader i sentrale nervesystem. Kurset skal vise pro-
gresjonen i behandlingen, med balanse og gange som undertema.
Opptakskrav: Gjennomgått Bobath grunnkurs, og ett års
klinisk praksis etter det.

Praktiske opplysninger:
Arr: NFF avd. Hordaland
Kursledere: Bente Gjelsvik og Mary Lynch-Ellerington
Tid: 5.-9.juli 2004
Sted: Bergen
Deltakerantall: 12
Undervisningen foregår på engelsk.
Kursavgift: kr. 3.560 for medlemmer, kr. 6.545 for ikke medlemmer
Påmeldingsfrist: 14. februar
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704, St. Hanshaugen, 0131 Oslo eller
via NFFs hjemmesider www.fysio.no

Faggruppen for Mensendieckfysioterapi ønsker
velkommen til

Fagseminar og årsmøte 5.-6.mars 2004
Sted: Høgskolen i Oslo – Pilestredet 52, Anna Sethnes Hus
Tema for seminaret: Bekken
Program for seminaret (med forbehold om endringer):

Fredag 5. mars:
1800-1815 Åpning ved leder Ole Rusletvedt
1815-1915 «Undersøkelse og tester av iliosacral-ledd. Teori og praksis»

ved manuell terapeut Hilde Robinson, Hans og Olaf Fysioterapi
2000 Årsmøtemiddag

Lørdag 6. mars:
0915-1000 «Bekken – differensial-diagnoser»

ved manuell terapeut Peter Døving, NIMI
1015-1100 Work–shop med Peter Døving
1130-1230 Lunsj
1230-1330 Sykegrep relatert til tema bekken
1345-1445 Mensendieckgymnastikk
1500 ÅRSMØTE

Pris inkludert lunsj og årsmøtemiddag:
Medlemmer av faggruppen: 600,-. Ikke-medlemmer av faggruppen: 900,-.
Studenter: 100,- (uten middag)

Bindende påmelding ved betaling per bankgirokonto:
Giroadresse: Faggrupppa for mensendieckfysioterapi v/ Unn Kristin Sun-
det, Waldemar Thranesgt. 47 A, 0173 Oslo. Bankgironr: 1602 59 25657.
Eller møt opp og betal ved døren

Hvis spørsmål kontakt: Elin Berven, tlf: 90 11 44 12,
e-post: elin.berven@bna.oslo.kommune.no VEL MØTT!
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Aktiv rehabilitering
Målgruppe: Fysioterapeuter som arbeider med pasienter
Opptakskrav: Grunnutdanning
Antall timer: 10

Etter gjennomført kurs skal deltakerne ha:
• kunnskap om generelle prinsipper for rehabilitering av akutte skader
• kjennskap til nevromuskulær trening
• gjennomgått diagnostisering og behandling av ankel, nakke og skulder
• kunnskap om ryggsmerter hos barn og unge
• kunnskap om sammenhengen mellom  fysisk aktivtet og helse

Kursledere: Representanter fra NFFs faggruppe i idrettsfysioterapi
Tid: 22.-23. april 2004. Sted: Haugesund. Påmeldingsfrist: 19. februar.
Tid: 2.-3. september 2004. Sted: Finnmark. Påmeldingsfrist: 1. juli.

Deltakerantall: maks 30
Kursavgift: kr 1.600,- for medlemmer, kr 2.600,- for ikke medlemmer.
Lunsj kommer eventuelt i tillegg til kursavgiften.
Skriftlig påmelding til:NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo
eller via NFFs hjemmesider www.fysio.no.

NFF ønsker å sette økt fokus på fysioterapi og bevegelse. I den sam-
menhengen presentererer vi en kursrekke som tar for seg temaet på
ulike måter.
    Alle fire kursene legger hovedfokus på praksis og aktivitet.
Bevegelse er stikkordet, kursdeltakerne skal være i aktivitet, kursene
skal være i bevegelse rundt omkring i landet og det skal gjøre den en-
kelte fysioterapeut i stand til å bevege pasientene.

Fysioterapeuter i bevegelse

Bevegelse, avspenning og mestring
Målgruppe: Fysioterapeuter
Opptakskrav: Grunnutdanning
Antall timer: 10

Kort om kursets innhold:
• kjenne på og reflektere over egne bevegelser og spenninger
• holdepunkter for vurdering av anspenthet, øve klinisk blikk
• instruksjon, ivaretakelse og mestring
• vi beveger oss det meste av tiden, uten og til musikk
• idebank for oppstart og drift av bevegelsesgrupper

Kursledere: Alette Ottesen, Spesialist i psykiatrisk og
psykosomatisk fysioterapi og representanter fra faggruppen.

Tid: 20.-21. september 2004. Sted: Tønsberg. Påmeldingsfrist: 26. juli.

Deltakerantall: Maks 24
Kursavgift: kr 1600,- for medlemmer, kr  2600,- for ikke medlemmer.
Lunsj kommer eventuelt i tillegg til kursavgiften.
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo
eller via NFFs hjemmesider www.fysio.no.

Trening til musikk tilrettelagt
for ulike pasientgrupper
– hvordan bli en dyktig instruktør?
Målgruppe: Fysioterapeuter som ønsker å arbeide med
gruppetrening til musikk.
Opptakskrav: Grunnutdanning. Deltagerene bør være oppdatert på
grunnleggende treningslæreprinipper f.eks gjennom NFF’s Trenings-
lærekurs eller annen relevant treningslære. Det er en fordel å ha erfaring
med gruppetrening til musikk, enten som instruktør eller som deltager.
Antall timer: 20

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
treningsglede,

Kursledere: Hanne Borg Finckenhagen og Heidi Bråten Fure
Tid: 3.-5. mars 2004. Sted: Bærum. Påmeldingsfrist: Fortsatt ledig!
Deltagerantall: Maks 30
Kursavgift: kr 2.650,- for medlemmer, kr  4.600,- for ikke medlemmer.
Lunsj kommer eventuelt i tillegg til kursavgiften.
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131
Oslo eller via NFFs hjemmesider www.fysio.no.

Kursene vil bevege seg utover i 2004, og vil ende
opp med en kongress omkring samme tema på
Lillehammer 2.-3. desember.

Fysioterapi og tilpasset fysisk aktivitet
Målgruppe: Fysioterapeuter med interesse for å benytte tilpasset fysisk
aktivitet i behandling/rehabilitering .
Opptakskrav: Grunnutdanning. Kursdeltakerne må være villige til å
delta i aktivitetene gjennom hele kurset.
Antall timer: 30

Etter gjennomført kurs skal deltakerne ha:
• Ha fått økt forståelse for hvordan aktivitet kan muliggjøres, samt gi

ønskelig behandlingseffekt gjennom tilpasninger
• Ha fått innføring i ulike aktiviteter i sal og klatrevegg, basseng og ute

(barmark- samt båtaktiviteter)
• Ha fått kjennskap til forskjellige aktivitetshjelpemidler, sommer og

vinter.
• Ha fått innføring i grunnleggende, generelle prinsipper i instruksjon og

organisering.
• Kunne benytte tilpasset fysisk aktivitet både i individuell- og gruppe-

behandling.

