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Har du verktøy til å lage profesjonelle
øvelsesprogram og treningsdagbok ?

Velg PhysioTools -
verdens største leverandør av
øvelsesbibliotek for fysioterapeuter. Forhandles også av:

Programvareforlaget, tlf: 22 62 72 40, promed@pvf.no

FysioPartner, tlf: 23 05 11 60, post@fysiopartner.no

Tonus, tlf: 55 13 70 30, post@tonus.no

Effektivt verktøy
PhysioTools har oppgradert sin
programvareplattform til Tools RG.

- Enkel å installere
- Ingen tilgangskoder
- Gratis web brukerstøtte
- Legg til egne øvelser
- Kan også kjøres direkte fra CD

Nordisk Terapi AS, Tel: 37 05 97 70, Fax: 37 05 97 80, E-mail: terapimaster@nordiskterapi.no

Lag profesjonelle øvelsesprogram eller treningsdagbok på

1. Select - Velg øvelser fra et stort illustrert bibliotek

2. Edit - Redigér og tilpass øvelsene

3. Print - Skriv ut øvelsesprogrammet

Nyhet!

Ny, bedre og

60 % billig
ere!

RG moduler
PhysioTools har en rekke moduler tilpasset ulike behov og
profesjoner. Alle har oversiktlige illustrasjoner,
redigerbar tekst og mulighet for å lage egne protokoller.

Eksempler på populære moduler:

Varenr. 16101 TerapiMaster Praxis 2 kr 3 190,-
Varenr. 16001 Generelle øvelser kr 2 590,-
Varenr. 16022 Medisinsk treningsterapi kr 1 350,-
Varenr. 16021 Theraband øvelser kr 1 350,-
Varenr. 16004 Dynamisk stab. lumbal columna kr 1 350,-
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Driftstilskudd. I løpet av mars faller dommen i
Inderøy tingrett om hvorvidt Steinkjer kom-
mune har lov til å kutte i driftstilskuddsavtaler.
NFF har gått til sak mot flere kommuner som
har sagt opp eller redusert driftstilskudds-
avtaler med fysioterapeuter. Forbundets
standpunkt er at disse avtalene er
uoppsigelige, opplyser NFFs rådgiver Terje
Døvik.

Akupunktur. Hva er egentlig nåle-
behandling? Bruker fysioterapeuten
elektroakupunktur og kaller det
triggerpunktbehandling? Det første gir
ikke refusjonsrett, mens det siste gjør
det.  Pasientene vet ikke hva som er
forskjellen.

www.ffy.dk  NFFs danske søsterorganisasjon
satser på nettet i sin formidling av fagartikler og
annen forskning innen fysioterapi. Nettportalen
ffy.dk er allerede en suksess, ikke minst blant
danske fysioterapistudenter. Visjonen er ifølge
faglig redaktør Vibeke Pilmark å oppdatere
fysioterapifaget.

Komplekst regionalt smertesyndrom. Fysiote-
rapi står sentralt i den tverrfaglige behandlin-
gen av CRPS, en type langvarig smertetilstand
som medfører redusert funksjon og livskvalitet
hos pasientene. Denne fagartikkelen gir over-
sikt over hovedtrekkene i nyere kunnskap som
er relevant for fysioterapeutens behandlings-
tiltak. Del 2 kommer i Fysioterapeuten nr. 4.
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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.

Internett og fysioterapi
– Internett er blitt viktig for faget fysioterapi. Det er et velegnet forum til å formidle faglig

viten, sier forskningsansvarlig for fysio- og ergoterapi ved Universitetssykehuset i Århus,

Thomas Maribo. Han sier dette i en kommentar til den danske nettportalen for fysioterapi-

forskning, ffy.dk,  som vi presenterer i dette nummeret av FYSIOTERAPEUTEN. Fysio-

terapeuter i Danmark får nå vitenskaplige fagartikler og annet forskningsstoff kun via

internett. Det danske fagbladet Fysioterapeuten inneholder ikke fagartikler, og forsknings-

nummeret som tidligere ble gitt ut to ganger i året er lagt ned. Vitenskaplige fagartikler i

regi av Danske Fysioterapeuter presenteres altså kun på nettet.

I Danmark ble det hevdet av flere at fysioterapifaget og internett ikke er naturlige

«allierte», av den grunn at så få fysioterapeuter bruker nettet til faglig oppdatering. Men

fagredaktør for tidsskriftet og forskningsportalen, Vibeke Pilmark, kan etter tre måne-

ders drift notere seg en stor suksess, ikke minst blant danske fysioterapistudenter.