Kursledere: Mette Lein og Jon Martin Rødby
Tid: 7.-10. juni 2004. Sted: Beitostølen Helsesportsenter.
Påmeldingsfrist: 7. april.

Deltakerantall: Maks 24
Kursavgift: kr 3500,- for medlemmer, kr  5200,- for ikke medlemmer.
Lunsj kommer eventuelt i tillegg til kursavgiften.
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen,
0131 Oslo eller via NFFs hjemmesider www.fysio.no.
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Trønderne er stolte av byen sin som ligger vakkert til ved
munningen av Nidelven. Vi ønsker at du skal bli bedre kjent
med Trondheims historie og Trondheim by i dag og invite-
rer til det 27. fagseminaret i Ergonomigruppen.
Byens grunnlegger var Olav Tryggvasson i 997. Byens tu-
senårige historie har satt sitt preg, og vi finner en rekke kul-
turelle og historiske minnesmerker både i og rundt  byen.
Det sosiale programmet disse tre dagene vil føre deg til
flere av disse.
Fagseminarets innhold handler om bevegelse og mestring.
Trondheims lange historie handler også mye om å være i
bevegelse gjennom ulike tidsepoker. Mestring er kilden til
utvikling både når det gjelder personlig utvikling og byut-
vikling.

Program
Onsdag 24. mars
1000 Registrering. Få nye impulser hos utstillerne
1100 Åpning av fagseminaret
1110 Rytme og mestring presentert av elever ved musikk- og danse-

linja ved Trondheim Katedralskole
11.25 Vidvinkel på mestring. .

Foredragsholderen vil fokusere på kommunikasjonens betydning
for mestring. Han vil hente sine inntrykk fra den norske virkelig-
het og vil lede oss inn i mestringens underfulle verden.

1200 Lunsj
1300 Overføring av kunnskap.

Ved bedriftsfysioterapeut Bibba Benum og John Bojer Godal
1445 Pause med rundstykker og frukt – oppdatering og nye impulser

hos utstillerne
1530 Improvisasjon – en aktivitet mellom panikk og kjedsomhet.

Gjennom levende musikk og rytmer møter vi to av Norges frem-
ste jazzmusikere. Ved Bjørn Alterhaug og John Pål Inderberg.

Velkommen til den historiske hovedstad!
1900 Nidaros Domkirke – Norges nasjonalhelligdom

Vi får omvisning av profesjonelle guider, for deretter å nyte
gregoriansk sang Ved Domkirkens kor Scola St. Sunniva

2015 Mottagelse i Erkebispegården. Vertskap Trondheim Kommune
21.00 Vi går tvers over Erkebispegårdens borggård til restaurant Grena-

deren hvor vi inntar kveldens måltid

Torsdag 25.mars
0900 Constanses 10 minutter. Ved fysioterapeut Astrid Tarlebø Berg
0910 Praktiske og organisatoriske betingelser for mestring

Ved cand.phil. og fysioterapeut Per Halvor Lunde
.1030 Pause – oppdatering og nye impulser hos utstillerne
1115 Den gode ryggsamtalen. Ved lege Jan Sture Skouen
1200 Pause – oppdatering og nye impulser hos utstillerne
1230 Den gode ryggsamtalen – Jan Sture Skouen fortsetter
1315 Lunsj

1415 Parallelle sesjoner
Sesjon A:  Risikovurdering
1. Risikovurdering av arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager.
Ved fysioterapeut Trond Gjerstad
2. Metodikk for risikovurdering av ergonomiske forhold på Norsk Hydros
offshore-installasjoner. Ved fysioterapeut Henrik Aasved
Sesjon B:   Bevegelse
1. Bevissthet gjennom bevegelse. Ved fysioterapeut og
Feldenkreispedagog Stina Njaastad
2. Bevegelsesglede som hverdagskost. Ved mensendieckfysioterapeut
Elizabeth Spidsøe

Faggruppen for ergonomi
ønsker velkommen til det 27. fagseminaret i Trondheim

Tema: Mestring – helse, 24.-26. mars 2004

1545 Pause – oppdatering og nye impulser hos utstillerne
1615 Arbeidsplassvurdering - 101 måter å ødelegge kroppen på.

Foredraget passer for de som ønsker å bli sikrere i arbeidsplass-
vurderinger, og for de som ønsker å snappe opp flere måter å vur-
dere en arbeidsplass på. Ved fysioterapeut Karl-Petter Knudsen

Vi slapper av og koser oss
19.30 Middag på Royal Garden. Til kaffen nyter vi en Jazz/Blues-kon-

sert. Ved musiker Vigleik Storaas.
Resten av kvelden - ”Vi går på byen” og besøker Trondheims
koselige utesteder.

Fredag 26. mars
0830 ”Bedriftsfysioterapeut” Constanses oppdaterte tips

i hverdagen. Ved Astrid Tarlebø Berg
0840 Funksjonsvurdering – hva finnes, og hvordan kan

det brukes? Ved arbeidsmedisiner og fysioterapeut Marijke
Engbers

1015 Pause
1030 Informasjon fra styret i Faggruppen for ergonomi.
1120 Pause
1130 Den nye Arbeidsmiljøloven – hva er nytt?

Ved spesialist i arbeidsmedisin og sjefslege Geir Riise
1230 Neste års programkomité overtar stafettpinnen
1300 Lunsj for den som ønsker

Praktiske opplysninger:
Sted/Tid: Radisson SAS Royal Garden Hotel 24. – 26.mars 2004

Deltakeravgift: (Betales mot tilsendt bekreftelse / faktura.)
Uten overnatting kr 3.000,-. I deltakeravgiften inngår kaffe i pausene, lunsj
og middag onsdag lunsj og festmiddag torsdag.

Med overnatting i enkeltrom fra onsdag – fredag: kr 4.450,-
Med overnatting i dobbeltrom fra onsdag – fredag: kr 3.835,-
Ekstra avgift for fysioterapeuter som ikke er medlem av NFF: kr 1.500,-
Ekstra avgift for NFF-medlemmer som ikke er medlem
av faggruppa: kr 500,-
Ekstra avgift for yrkesgrupper som ikke er fysioterapeuter: kr 500,-

Ekstra overnatting:
Enkeltrom: kr 790,- pp/natt
Dobbeltrom: kr 445,- pp/natt
Ekstra lunsj fredag: kr 205,-

Påmelding til:
KURS OG KONGRESSERVICE, ”NFF-E”, 7340 OPPDAL
Tlf. 72 42 34 48.  Fax 72 42 34 40.
E.mail: post@kursogkongress.no
PÅMELDING kan skje fram til 15. mars.
Påmelding etter denne dato beregnes et gebyr på kr   400,-.

Avbestillingsgebyr:
Etter 20. januar kr 400,-. Etter 10.mars betales full deltakeravgift.

Reise:
Reiseopplysninger for tog fåes på www.nsb.no eller tlf. 815 00 888 .
Fly: BERG-HANSEN REISEBUREAU i Trondheim har reservert et antall
billetter med rabatt tur/retur Trondheim Lufthavn Værnes som er forbe-
holdt våre deltakere. Kryss av på påmeldingsskjemaet om du ønsker til-
sendt bestillingsskjema for flybillett.

Spørsmål vedr. tider/priser:
BERG-HANSEN REISEBUREAU, PIRSENTERET,
7005 TRONDHEIM.
Tlf. 73 54 53 50, faks 73 54 53 60.
Våre kontaktpersoner er Bjørn Fremstad og Wenche Foss.
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Seminaret er ment som faglig og menneskelig påfyll der vi håper at du i
møtet med barn og ungdom, pårørende og profesjoner, musikere og skue-
spillere, også vil få møte deg selv. Gjennom faglige og kulturelle innslag
ønsker vi å formidle noe om refleksjon, aktivitet og mulighet, roller og for-
ventninger, og den betydningsfulle andre. Vi vil skape en møteplass mel-
lom unge og erfarne terapeuter.
Bergen i mars kan by på mange utfordringer rent værmessig. Vi byr likevel
på en byvandring der vi lar Gunnar Staalesen lede oss gjennom deler av sin
by. Om det blir kriminalforfatteren eller historieforfatteren vi møter skal
være usagt, spenning kan garanteres.

Onsdag  17. mars
0830-0930 Registrering/kaffe og utstillerbesøk
0930-1000 Blues Gutta
1015-1115 Paul Otto Brunstad; Om anerkjennelse i møtet

mellom mennesker.
1115-1145 Kaffe og utstillerbesøk
1145-1230 May Haugsdal og Anne Larsen; Kaland Skole;

Fysisk fostring i skolen
1230-1400 Utstillerbesøk og lunsj
1400-1515 Inge Morisbak, Idrettspedagog og Anita Hoberg, Fysiotera-

peut; Beitostølen; Tilrettelagt fysisk aktivitet og Lokal-
miljømodellen.

1515-1600 Pia Mørk Andreassen; Integreringskonsulent; Idrett for
funksjonshemmede

1600-1630 Noe og bite i/utstillerbesøk
1630 ÅRSMØTE

Torsdag 18. mars
0830-0900 Kulturelt innslag v/ Alexander Petersen.
0900-1000 Synnøve Iversen; Tidlig intervenering og tverrfaglig

tilnærming
1000-1045 Stein Ove og Jørgen Lien; Unge brukeres møte

med «Vesenet»
1045-1115 Kaffe og utstillerbesøk
1115-1200 Hilde Eriksen; en mors møte med behandlerne.

Einar Georg Johannessen; far i familien med funksjonshem-
mede barn. Forholdet til det offentlige helsevesenet.

1200-1330 Lunsj og utstillerbesøk
1330-1415 Fysioterapeut/Ergoterapeut 1./2. linje tjenesten
1415-1515 Brigt Bovim; en fastleges erfaringer

Kristian Sommerfelt; en habiliteringsleges erfaringer
1515-1600 «Den betydningsfulle andre» (foreleser ikke klar)
1630 Byvandring med Gunnar Staalesen
1830 Fellesmidddag

Årsmøteseminar for faggruppen i barne- og ungdomsfysioterapi
17.-19. mars 2004  i  Bergen

Tema:   Brukermedvirkning i habiliteringsarbeidet.

SEMINAR OG ÅRSMØTE 17.-19. mars 2004:

Navn: .................................................................................................................................. Medl. nr. NFF: ..................................................

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

Arbeidssted: ...........................................................................................................................................................................................................

KRYSS AV:

Betaler selv: ❏      Arbeidsgiver betaler: ❏     Vil delta på byvandring: ❏

Vil delta på fellesmiddag: ❏            Trenger spesialdiett: ❏      Type: .....................................................................................................................

Fredag 19. mars
0830-0900 Jack fra Dukkenikkerne
0900-1000 Kjellaug Grøsvik; Den offentlige familien
1000-1100 Mette Waaler; Vårt møte med fremmede kulturer;

Hvorfor gjør de ikke som vi sier?
1100-1130 Kaffe og utstillere
1130-1230 Janiche Pedersen; fremmedkulturelle utfordringer

for fysioterapi
1230-1400 Lunsj og møte med utstillere
1400-1500 Presentasjon av studentoppgaver

Kari Einen: Petø og motorisk læring
Britt Kirsti Skagen: Sherborne og sjølvtillit
Marita Fridell: Terapiridning og balanse

1500-1530 Oppsummering/avslutning
Det tas forbehold om endringer i programmet!

STED: Grand Hotell Terminus Zander Kaaesgt. 6 Tlf.  55 21 25 00/ 27.
Hotellet ligger  2 minutters gange fra flybuss, busstasjon, jernbanestasjon
og parkeringshus. Det er reservert rom på hotellet. Pris kr. 650,- i enkelt-
rom,   kr.425,- i dobbeltrom. Bestill før den 01.03.04. for å være garantert
plass. Oppgi barnefysioterapiseminar som referanse. Der finnes mange ho-
tell og overnattingsmuligheter sentralt i Bergen.
LUNSJ:Lunsj er inkludert i seminaravgiften. Drikke til maten (utover
vann) betales av den enkelte. Er det noen som trenger spesialdiett, meld fra
om det ved påmelding.
BYVANDRING OG FELLESMIDDAG: Torsdag ettermiddag og kveld er
det planlagt byvandring med Gunnar Staalesen. Vi ender opp på en av by-
ens tradisjonelle spisesteder der det er dekket til felles middag. Utgifter til
dette kommer i tillegg til seminaravgift og vil beløpe seg til ca kr. 300,-.

SEMINARAVGIFT: Helt seminar Enkle dager
Medlemmer av faggruppen: kr.1800,- kr. 750,-
Ikke- medlemmer: kr.2400,- kr. 1000,-
Studenter: kr.1000,- kr. 500,-
Evt. innmelding i faggruppen koster kr. 350,-.

PÅMELDING: Bindende påmelding ved innbetaling av seminaravgift til
kontonr. 1602.59.25495  innen 1.3.04. Send også understående slipp til:
NFFs Faggruppe for Barne- og ungdomsfysioterapi v/Mona Løchen.
Marihaugen 14. 5302 Strusshamn
eller e-mail: joelo@frisurf.no

Spørsmål  kan rettes til:
Elisabeth Waaler, tlf. 55 12 50 85 priv.
Unni Vågstøl, tlf. 55 58 56 66 arb., 48 28 52 52 mob.

www.fysioterapeuten.no/arbeidsmarked
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Fredag 12.03:
1730- Registrering ved Rauland Ridesenter.
1830–2000 Paralympics, VM og konkuranseregler.
                        Hva er en god «terapihest»?

Ved landslagsrytter og rideinstruktør Sigrid Rui.
2000- Middag.

Lørdag 13.03:
0800- Frokost
0845–1015 Omvisning og presentasjon av Attføringssenteret

i Rauland (AiR). Forelesning om mestringsevne hos lang-
tidssykmeldte ved fysioterapeut og hovedfagstudent Irene
Øyeflaten. Presentasjon av ridesenteret og bruk av hest ved
AiR ved rideinstruktør Gunnar Haugen.

1000–1200 Årsmøte.
1230–1400 Praktisk utprøving av terapihester.
1400-1730 Skitur, fottur, hesteprat!
1730–1900 Polo-cross.
1900–2030 Mulighet for badstue, stamp?
2030- Middag.