– Denne forskningsportalen fyller rett og slett et stort hull. Jeg ante ikke at behovet

ville være så stort, og potensialet er enormt. Vi har for øvrig også mange norske bru-

kere, så jeg er helt sikker på at det vil være marked for noe tilsvarende i Norge, sier Pil-

mark, og opplyser at en god del norsk forskningsmateriale blir publisert her.

Hennes visjon er å  få så mange fysioterapeuter som mulig til å utvikle sin praksis ut

fra viten basert på forskning, og kunnskapen skal de få via internett. Men hva med de

mange godt voksne innen faget som ikke føler seg fortrolig med internett? Vibeke Pil-

mark ser det som en del av sin oppgave å «utdanne» disse godt voksne til å bli fortrolige

med internett. Webredaktør Martin Goldbach-Olsen forteller at de har fått mange reak-

sjoner fra eldre brukere som forteller at internett  ikke er så farlig som de trodde.

Og hva med vårt hjemlige fysioterapifaglige miljø? Diskusjonen om hvorvidt FY-

SIOTERAPEUTEN og NFF skal ta i bruk internett i formidling av forskning innen

fysioterapi vil komme også her. Det er mer et spørsmål om når og på hvilken måte, og

ikke om det vil skje. For mange er internett allerede en selvfølge når det gjelder å holde

seg faglig oppdatert. Vi  håper at presentasjonen av den danske forskningsportalen kan

friste de mindre nettvante til å finne ut hva internett kan by på av faglig inspirasjon!
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Kiropraktor Lise Lohte fra Grimstad ble

vinneren av Manuell terapi-prisen 2004.

Prisen ble delt ut på seminaret ”Nakke-

Rygg: En biomedisinsk tilnærming” som

gikk av stabelen i Oslo 13.-15.februar.

Arrangør av seminaret var fag-

gruppen for manuell terapi. Lothe vant

prisen med et basalforskningsprosjekt.

Sammen med sine medarbeidere i

Grimstad har hun utviklet en metode

som viser at det er mulig å registrere

EMG-aktivitet fra samme motonevron i

dyp ryggmuskulatur før og etter

manipulasjon av ryggen.

På MT-gruppens eget nettsted, www.manuellterapi.com, kan du lese mer om

seminaret som ble åpnet av helseminister Dagfinn Høybråten.

MT-prisen til
kiropraktor

Sjukgymnasten
eget forlag
Tidsskriftene Sjukgymnasten og Nordisk

Fysioterapi er blitt skilt ut fra det svenske

fysioterapeutforbundet, LSR, og omgjort til et

selvstendig forlag.

Årsaken er nye regler for hvordan organisa-

sjoners annonseinntekter skal beskattes.

Sjukgymnastens redaktør og ansvarlige

utgiver, Tonie Andersson, skriver i siste nummer

av tidsskriftet at leserne ikke vil merke noe til de

organisatoriske endringene. Det nye er at

tidsskriftene nå er et eget forslag og har en

ledelse som kan fokusere på «å tenke tidsskrift».

Ifølge Sjukgymnasten blir det økonomisk

katastrofe for mange organisasjoner hvis

skattemyndighetenes tolkning av regelverket blir

stående. Tolkningen går ut på at organisasjoner i

verste fall kan risikere skatt på annonseinntekter

med fem års tilbakevirkende kraft.

MT-prisvinner 2004. Lise Lothe flankert av
Peter Chr. Lehne (tv) og Lars Lennart
Nilsen fra Faggruppen for manuell terapi.
Foto: Espen Mathisen/Muskel&Skjelett
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MT gir ikke opp egen autorisasjon
Sosial- og helsedirektoratet, SHD, skriver i et brev til

NFF at en nærliggende løsning for nåværende spe-

sial-/videreutdanning for fysioterapeuter etter direk-

toratets syn vil være offentlig godkjenning som spe-

sialist.

Av Heidi Johnsen
heidi.johnsen@fysio.no

SHD viser i brevet til et møte med NFF i oktober 2003. Her ble
spørsmålet om offentlig spesialistgodkjening av fysioterapeuter med
videreutdanning i manuell terapi og psykiatrisk og psykosomatisk fy-
sioterapi diskutert. Direktoratet er i gang med å utrede alternativ be-
handling, inkludert osteopati, naprapati og manuell terapi, med sikte
på vurdering av autorisasjon. Utredningen skal legges fram for
Helsedepartementet til sommeren.

På MT-gruppens årsmøte nylig presenterte NFFs nestleder Elin
Engeseth brevets innhold for tilhørerne. Ifølge manuellterapi.com

vedtok MT-gruppen å se bort fra brevet og gikk enstemmig inn for å
fortsette arbeidet for autorisasjon. Dette beklager nestlederen.