Sted for seminaret: Auditoriet 1. etasje, Fysioterapihøgskolen i Oslo,
Elisabeth Lampes hus, Pilestredet 44.

Fredag 19. mars
1000–1030 Registrering
1030–1035 Velkommen! Praktiske opplysninger
1035–1120 Professor Peter Hjort: Hva motiverer pasientene våre?

Hva gjør rehabilitering vellykket?
1120–1130 Våre utstillere presenterer seg
1130–1230 Lunsj med tid til å besøke våre utstillere
1230–1315 1. amanuensis, FOU leder, dr. philos. Astrid Bergland:

Er det sammenheng mellom selvrapportert og testet
balanse?

1315–1400 Pause
1400–1445 1. amanuensis, FOU leder, dr. philos. Astrid Bergland:

Hvordan kan fysioterapeuter måle livskvalitet? Hva legger
pasientene selv i begrepet livskvalitet?

1445–1500 Pause
1500–1545 Her ønsker vi å presentere korte glimt fra praksis innen fy-

sioterapi til eldre. Så nå har du sjansen til å presentere ditt
«hjertebarn» til oss andre fysioterapeuter som jobber med
eldre! Ta kontakt!

1600 Årsmøte, se eget program i februarnummeret i Geriatrix
og på www.fysio.no

1900 Vi inviterer til festmiddag på Lorry Restaurant, Parkveien 12.
Se eget program i februarnummeret i Geriatrix og
www.fysio.no

Lørdag 20. mars
0930–1015 Dr. med. og spesialist i indremedisin og geriatri Torgeir

Bruun Wyller: Riktig håndtering av hjerneslag anno 2004:
- akutt behandling og akutt rehabilitering

1015–1030 Pause
1030–1115 Dr. med. og spesialist i indremedisin og geriatri Torgeir

Bruun Wyller fortsetter

1115–1130 Pause
1130–1215 Fysioterapeut med spesialistkompetanse i nevrologisk

fysioterapi MNFF Vivi Fasting: Tilnærming til hjerneslag-
pasienter ved Aker Universitetssykehus

1215–1230 Utstillere presenterer seg
1230–1330 Lunsj med tid til å besøke våre utstillere
1330–1415 Fysioterapeut og hovedfagskandidat Marianne Løkke:

Kropp og rom – en tilnærming til pasienter med skyve-
problematikk

1415–1430 Pause
1430–1515 Fysioterapeut og hovedfagskandidat Marianne Løkke:

Fortsetter
1515–1530 Oppsummering og avslutning

PRIS:
Medlemmer av GG-gruppa: kr 1400,- for to dager,
for hver av dagene kr. 700,-
Ikke medlemmer av faggruppen: kr 1800,- for to dager,
kr 900,- for hver av dagene!
Prisen inkluderer lunsj og kaffe/te
Medlemskap i geronto – geriatrisk faggruppe koster kr 300;-

PÅMELDING TIL:
Mari Ørstavik Aanestad, fysioterapiavd. Stavanger Sykehus, Boks 8100,
4068 Stavanger, aamo@sir.no eller telefon: 51519703 innen 5. mars 2004.

Betales til:
NFFs faggruppe for geronto-geriatrisk fysioterapi v/ Kristin Sandvik
Persson, Kipeåsen 12, 5114 Tertnes. Konto nr:1602 59 25606. Ved beta-
ling må det opplyses om navn, adresse, telefonnr og eventuelt e-postad-
resse til deltaker, navn på betaler og medlemskap i faggruppen!

NB! Fristen for betaling er 5. mars

Overnatting: Cochs Pensjonat A/S, har overnatting fra kr. 390,- pr. natt.
Adresse: Parkveien 25, telefon: 23 33 24 00.

NFFs faggruppe for geronto-geriatrisk fysioterapi
feirer sitt 20-års jubileum med fagseminar og festmiddag

i forbindelse med årsmøtet 19. og 20. mars 2004!

FTR ønsker alle medlemmer og hesteinteresserte
fysioterapeuter til ÅRSMØTE OG FAGSEMINAR
Tid: 12.-14. mars 2004
Sted: Rauland Ridesenter, Rauland i Telemark, tlf. 35 07 35 44

 Søndag 14.03:
0800- Frokost.
0900-1030 Egenridning ved rideinstruktør Malvin Paulsen.
1045-1115 Oppsummering og evaluering.

Seminaravgift:
Kr. 1.750,-  (inkluderer mat, opphold, foredrag og egenridning).
Innkvartering i hytter ved Rauland Ridesenter.
Ta med: Sengetøy/lakenpose, håndkle, ridetøy.

FRIST for påmelding og innbetaling av seminaravgift innen  22.02.04.
Til: FTR v/Reidunn Nossen, Erik Munchsvei 6, 3714  SKIEN.
BANKKONTONR.:  2610 16 33739

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må være innsendt leder
senest 3 uker før møtet. Sendes Sarah E. Martin, Granittåsen 57,
3480  FILTVET, e-post: karmid@online.no
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● Andre fysioterapikurs og -møter
For søknader om forhåndgodkjenning av kurs til spesialistordningen,
se: www.fysio.no/spesialistordningen

Utdanningsstipend
Søknadsfrist 1. april 2004

Utdanningsstipend i forbindelse med faglig videreutdanning.
Fysioterapeuter med norsk autorisasjon (varig norsk godkjenning) kan søke.

Det er utarbeidet egne søknadsskjema som skal benyttes. Kriterier og
søknadsskjema finnes også på Fondets hjemmeside på

Internett: http://www.fysio.no/fondet

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

Postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo. Tlf. 22 93 30 90 (ikke fredag)
For full utlysningstekst, se Fysioterapeuten nr. 1/2004.

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

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

Workshop på differensialdiagnostikk korsrygg/
bekkenplager – teoretiske og praktiske
tilnærminger innen manuell terapi

Tid: 8. mars 2004 kl. 8.30 - 17.30
Sted: Stavanger. Kurslokale:Fysioterapisenteret Sola
Pris: Kr 1.200
Arr.: Senter for Manuell Terapi

WORKSHOP: Low back pain: When do we do what with which
patients? This one-day workshop focus on examination and treatment of
low back and pelvic pain patients from three variating perspectives. In the
morning there will be a presentation and discussion on of how clinicians
reason their approach during examination, categorization and treatment
of patients. During the first part of the afternoon there will be
presentations of patients with various low back and pelvic pain, and
discussion and treatment of these patients.
During the second part of the afternoon the participants of the workshop
will work together in groups under the guidance of the invited clinicians,
trying out the various proposed techniques. High velocity thrusts will be
trained by manual therapists, low velocity mobilization techniques will be
trained by physiotherapists and medical doctors.