– Vi forholder oss til landsmøtevedtaket som sier at NFF skal ar-
beide for økt anerkjennelse og offentlig godkjenning av spesialister i
fysioterapi. Jeg er redd MT-gruppens kjør mot egen autorisasjon vil
forsinke arbeidet med spesialistordningen, sier Engeseth til FYSIO-
TERAPEUTEN.

Ikke noe nytt
– Brevet fra direktoratet uttrykker noe vi allerede har registrert, nem-
lig at direktoratet mener man i første omgang må vurdere en
spesialistordning, sier MT-leder Petter Lehne til FYSIOTERAPEU-
TEN.

Han viser til at NFF på møtet fikk løfte om et skriftlig tilbud etter
rundt 14 dager. Dette tilbudet skulle inneholde en presisering av kri-
teriene for en offentlig spesialistgodkjenning slik at man hadde noe
konkret å forholde seg til.

– Jeg kan ikke se at dette brevet inneholder noen slik konkretise-
ring. Brevet uttrykker noe vi allerede har registrert, nemlig at SHD
for sin del mener man i første omgang bør vurdere om NFF-spesialis-
ter i manuell terapi og spesialister i psykiatrisk og psykomotorisk fy-
sioterapi kan innlemmes i «Forskrift om spesialistgodkjenning av
helsepersonell», sier Lehne.

Han viser også til at det ifølge brevet pågår en utredning med
tanke på autorisasjon av manuellterapeuter.

– Direktoratets syn er bemerkelsesverdig fordi en enstemmig sosi-
alkomite i Stortinget i innstilling til lov om alternativ behandling av
sykdom mv. (Innst.O.nr.98) gir tilslutning til en utredning for
osteopati og naprapati i forhold til kiropraktikk og fysioterapi. Komi-
teen mener manuell terapi naturlig må inn i samme vurdering, da alle
manuellterapeuter er utdannet fysioterapeuter, sier Lehne.

Han påpeker at Helsedepartementets mandat til direktoratet er
klart med hensyn til at manuell terapi skal vurderes i forhold til auto-
risasjon.

Utreder
Harald E. Hauge, avdelingsdirektør i SHD sier at utredningen som
Petter Lehne viser til ventes å være ferdig i september.

– Kan autorisasjonsutredningen, som  avsluttes senere enn utred-
ningen om spesialistordning føre til forsinkelser,  og kan det føre til
at dere også vil se på psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi i for-
hold til autorisasjon?

– Jeg sitter i begge gruppene, og vi vil se på dette i full bredde.
Jeg kan ikke forskuttere noe nå, men ut fra arbeidet med spesialist-
ordningen, er det naturlig å vurdere fysioterapeuter innunder denne.
På et eller annet tidspunkt må det skje en samordning i forhold til de
to faggruppene. Manuellterapeutene kan forsinke arbeidet, men vi er
sentrale i begge og kommer til å samordne forslagene, sier Hauge.

Når det gjelder spesialistordningen, viser Hauge til Legeforening-
ens ordning. Her ligger grunnutdanningen i bunn, mens for eksempel
kirurgi kommer som spesialitet.

– Blir ikke autorisert som kirurg, du er autorisert som lege med en
spesialitet, sier han.

Autorisasjon er det Statens Autorisasjonskontor for Helseperso-
nell som utsteder. En eventuell spesialistordning vil NFF få ansvaret
for. ■
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Driftstilskuddsavtaler
til doms i Steinkjer
I løpet av mars faller dommen i Inderøy tingrett, der

NFF og Steinkjer kommune nylig møttes i retten. NFF

har gått til sak mot flere kommuner som har sagt

opp eller redusert driftsavtaler med fysioterapeuter,

og Steinkjer var førstemann ut.

Av Dagrun Lindvåg
dl@fysio.no

Steinkjer vedtok i fjor å kutte ti alt ett årsverk blant de privat-
praktiserende fysioterapeutene i kommunen for å spare inn 203.000
kroner på budsjettet. Det er den sentrale særavtalen mellom Kommu-
nenes Sentralforbund (KS) og NFF som legges til grunn for beslut-
ningen. Steinkjer tolker avtalen dithen at driftsavtaler kan sies opp
med seks måneders varsel dersom oppsigelsen er saklig begrunnet.

NFFs rådgiver Terje Døvik sier til FYSIOTERAPEUTEN at avta-
len Steinkjer kommune viser til ikke kan tolkes på denne måten.

– Det er riktig at begge parter kan si opp en driftsavtale, men bare
under helt spesielle omstendigheter, som ved mislighold av avtalen
fra fysioterapeutens side eller ved store samfunnsmessige omveltnin-
ger, sier Døvik.

NFF mener med andre ord, i motsetning til Steinkjer kommune, at
driftstilskuddsavtalene er uoppsigelige.