PROGRAM:
0845-0900 Introduction: Lars-Lennart Nielsen/Britt Stuge
0900-0930 Clinician 1 : Diane Lee
0930-1000 Clinician 2 : Kjartan Fersum

Coffee
1015-1045 Clinician 3: Jostein Ellingsen
1045-1200 Panel discussion: Diane Lee, Kjartan Fersum,

Jostein Ellingsen, Britt Stuge.
1200-1300 LUNCH
1300-1345 Patient 1
1345-1430 Patient 2

Coffee
1445-1530 Patient 3
1530-1700 Technique training
See also http://www.fys.no/workshop.htm

FORELESERE:
Diane Lee - fysioteraput, Canada. Internasjonalt kjent som en dyktig
kliniker og foreleser. Har utgitt flere bøker på emnet.
Kjartan Fersum - Manuellterapeut, utdannet i Australia og vel kvalifisert
innen det australske konseptet om ”core stability” hos Peter O’Sullivan.
Jostein Ellingsen - Manuellterapeut, underviser i kliniske ferdigheter ved
Videreutdanningen i Manuell Terapi ved Universitetet i Bergen.
Britt Stuge - fysioterapeut og forsker, stipendiat ved Universitet i Oslo i
fagfeltet bekkenproblematikk.
PÅMELDING TIL: Lars-Lennart Nielsen,
e-post: Lars.Lennart.Nielsen@fys.no Tlf. 51 64 77 70 / 99 79 25 71.
Påmeldingsfrist: 25. februar 2004. OBS! Maks 20 deltakere.

gir utdannelse i AKUPUNKTUR
som omfatter klassisk og moderne akupunktur. Utdanningen arrangeres
som 7 - 11  week - end  seminarer pr. år i  3 år, også nettbasert opplæring.
Opptakskrav er helsefaglig utdannelse med min. medisin grunnfag , som
evt. kan taes pararellt med studiet i akupunktur. Kurset passer for fysiote-
rapeuter.

SØKNADSFRIST 15. MAI 2004.
KURSSTART I SANDVIKA  19.08.04.

For info og brosjyre ring eller skriv til:
Nordisk Akupunkturhøgskole, Løkketangen 12 a, 1337 Sandvika.
Tlf. 67 54 06 07 / 08. Fax 67 56 56 76 .
e - mail: tanrikut@ nahs.no      Internett: http: // www.nahs.no

avd. av China Beijing International
Acupuncture Training Center (CBIATC)

NORDISK   AKUPUNKTURHØGSKOLE (NAHS )

Studentopptak høst - 2004

Mastergrad i helsefagvitenskap
Mastergrad i helsefagvitenskap er et studietilbud rettet mot studenter
med 3-årige helseprofesjonsutdanninger.

Søknadsfrist:  1.  mars  2004.

Opplysninger om studiet finnes på Internettadresse:
http.//www.med.uio.no/andre/helsefag/ eller ved henvendelse 
telefon 22 85 84 10  (mellom kl. 11.00-14.00).

Universitetet i Oslo
Det medisinske fakultet

Seksjon for helsefag
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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

DØNSKI  INDUSTRI AS

Norsk produsent av medisinsk
forbruksmatriell

Tlf.: 67 17 74 40 Fax 67 17 74 74

Dataprodukter

Benker, krakker, matter osv.

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

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

Fysioterapiutstyr generelt

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

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

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

Telefon: 32 72 24 11

Telefax: 32 72 24 15

e-post: post@combimed.nocombimed

www.combimed.no

combimed a.s
Ganske enkelt kvalitet

Bærbare og elektriske benker i tre
Tlf 64 94 22 05 / Faks 64 94 45 08

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

post@sportsmaster.no
www.sportsmaster.no

Ledig plass!
Bli med i FYSIOTERAPEUTENs
Bransjeregister! Ta kontakt med

Magne Egil Rendalen,
tlf. 62 94 69 02!

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

Vi er eneforhandler av ultralyd, inter-
ferens, TENS, EMG, kombinasjons-
terapi og kortbølge fra Enraf Nonius,
www.enraf-nonius.com

Din ElektroterapiPartner
Tlf. 69 35 38 70. Fax. 69 35 20 81

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

– gode strekk for alle som sitter foran pc!
www.avbrekk.no

Tlf. 99 35 53 92. E-post: kristine.vegstein@avbrekk.no

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

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

E-post: torvel@c2i.net

1440 Drøbak

E-post: hms@instituttet.no  Tlf. 73 95 00 43.
Stokkanhaugen 149, 7048 Trondheim.Faks. 73 95 00 41.

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.

Irradia
Boks 2862 Solli,
Drammensvn. 30
Tlf. 22 55 01 08
Faks 23 08 50 78
Internett: www.irradia.no Epost: Irradia@online.no

MID-Laser
Medical Intelligent Diode Laser

DIN TOTALLEVERANDØR

Ledig plass!
Bli med i FYSIOTERAPEUTENs
Bransjeregister! Ta kontakt med

Magne Egil Rendalen,
tlf. 62 94 69 02!

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

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

Tlf. 23 14 26 00.    Faks. 23 14 26 56.
Epost: info@ottobock.no     www.rehband.com
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jbrans eregisteret

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

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

Test-, treningsutstyr/behandl.hjelpemidler

Puter/matter for barn.
Tlf./faks: 69 31 90 45. Mob. 920 39 196.
E-post: info@bamseprodukter.no
Internett: www.bamseprodukter.no

BAMSE PRODUKTER

S-E-T konseptet (Sling Exercise Therapy)
NORDISK TERAPI AS,Postboks 64, N-4853 HIS.

Tlf. 37 05 97 70. Fax 37 05 97 80.
terapimaster@nordiskterapi.no

www.terapimaster.com

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

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

Varme/kulde, kremer/gelSolarium m.m.

UltraTan Silver 850.
Meget driftssikkert solarium i proff-

kvalitet. Populært tilbud og gode
ekstrainntekter. Be om katalog!

Hydro-jet Hydroterapi-benk.
Kraftig og velgjørende massasje, kan
styres av brukeren! Fin også til
«rutinearbeid» og oppvarming/uttøyning.
Dyktig «massør» som ikke krever lønn.
Be om brosjyre!

5152 BØNES. Tlf. 55 12 38 40. e-post: info@ultratan.no
AGIT ULTRATAN

Vernesko/-utstyr

Flere av FYSIOTERAPEUTENs lesere etterlyser
en samlet oversikt over leverandører av fysioterapiutstyr. Ved
å registrere ditt firma i vårt bransjeregister sikrer du deg at
norske fysioterapeuter blir oppmerksomme på ditt firma og
dets produkter.

Vi har ulike kategorier som du kan velge å plassere ditt firma under:
●  fysioterapiutstyr generelt ●  benker/krakker/matter osv.
●  data-produkter ●  varme/kulde/kremer/gel
●  tekniske hjelpemidler ●  test-treningsutstyr
●  behandlingshjelpemidler ●  madrasser og puter ● solarium mm.

Priser:
Liten modul, 20 x 57 mm
6 utgaver: kr. 3.400
12 utgaver: kr. 4.800

Medium modul, 30 x 57 mm
6 utgaver: kr. 3.800
12 utgaver: kr. 6.200

Bli med i FYSIOTERAPEUTENs
Bransjeregister!

Stor modul, 40 x 57 mm
6 utgaver: kr. 5.900
12 utgaver: kr. 8.100

Fra 2004 inkluderer annonsen
link fra FYSIOTERAPEUTENs
hjemmeside i perioden.
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Informasjon fra NFF

Fond til etter- og videreutdanning
av fysioterapeuter

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

Norsk Fysioterapeutforbund
Stensberggata 27

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

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

Sentralstyret
Forbundsleder: Anne Lexow

Løkkaskogen 10A, 0773 Oslo Tlf. 22 93 30 50/63 a
22 49 29 28 p, 908 43 950 mob.

anne.lexow@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

e.enge@online.no
Bente Elisabeth Moe (leder Ansatt råd)

Fageråsveien 26, 1415 Oppegård
Tlf. 64 87 86 06 a, 66 99 30 65 p
64 87 86 70 faks, bmo@shdir.no
Roar Høidal (leder Privat råd)

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

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

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

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

Tyholtvn. 5, 7500 Stjørdal
Tlf. 74 82 73 50 a, 74 82 50 86 p,

stig-sal@frisurf.no
Beate Ytreberg

Olsgårdlia 9, 9015 Tromsø. Tlf. 77 66 06 89 a,
99 71 11 59 mob. beate.ytreberg@hitos.no

Siri E. Hellandsjø
Haugane 26 B, 3408 Tranby

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

Belvedere 28, 7020 Trondheim
Tlf.: 73 86 90 86 a, 73 86 79 87 faks,
73 93 97 27 p, guri.tokle@stolav.no

Studentobservatører:
Anne Hilde Langhelle, Nedre Ullevål 7, rom 345,

0850 Oslo. ahalanghelle@hotmail.com  Tlf. 97 14 47 31
Siri Nergård, Ullevålsvn. 81, 0451 Oslo
siriner@hotmail.com  Tlf. 97 74 34 18

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

Informasjonsleder: Harald Nyquist, 22 93 35 67
Spesialrådgiver: Grete Treider, 22 93 30 62

Utreder: Merete Sandstad, 22 93 30 55
Kontorleder: Solvår Stokke, 22 93 30 51

Regnskapsansvarlig: Rune Tørrlenn, 22 93 30 65
Ansv. medlemsregisteret: Kristin Stormo, 22 93 30 68
Sekretær for avdelingene: Nina Solvang, 22 93 30 74

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

Fagseksjonen
Seksjonsleder: Malene Haneborg, 22 93 30 72

Kollegaveiledning: Vippen Fleischer, 22 93 30 76
Fagkonsulent - kurs: Áslaug Skúladóttir, 22 93 30 75

Konsulent - kurs: Micheline Viktil, 22 93 30 70
Fagkonsulent - kurs: Kaare Øystein Trædal, 22 93 30 53

Rådgiver : Bente Øfjord, 22 93 30 86
Kurssekretær: Monica Haugen, 22 93 30 66

Forhandlingsseksjonen
Seksjonsleder: Lene Rønning-Arnesen (fung.)

Rådgiver: Terje Døvik, 22 93 30 54
Rådgiver: Bente Eide, 22 93 30 73
Rådgiver: Kirsti Glad, 22 93 30 82

Rådgiver: Kjersti Hatlestad, 22 93 30 56

Anne Lexow,
forbundsleder

Ryssdalutvalget - kjerringa mot
strømmen?

Regjeringen har på ny satt utdanningssystemet vårt under lupen og krever nok en gang
at universitets- og høgskolesektoren må omstilles, denne gang i lys av kvalitets-
reformen. Ryssdalutvalget overleverte sin innstilling til Bondevik-regjeringen 23. sep-
tember 2003 med forslag til et felles lovverk for universiteter og høgskoler. Debatten i
media har vært høylydt og engasjert. Det er enighet om mye i innstillingen. Blant annet
er det lett å enes om at kvalitet skal være det fremste kriteriet for høyere utdanning og
forskning. Det er imidlertid svært ulike synspunkter på hva som ligger i kvalitets-
begrepet og hva som fremmer kvalitet.

I sin begrunnelse for fristilling av utdanningssektoren legger flertallet i Ryssdal-ut-
valget vekt på frykten for at statens detaljstyring og overprøving av utdannings-
institusjonene skal innskrenke den akademiske friheten. Utvalget lykkes imidlertid ikke
i å tydeliggjøre hvordan forslagene kan sette institusjonene bedre i stand til å oppfylle
sine samfunnsforpliktelser.

Flertallet i utvalget synes dessuten å være helt i utakt med universitetene og høgsko-
lene. Både arbeidstakerorganisasjonene, universitetene og høgskolene ser positivt på
nasjonal styring av sektoren. Deres syn på statlig eierskap er som en garantist for fort-
satt akademisk frihet.

NFF har i sin høringsuttalelse gitt støtte til mindretallets innstilling, i likhet med de
fleste andre arbeidstakerorganisasjoner og universitets- og høgskolesektoren.

●  NFF støtter behovet for et felles lovverk for private og offentlige utdannings-
institusjoner, men står sterkt på at offentlig ansattes lønns- og arbeidsvilkår ikke skal
svekkes.

●  NFF er av den formening at høyere utdanning og forskning skal være et nasjonalt
ansvar. NFF ønsker derfor å holde fast på tilknytningen til staten som forvaltningsorgan
med lovfestede fullmakter. Et statlig eierskap og statlig styring er nødvendig for å opp-
rettholde et tilfredsstillende studietilbud over hele landet, og sørge for at fag med lav
søkning opprettholdes.

●  Vi i NFF er tilfredse med at gratisprinsippet i høyere utdanning foreslås nedfelt i
loven.

●  Derimot er NFF skeptisk til forslaget om å åpne for at utdanningsinstitusjonene selv
skal tildele autorisasjon for helsepersonell i forbindelse med utstedelse av vitnemål. Etter
vår mening er det viktig å opprettholde Statens Autorisasjonskontor for Helsepersonell,
(SAFH), som i dag sikrer kvalitet, uavhengighet, likebehandling og integritet.

●  Som følge av det vi i NFF opplever som en markedsretting av utdanningssektoren,
er vi bekymret for kvaliteten og kvantiteten på praksisopplæringen i utdanningene. Vi
frykter at inntjeningskrav til skolene kan føre til inntak av et maksimalt antall studenter,
noe som igjen kan gå på bekostning av studentene og kvaliteten på utdanningen. Mye
av praksisopplæringen for fysioterapistudenter foregår utenfor utdanningsinstitusjonen.
Vi ønsker at også denne delen av utdanningen skal nevnes i en ny lov.
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Ansvarlig tillitsvalgt for offentlig sektor
Ansvarlig  på område KS:
Leder av Ansatt råd og medlem av NFFs sentralstyre, Bente Elisa-
beth Moe, Telefon 24 16 35 61 (arb.) 66 99 30 65 (priv.)