Forbundet har lagt opp til to løp i rettsprosessen om drifts-
avtalene. De som allerede var privatpraktiserende fysioterapeuter da
loven ble innført i 1984, har direkte vern i paragraf 7-1. De som fikk
avtale etter 1984 har vern i ASA 4313, som er basert på forarbeidene
til kommunehelsetjenesteloven. Fysioterapeutene har med andre ord
et meget sterkt oppsigelsesvern når det gjelder driftsavtaler.

– Hvis en kommune har valgt å inngå driftsavtaler, må de stå for
dette valget. I den sentrale avtalen mellom KS og NFF står det at av-
talene er uten tidsbegrensning. Folk tenker langsiktig når de får en
driftsavtale, og da kan ikke kommunene bare trekke seg når det pas-
ser dem, sier Døvik. Han understreker at saken er så prinsipielt viktig
at forbundet nok vil anke hvis dommen går i NFFs disfavør.

Oslo kommune og NFF møtes i retten i slutten av mars. Deretter
følger Osterøy kommune. Rettssakene for Bærum og Narvik er ennå
ikke berammet.

I Oslo dreier det seg om tre avtaler som kuttes til 80 prosent. I Os-
terøy kommune kuttes fire driftstilskuddsavtaler med 25 prosent
hver. I Bærum ønsker kommunen å kutte 96 avtaler med 5,1 prosent
hver. I Narvik blir det 100 prosent bortfall av en avtale. Advokat
Bjørn Bråthen skal føre alle disse rettssakene for forbundet.

NFF er bekymret for utviklingen i kommunehelsetjenesten. Fysio-
terapi kan ikke sies å være akuttmedisin der det står om liv og død.
Derfor kan det se ut som fysioterapeuter er utsatt i nedskjæringstider.

Sett i lys stram økonomi i mange kommuner vil dette bli en viktig
sak for NFF i lang tid framover. Resultatet av de første rettssakene
vil bli avgjørende for hvordan dette utvikler seg videre. ■
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NFFs sentralstyre vil ikke gi OMIs

fagplan for videreutdanning i kli-

nisk ortopedisk medisin full ak-

sept. Dette til tross for at OMI-

gruppen har innarbeidet tidligere

krav fra Sentralstyret i sin nye fag-

plan.

Av Dagrun Lindvåg
dl@fysio.no

Det var sterke reaksjoner og heftig debatt på
Sentralstyrets møte 11.februar, der OMI-
gruppens reviderte fagplan ble behandlet.
Enkelte av Sentralstyrets medlemmer mente
at MT-miljøet forsøker å legge hindringer i
veien for OMI i Norge, og at dette handler
like mye om politikk som om krav til faglig
kvalitet.

Dokumentasjon på at OMI-gruppens fag-
plan har for dårlig kvalitet ble etterlyst. Fag-
planen er ganske lik den som brukes i Sve-
rige, der fysioterapeuter med OMI-kurs er
godkjent for å gjøre manipulasjonsgrep og
der OMI og MT er likestilte.

Det viktigste ankepunktet NFFs sentral-
styre har hatt mot fagplanene så langt var at
manipulasjonen av lumbal og
cervicalcolumna kom for tidlig. Dette er nå
blitt flyttet til slutten av kursplanen.

Proteksjonisme?
Fag- og spesialistrådets innstilling til Sen-
tralstyret innledes slik: «Fag- og spesialist-
rådet mener det er faglig forsvarlig at kun
fysioterapeuter med videreutdanning i manu-
ell terapi utfører manipulasjonsbehandling».
Rådet anbefalte godkjenning av 82 timer på
fagplanen, og da bare punktene som om-
handler undersøkelse og behandling av
ekstremitetsledd.

 Forbundsleder Anne Lexow sa hun var
veldig forbauset over at Fag- og spesialist-
rådet hadde godkjent så få timer av denne
videreutdanningen.

– OMI-gruppen har fulgt våre krav til
endringer av fagplanen, så dette syns jeg er
veldig ugreit, sa Lexow.

Ikke full godkjenning for OMI
May Ringvold, sentralstyremedlem og le-

der i Fag- og spesialistrådet, stilte spørsmål
ved om OMI-gruppens fagplan hadde god
nok kvalitet. Hun understreket at manuell-
terapeutene er opptatt av å opprettholde kva-
liteten på dette fagfeltet i Norge. Det faktum
at andre land  godkjenner dette betyr ikke at
NFFs sentralstyre bør gjøre det samme,
mente Ringvold.

Fag og politikk
Anne Lexow ga på sin side utrykk for at
dette ikke bare handler om ulike syn på hva
som er faglig forsvarlig, men at det også er
en politisk sak. Hun sa at OMI–gruppens
behandlingsmetoder er anerkjent i flere an-
dre land, og at det i denne saken tenkes alt-
for smalt.

Lexow uttrykte bekymring for den domi-
nerende posisjonen  manuellterapeutene har
fått i organisasjonen og oppfordret Sentral-
styret til å komme fram til konsensus.

Forbundslederen ville godkjenne flere ti-

mer på fagplanen enn det Fag- og spesialist-
rådet anbefalte i sin innstilling. Hun mente
også at Sentralstyret burde stryke den første
setningen i rådets vedtak om at det er faglig
forsvarlig at kun fysioterapeuter med videre-
utdanning i manuell terapi utfører
manipulasjonsbehandling.

Til tross for heftig debatt og en del sterke
utfall, særlig rettet mot MT-miljøet, har Sen-
tralstyret godkjent at OMI-gruppen ikke skal
få full godkjenning i Norge.

Det endelige vedtaket i Sentralstyret ly-
der slik: «På grunnlag av Fagplan for utdan-
ning i klinisk ortopedisk medisin for leger
og fysioterapeuter, tilsendt NFF 25.11.03 fra
Norsk forening i klinisk ortopedisk medisin,
godkjenner sentralstyret at pkt. 4.1.1.– Mo-
dul I, A og B (overekstremitet) og pkt. 4.1.2
– Modul II, A og B (underekstremitet), samt
anatomi-  og forskningskurs, kan gi uttelling
i oppbygging av enkelte av NFFs spesialite-
ter.» ■

Historikk
En av de siste sakene det forrige Sentralstyret behandlet høsten 2000 var hvorvidt OMI-kurs som
etterutdanning i oppbygging av spesialistgodkjenning skulle vedtas. Med knappest mulig margin,
fem mot fire stemmer, sa Sentralstyret nei.

Sentralstyret behandlet først saken i 1999 etter henvendelse fra daværende PFG-leder Roar
Høidahl. Sentralstyret vedtok da å be Spesialistrådet (nå Fag- og spesialistrådet) i NFF om å
vurdere om deler av OMI-gruppens kursrekke kunne inngå som godkjent etterutdanning i enkelte
av NFFs spesialistområder. Med saken fulgte også uttalelse fra styret i MT-gruppen, som
vurderte OMI-kursene som et dårlig grunnlag for utføring av manipulasjonsgrep.

MT-gruppen anbefalte Sentralstyret, på bakgrunn av ny helsepersonellov, å foreta en
vurdering av OMI-gruppens utdanning. Sentralstyrets vedtak og uttalelsen fra MT-gruppen ble
oversendt Spesialistrådet høsten 2000, som senere vedtok at OMI-kurs kunne godkjennes som
fysioterapispesifikk etterutdanning med inntil 120 timer, avhengig av søkerens totale kurs-
sammensetning. Men undervisning i manipulasjonsgrep, hentet fra OMI-utdanningen, skulle ikke
telle med i noen spesialistutdanning i fysioterapi.

Vedtaket i Spesialistrådet fikk Peter Chr. Lehne, leder i MT-gruppen og Mentz Aasen i
Spesialistrådet til å skrive brev til Sentralstyret. Lehne ba om at vedtaket skulle settes til side.
Spesialistrådet vurderte MT-gruppens anbefaling og vedtok våren 2001 at videreutdanning i
manuell terapi er den eneste som etter rådets mening tilfredstiller lovens krav om forsvarlighet
for fysioterapeuter ved manipulasjon.

Det endelige vedtaket i Sentralstyret, som førte til at OMI-gruppen omarbeidet sin kursplan
og la manipulasjon til slutt, ble vedtatt i Sentralstyret i juni 2002. I en kommentar i FYSIOTERA-
PEUTEN sa forbundsleder Anne Lexow : «De har imøtekommet vår skepsis og ønsker å endre
fagplanen, slik de har gjort i Sverige, og starte manipulasjon på et senere tidspunkt». Lexow
bekreftet også at Sentralstyret ville vurdere fagplanen på nytt dersom OMI-gruppen kom med et
nytt forslag. (FYSIOTERAPEUTEN nr. 1/2002 og nr. 8/2002)
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Av Heidi Johnsen
heidi.johnsen@fysio.no

– Jeg reagerer på at Sentralstyret motsier seg
selv. OMI var godkjent fram til 2002, mens
de som kom etterpå ikke får godkjenning.
Sentralstyret godkjente ikke kursplanen  i
2002 fordi det mente manipulasjonen kom
for tidlig. Dette var da det eneste det hadde å
utsette på utdanningen. Vi har endret hele
kursplanen etter mønster fra den svenske
modellen og lagt manipulasjon til slutt. I
Sverige er OMI-kursene godkjente for å
gjøre manipulasjonsgrep, og der stiller MT
og OMI på lik linje. Da er det for meg ube-
gripelig at ikke vi i Norge skal få lov til det
samme, sier Olafsdottir.