Område Kommunenes Sentralforbund (KS)
Medlem av UHOs forhandlingsutvalg:
Rådgiver Kirsti Glad.
E-post: kirsti.glad@fysio.no
Telefon: 22 93 30 82 (arb.) mobil 90 85 20 24

Område Oslo
Medlem av UHOs forhandlingsutvalg:
Avdelingsleder NFF Oslo Henriëtta Richter.
E-post: nff.oslo@fysio.no
Telefon 22 93 30 81 (arb.) mobil 99 03 06 61

Ressursperson på område Oslo: Rådgiver Bente Eide,
telefon 22 93 30 73 (arb.) 90 73 09 01 (mobil)
e-post: bente.eide@fysio.no

Ressursperson på område Oslo: Advokatfullmektig/rådgiver
Terje Døvik, telefon 22 93 30 54 (arb.) 90 77 28 34 (mobil)
e-post: td@fysio.no

Område NAVO
Medlem av UHOs forhandlingsutvalg:
Forbundsleder Anne Lexow,
telefon 22 93 30 50 (arb.) 90 84 39 50 (mobil)
e-post: anne.lexow@fysio.no

Medlem av UHOs forhandlingsutvalg: Medlem av NFFs sentral-
styre Guri Tokle, telefon 73 86 90 86 (arb.)
mobil 99 04 58 49
e-post: guri.tokle@stolav.no

Ressursperson på område NAVO: Rådgiver Bente Eide,
telefon 22 93 30 73 (arb.) 90 73 09 01 (mobil)
e-post: bente.eide@fysio.no

Område stat
Medlem av UHOs forhandlingsutvalg: Generalsekretær
Lene Rønning-Arnesen, telefon 22 93 30 50 (arb.)
91 32 27 53 (mobil)
e-post: lra@fysio.no

Vi vil komme tilbake til en presentasjon av nøkkelpersonene i forhandlingene om
driftstilskudd og takster.

Ta gjerne kontakt med NFFs informasjonsleder Harald Nyquist
dersom du har stoff til nyttsidene. Telefon: 22 93 35 67. E-post: hn@fysio.no

Privat praksis:
Ny frist for selvangivelse
Fra og med ligningsåret 2003 er frist for innsending
av ligningspapirer endret fra 28. februar til 31. mars
2004. For de som leverer selvangivelse elektronisk er
fristen 31.mai 2004. Disse fristene er absolutte og vil
være svært vanskelig å få utsatt. Forsinket innlevering
vil i større grad enn tidligere medføre tilleggsskatt.

Også i år vil NFF gi tilbud om en skriftlig veiled-
ning i utfylling av selvangivelsen. Veiledningen vil bli
utarbeidet av statsautorisert revisor Sue Remme. Alle
medlemmer kan få tilsendt kopi av dette. Bestilling
sendes til Else Jørgensen. Veiledningen vil være fer-
dig ultimo februar og vil da umiddelbart bli sendt ut
til de som har bestilt kopi.

Ditt innspill til årets
forhandlinger
Rikstrygdeverket (RTV) har invitert NFF til å delta i
drøftinger rundt eventuelle endringer av takst-
systemet. RTV har foreløpig spilt inn forslag på tid-
festing av undersøkelsestakstene og takster som ikke
er tidfestet per i dag, lik minuttpris på A 2 takstene,
eventuelt sammenslåing av en eller flere av takstene
3-7 eller at noen av disse blir tatt inn under A2-tak-
stene. NFF ønsker innspill på dette.

NFF ønsker videre å få innspill på følgende:
1. Er det behov for nye takster?
2. Er det behov for endringer i en/flere av merk-
nadene til takstene?
3. Hvilke takster bør prioriteres når pengene for-
deles?

Tilbakemeldingene sendes på e-post innen 01.03.04
til kjersti.hatlestad@fysio.no eller per post til: NFF,
pb. 2704, St. Hanshaugen, 0103 Oslo.

Husk fullstendig fødsels-
og personnummer
Alle som har registrert fullstendig fødsels- og per-
sonnummer i NFFs medlemsregister får rapportert
utgift til fagforeningskontingent direkte til Skattedi-
rektoratet. Dermed blir utgiften automatisk registrert
på din selvangivelse.

Hvis du ikke har registrert ditt fødsels- og per-
sonnummer i NFFs medlemsregister, blir kontingen-
ten også rapportert til Skattedirektoratet, men det er
en risiko for at Skattedirektoratet ikke registrerer det
fradragsberettigete beløpet.

Husk derfor å registrere ditt fødsels- og person-
nummer.

Årets forhandlere er klare
Årets hovedtariffoppgjør betegnes av NFFs hovedorganisasjon UHO som en viderefø-
ring av snuoperasjonen for utdanningsgruppene. I år er fokus på likelønn, men pensjon
kan også bli et tema. Hovedtariffoppgjør er uansett bestandig vanskelige fordi det da
skal forhandles om hele avtalen og ikke bare lønn.

Her er NFFs forhandlere:

Oppvarming til
tarifforhandlingene
13. og 14. februar møtes UHOs fire forhandlingsutvalg
og andre representanter fra medlemsorganisasjonene
til internt tariffseminar på Sundvollen. Tema er blant
annet pensjon, offentlig økonomi og inntektspolitisk
samarbeid. UHOs medlemsforbund har frist til 6. fe-
bruar med å komme med de første formelle syns-
punktene rundt kravene i vårens tariffoppgjør. 1. mars
er datoren for UHOs tariffkonferanse. Program er ennå
ikke avklart, men konferansen går av stabelen på
Grand hotell i Oslo.
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I nform
asjon  fra  NFF

Medlemmer med meninger
I denne spalten intervjuer vi medlemmer av NFF som har et kjent navn på et eller annet område i samfunnet. De forteller hvorfor de
er medlem av NFF og hva de mener er NFFs viktigste oppgaver. Tidligere i denne serien: Roar Robinson (11/2002), Trond Hannestad
(12/2002), Kari Bø (13/2002), Snorre Vikdal (14/2002)Knut Jæger Hansen (1/2003), Hein Dag Torgersen (2/2003), Jeanette Roede
(3/2003), Grethe Myklebust (4/2003), Anders Aasheim (5/2003), Kjersti Hatlebrekke (6/2003), Jan Harry Størksen (7/2003), Hanne
Borg Finckenhagen (8/2003), Kjetil Loen (9/2003), Gro Jamtvedt (10/2003), Inga Bilberg (11/2003).

– Vi må passe på faget vårt.

Fysioterapeuter har hatt en

særstilling i norsk helsevesen i

mange år, men alternative be-

handlingsformer er i vekst.

Kvalitetssikring er et nøkkelord

for NFF i framtida.

Gerty Lund har vært medlem i NFF i
over tjue år. Hun meldte seg inn da hun
gikk på Mensendieckutdanningen på be-
gynnelsen av åttitallet, og siden har hun
vært trofast mot forbundet. De siste seks
årene har hun vært avdelingsleder for
Akershus.

– NFF bør være den eneste samlende
organisasjonen for alle fysioterapeuter i
Norge. Ett samlet forbund betyr tyngde i
alle relasjoner der vi forhandler med det
offentlige. Spesialforbund for enkelte
grupperinger, som for eksempel private,
er svært uheldig. Jo mer splittet, desto
mindre seriøs oppfatter omgivelsene vår
profesjon, påstår den engasjerte avde-
lingslederen fra Lommedalen i Bærum.
Hun er veldig klar over mangfoldet som
representerer ulike interesser i NFF, men
avhengigheten av det offentlige er helt
sentralt, uansett hvilken gruppering man
er en del av.

– En organisasjon som rommer både
private og offentlig ansatte, eiere og lei-

Bruker både armer og bein
ere, arbeidsgivere og arbeidstakere og ikke
minst alle de unge uten jobb, må trå var-
somt. NFF mestrer den vanskelige balansen
på en forbilledlig måte, mener Lund.