Olafsdottir har ikke fått Sentralstyrets
vedtak, men får det referert av FYSIOTE-
RAPEUTEN.

Ingen konkurranse
Anne Olafsdottir understreker at gruppen
ikke ønsker å konkurrere med Faggruppen
for manuell terapi. Hun stiller også spørsmål
ved at faggruppen skal ha så stor makt over

Ingen kontroll med bedrifts-
helsetilbud
Danske arbeidstakere blir stadig oftere tilbudt

massasje, fysioterapi, trening og andre helsefrem-

mende tiltak på jobben.

Myndighetene hilser det forebyggende

helsearbeidet velkommen, men det er ingen

kontroll med kvaliteten på det danskene kaller

«den tredje sundhetssektor», skriver  nettstedet til

forbundet Danske Fysioterapeuter.

Risikoen er blant annet at man bare fjerner

symptomene, men ikke ser på årsakene til de

ansattes helseproblemer, heter det.

Flere gravide til fysioterapeut
Fysioterapeuter opplever et økt behov for

fysioterapitjenester i forbindelse med svanger-

skap og fødsel, skriver Dagens Medisin.

 Kari Straume Haugland, som er leder for

NFFs faggruppe for kvinnehelse, mener at Norge

bør være et foregangsland når det gjelder å lage

standarder for fysioterapitjenester til gravide og

kvinner som har født.

– Satsingen på fysioterapi i kvinnehelse er i

tråd med en internasjonal trend. I mange land

arbeides det med å standardisere fysioterapi-

tjenesten innen pre- og postpartum kvinnehelse.

Som foregangsland for kvinners rettigheter har

Norge et ansvar på dette området, mener

Haugland.

Hun peker videre på at kvinners livsstil fører

med seg en rekke problemer, som for eksempel

flere keisersnitt. Samtidig med endringer i livsstil,

fører en stram økonomi til et magrere tilbud i

kommunene.

– Gravides kunnskap og trygghet rundt

svangerskap og fødsel kan bidra til å redusere

fødselsangst og antallet keisersnitt. Fysisk

aktivitet i svangerskapet er viktig og har også

betydning for psykisk helse. Dette påvirker igjen

kvinnenes evne til å takle en krevende rolle som

nybakt mor, sier Straume Haugland i Dagens

Medisin.

– Vi blir motarbeidet
Anne Olafsdottir, leder i OMI-gruppen, er oppgitt etter at Sen-

tralstyret sa nei til å godkjenne  studieplanen i sin helhet, til

tross for at gruppen har omarbeidet planen og lagt manipula-

sjon av lumbal og cervicalcolumna til slutt i utdanningen.

et fagområde.
– Det blir bukken som passer havre-

sekken, når manuellterapeutene skal god-
kjenne OMI-kursene, som de er motstandere
av. Dermed tar NFF parti. For oss er det et
klart uttrykk for at NFF ikke er en fagfore-
ning for de med OMI-utdanning, sier hun.

Lite redelig
Olafsdottir understreker at hun synes det er
svært lite redelig av et forbund å gå tilbake
på Sentralstyrets vedtak i 2002. Hun mener
det er urimelig at de som har utdannelse før
2002 er godkjent, mens de som kommer et-
ter ikke får godkjenning.

– I Norge har vi et forbund som ikke god-
kjenner OMI fullt ut. Dette er det vanskelig
å forholde seg til. Vi er tross alt en stor
gruppe, og det er spesielt mange unge fysio-
terapeuter som tar utdanningen. Forrige
runde resulterte i at medlemmer meldte seg
ut. Nå følte vi at samarbeidet med NFF var
blitt bedre. Tre av fem fysioterapeuter i sty-
ret er  medlemmer i forbundet. Styret har
forsøkt å rekruttere medlemmer til NFF og
blant annet argumentert med at det gir
forhandlingsrett. Nå føler vi oss ikke vel-
kommen i forbundet. Akkurat nå føler jeg
meg matt. Vi har lagt ned mye arbeid i kurs-
planen, arbeid som jeg føler er nytteløst i
forhold til NFF.

– Godtar dere avslaget?
– Jeg er oppgitt og gruer meg for å un-

derrette medlemmene om resultatet. Vi kan
ikke gi oss selv om vi blir motarbeidet, sier
Olafsdottir. ■

TUSENVIS AV FORNØYDE BRUKERE OVER HELE LANDET
www.dorcas.no

Alltid gode tilbud til 
bedrifter og ansatte,
profesjonelle og private!