Opprettholde kvaliteten
– NFFs aller viktigste oppgave i framtida
blir å opprettholde kvaliteten på vårt fag i
tillegg til å tydeliggjøre det. Forbundet har
en sterk faglig profil, og det er viktig at
denne fortsetter og kanskje til og med for-
sterkes, sier Lund. Selv utøver hun faget i
praksis som sjefsfysioterapeut for tolv fysio-
terapeuter på Martina Hansens Hospital. Der
har hun vært i snart femten år med to korte
årsavbrudd underveis, da hun var lærer ved
Mensedieckutdanningen i Oslo. På Martina
Hansen vier hun dagen til ortopedi,
revmatologi og revmakirurgi. Her får hun
bruke faget i praksis; det er i arbeidet på kli-
nikken – nær pasientene – hun trives best.

Fleksibelt kurs
Gerty Lund er godt synlig i faglige sammen-
henger. I NFF har hun vært avdelingsleder i
Akershus i tre perioder, etter at avdelingen
stod uten leder i 1998. I mars går hun av.
Hun har nok hevet røsten i enkelte forbunds-
sammenhenger, men er samtidig imponert
over den profesjonelle og helhetlige håndte-
ringen av medlemsmassen som sekretariatet
nå står for.

Fagkurs er en av hennes kjepphester.
Hun har utviklet et nytt konsept, et
fordypningskurs i ortopedi med skulder som
tema, som er prøvd ut med god respons.

I stedet for et førti timers ukeskurs avhol-
des fire samlinger over tre måneder. Mellom
samlingene har deltakerne kontakt via

internett, og
dette viser seg å
være en bra
kursform.

Alpin fritid
Den aktive fy-
sioterapeuten
har én fritidsak-
tivitet som tar
nesten all tid.
Hun lever sitt

andre liv i slalåmbakken. Hun er nettopp
ferdig med sin Trener-4-utdanning på
toppen av Norges Skiforbunds alpin-
trenerstige og lever med slalåmstøvler på
beina alle helger fra november til april.
Hun har selv to gutter som hun følger
opp gjennom sin lokale skiklubb, Lom-
medalen IL.

Så selv om Gerty er svært opptatt av
at vi må profilere at fysioterapeuter først
og fremst gjør det med hendene, må hun
innrømme at det er beina som blir mest
brukt i hennes alpine, private idrettsliv.

Bernt R. Nilsen,
TOTAL kommunikasjon
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ÅRSABONNEMENT - LØSSALG
Norge: 950 kroner. Utland: 990 kroner.
Offentlige institusjoner: 850 kroner.
For medlemmer av NFF inngår
årsabonnement i medlemskontingenten.
Årsabonnementet løper til det blir
skriftlig oppsagt.
Enkeltnumre: 80 kroner + porto.

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

Møter og kurs:
Møter og kurs hvor NFFs
interessegrupper, avdelinger, faggrupper
(ikke enkeltmedlemmer) står som
arrangør: gratis.
Møter og kurs hvor andre utenom NFF
står som arrangør: per sp. mm. Kr. 20.
Spaltebredde: 90 og 185 mm.

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

Alle priser er ekskl. moms.

FRISTER
Nr. Frist kursann./ Annonsefrist Utgiv.

debattinnlegg stilling ledig dato
3   9/2 13/2   5/3
4   8/3 12/3   2/4

Fristene som er angitt, gjelder mottatt i
redaksjonen. Merk forskjellige frister for
kurs- og stillingsannonser. Bestillings-
frist, materiellfrist og annulleringsfrist er
samme dato. Reklamasjonsretten
bortfaller hvis materiellfrist ikke
overholdes.

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.

Februar
19.-20. Lillehammer. Seminar Rehab. 2004.
Mer info: www.ffhs.no eller kontakt
forum@ffhs.no

Mars
4.-7. Oslo. Kurs i bekkenrelaterte smerter ved
manuellterapeut Diane Lee.
Arr.:NFFs faggruppe for kvinnehelse.

9. Sykehuset Østfold, Fredrikstad. Dagsseminar
for fysioterapeuter i Østfold som jobber med
barn. Tema: torticollis og plexus brachialis-
skader.
Info: Randi.Gretland@so-hf.no

12 – 13, Oslo. Årsmøte/seminar.
Tema: Barn og ungdom.
Palliativ treff: 11.3. Lovisenberg sykehus.
Arr.: Faggruppen for onkologisk fysioterapi og
lymfødembehandling.

12.-13. Innsbruck, Østerrike.
«Low Back Pain»-kongress.
Info: angelika.kail@physioaustria.at

12.-13. Veldhoven, Nederland.
Manuell terapi-kongress.
Info: www.ifomt.org/ifomt/events/11

17.-19. Bergen. Årsmøteseminar.
Arr: NFFs faggruppe for barne- og ungdoms-
fysioterapi.

18.-20. Trondheim. Årsmøte/seminar. Tema:
Smerte - livet setter spor.
Arr. Faggruppe for psykiatrisk og psykomotorisk
fysioterapi.
Info: post@kursogkongress.no

19.-20. Oslo. NFFs faggruppe for geronto-
geriatrisk fysioterapi har årsmøte, fagseminar og
20-årsjubileumsmiddag.
Info: www.fysio.no
Påmelding til Mari Ørstavik Aanestad,
tlf. 51 51 97 03.

24.-26. Trondheim. Fagseminar om
«Mestring – helse».
Arr: NFFs Faggruppe for ergonomi.
Sted: Radisson SAS Royal Garden Hotel.
Info: post@kursogkongress.no

21.-26. Cape Town, Sør-Afrika. Den 8. IFOMT-
kongressen. Tema: Balancing the Outcome of
Manual Therapy. Info: Sally Elliott, Conference
Management Centre, UCT Medical School. Anzio
Road, Observatory 7925, Cape Town, South
Africa. Tel: +27  21  406-6381   Fax: +27  21
448-6263 E-post: selliott@curie.uct.ac.za

25-27. Stockholm. 7th Scandinavian Congress
on Medicine and Science in Sports.
Info: www.svenskidrottsmedicin.org

April
4.-6. Bodrum, Tyrkia. State of the Art in Chronic
Low Back Pain. Symposium.
Arr.: Erasmus Universitetet, Rotterdam og
VitalMed Bodrum.
Info: www.vitamedbodrum.com/English/
lowback04

16.-17. Oslo. Årsmøte i Norsk Forening for
Ryggforskning.
Info:  Tlf. 66 76 36 18, e-post: jl@nycomed.com

22.-23. Gøteborg. Nordisk møte innen
området lungefysioterapi.
Arr: Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund,
LSR, faggruppen for «Andning ock cirkulasjon».
For mer info: www.lsr.se

23.-24. Sandefjord. Fagseminar og årsmøte.
Tema: Kvinners kroppsbilde, spiseforstyrrelser,
fysisk og psykisk helse i svangerskap, fødsel og
barseltid.
Arr.: Faggruppen for kvinnehelse.

Mai
26.-29. Århus. Nordisk kongress.
Arr: Nordisk forening for palliativ behandling.
Info: www.nfpv.org/

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 kan kalenderen bli oppdatert og aktuell. Send dine bidrag til kalenderen på e-post til:
fysioterapeuten@fysio.no
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