Dorcas AS · Åsa, 3512 Hønefoss
Tlf. 32 13 51 40 · Faks 32 13 51 41 · E-post: post@dorcas.no

Din totalleverandør
Førsteklasses produkter innen:
Varme- og kuldeterapi
Gel, kremer, massasjeoljer
Behandlingsbenker
og -stoler
Hygieneprodukter
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Av Heidi Johnsen
heidi.johnsen@fysio.no

Bakgrunnen for denne saken er en forespør-
sel NFF fikk fra lederen for fysioterapi-
tjenesten i en kommune og eier av et privat
institutt. De ville vite hvordan de skulle for-
holde seg til en privatpraktiserende fysiote-
rapeut som var i ferd med å utdanne seg i
akupunktur. Vedkommende hadde 100 pro-
sent driftsavtale, 50 prosent knyttet til privat
institutt og resten knyttet til lokaler hun leide
av kommunen.

Trygdekontoret fikk vite av pasienter de

Hva er nålebehandling?

snakket med og som hadde levert rekvisisjon
på fysikalsk behandling, at denne fysiotera-
peuten hadde behandlet dem med akupunk-
tur. I et møte med fysioterapeuten ble det un-
derstreket at akupunktur ikke er fysioterapi,
at slik behandling ikke er aktuelt å utføre i
driftsavtaletid og at det heller ikke kan kre-
ves refusjon for behandlingen.

Ikke akupunktur
Fysioterapeuten mener at hun ikke har brukt
akupunktur, men triggerpunktbehandling –
intramuskulær behandling med nåler og
strøm. Denne behandlingen kan etter hennes

En del fysioterapeuter bruker nåler i behandlingen av sine

pasienter. Spørsmålet er når behandlingen er akupunktur,

elektroakupunktur eller triggerpunktbehandling. Og bruker

fysioterapeuten elektroakupunktur og kaller det trigger-

punktbehandling? Det første gir nemlig ikke refusjonsrett,

mens det siste gjør det. Pasientene vet ikke hva som er

forskjellen, og NFF definerer ikke akupunktur med eller

uten strøm som fysioterapi.

mening betraktes som elektroterapi og er
dermed også refusjonsberettiget.

Fysioterapeuten hevder at hun ikke har
krevd trygderefusjon for denne behandlin-
gen, men for fysioterapibehandlingen (øvel-
ser, gruppebehandling, tøyninger) som nåle-
behandlingen er knyttet opp til. Nåle-
behandlingen er en ekstra tjeneste hun gir
pasienten. Fysioterapeuten var heller ikke
villig til å skaffe dokumentasjon om
behandlingsformen.

Ber NFF om hjelp
På bakgrunn av dette ber de to NFF om å

Faglighet. Gaute Mehl mener fysioterapeuter som bruker akupunktur i behandlingen må strekke seg etter faglighet
og forsvarlighet. Foto: Heidi Johnsen
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Mange fysioterapeuter som driver med

akupunktur kontakter NFFs sekretariat med

spørsmål i forhold til ansvarsforsikring.

Pål Bøhler er rådgiver ved NFFs

Forsikringskontor BAFO. Han sier det ikke

er noen begrensninger i vilkårene for

forsikring i forhold til hva slags utdannelse

fysioterapeuten har i akupunktur.

– Dette dreier seg om aktsomhet og

forsvarlighet som ligger i bunn for all

behandling. I forsikringen som gjelder

privatpraktiserende fysioterapeuter står det

at fysioterapeuter som praktiserer manuell

terapi og akupunktur dekkes av forsikrin-

gen, sier Bøhler.

Dagens akupunkturutdanning  kan

være alt fra et weekend-kurs til

flere års utdanning. Det er i tillegg

to grupper: klassisk akupunktur

basert på kinesisk læremetode og

medisinsk akupunktur basert på

vestlig medisin. Begge grupper

hevder at deres metode er «riktig».

Tradisjonell kinesisk medisin (TCM) og em-
piri danner grunnlaget for behandlings-
strategiene i klassisk akupunktur. I medi-
sinsk akupunktur skal behandlingsvalget ha
basis i og vektlegge vitenskapelig dokumen-
tasjon og behandlingseffekter.

Hvor mange fysioterapeuter som driver
med akupunktur er ikke tallfestet. Det finnes
foreløpig intet regelverk som sikrer et mini-
mum av kunnskap for å utøve akupunktur. I
praksis kan man starte opp etter et helgekurs.
Som autorisert fysioterapeut skal forsvarlig-
het ligge i bunn for behandling, også ved
utøvelse av alternativ behandling. Dette er
nedfelt i Helsepersonellovens § 2.

I §2.1.2 som omhandler «faglig
forsvarlighet» står det at kvalifikasjon er ba-
sert på den enkeltes objektive vurdering.

– NFFs sentralstyre har vedtatt at en
halvårsenhet kan være godkjent bakgrunn
for fysioterapeuter. Nå kartlegger vi hva som

Akupunktører og homeopater har søkt om

autorisasjon, men fått avslag. I NOU

1998:21 – Om alternative behandlingsfor-

mer, vises det til at det for akupunktur kan

legges til grunn en viss dokumentert

behandlingseffekt i forhold til nærmere

bestemte lidelser. I Ot.prp. nr 27 – Om lov

om alternativ behandling av sykdom mv.

påpekes det ikke at ingen av disse

gruppene har offentlig godkjenning/

autorisasjon i nordiske land. Det gis heller

ingen utdanning ved offentlige godkjente

utdanningsinstitusjoner i Norge som fører

fram til en yrkesrettet eller godkjent grad.

I første omgang foreslås derfor en

utredning når det gjelder utdanning innen

akupunktur og homøopati, noe Sosial- og

helsedirektoratet allerede er i gang med.

NFF ble i den anledning invitert til

direktoratet for å komme med innspill i

forhold til sitt fagområde.

Utreder utdanning
Uoversiktlig praksis

finnes i miljøet. NFF mener det er flott hvis
fysioterapeuter kan bidra med akupunktur-
behandling, hvis utdanningen kommer inn i
ordnede forhold. NFFs fagforum for aku-
punktur med Gaute Mehl i spissen jobber for
å få til en kvalifisert utdannelse, sier Malene
Haneborg, fagsjef i NFF.

Forsvarlighet
Gaute Mehl sier at akupunktur er et mod-
ningsfag som må læres. Han mener 300 ti-
mer pluss selvstudium tilsvarende en
halvårsenhet er et minimum for å kunne
drive forsvarlig behandling. Dette blir trolig
innholdet i et kurs som settes i gang til høs-
ten etter mange år med intens jobbing. Mehl
trekker fram Norske Legers Akupunkturkurs
som har 100 timer undervisning og hvor
både fysioterapeuter og sykepleiere deltar.
Dette mener han er for lite.

– Jeg har undervist i faget i 14 år og er
overrasket over både manglende ferdigheter
og utøvelse av forsvarlighet. Som fysiotera-
peut mener jeg vi må strekke oss etter faglig-
het i vår yrkesutøvelse, sier Mehl.

For mange timer
Bjørg Vada i Norsk forening for medisinsk
akupunktur sier Gaute Mehls forslag er for
omfattende.

– Vi mener timetallet er for høyt ut fra
vår bakgrunn og i forhold til behandling av
muskel/skjelettlidelser og hodepine. Norske
legers akupunkturkurs på 100 timer mener vi
dekker dette behovet, sier hun.

Den endelige planen skal godkjennes av
begge grupper. ■

komme med  en uttalelse om behandlingen
ut fra det som står i Forskrift om stønad til
fysioterapi, hvor de ikke finner noe om
triggerpunktbehandling eller intramuskulær
stimulering med nåler og strøm. De spør:

– Kommer denne behandlingen inn under
ordlyden i «Merknad i Kapittel II Takster»
der det står: «Taksten kan benyttes ved be-
handling med strøm uavhengig av bølge-
lengde og svingetall: galvanisk, faradisk og
diadynamisk strøm, transcutan nervestimu-
lering, interferensstrøm og iontoforese».

I brevet fra NFF sier fagsjef Malene
Haneborg at fysioterapeuten etter sigende ut-

fører triggerpunktbehandlling, som er
intramuskulær stimulering med nåler og
strøm.

– Denne formen for behandling står ikke
eksplisitt nevnt i Forskrift om stønad til fysio-
terapi. NFFs fagforum for akupunktur påpe-
ker at det er et klart skille mellom fysioterapi
og andre metoder. Akupunktur er ikke fysio-
terapi, men en metode som fysioterapeuter
kan benytte seg av. Inntil det foreligger klare
regler for hvordan man kan innlemme nåle-
behandling i fysioterapi, skal fysioterapeuter
skille klart mellom disse behandlings-
metodene, svarer Haneborg i brevet. ■

Forsikring



12 Fysioterapeuten nr. 3   mars  2004

Aktuelt

Høgskolen i Bergen kan tilby videreutdanning i

intensivfysioterapi  for andre gang kommende høst.

Av Dagrun Lindvåg
dl@fysio.no

Instituttleder Mildrid Haugland ved In-
stitutt for fysioterapi sier til FYSIOTE-
RAPEUTEN at det første kullet fra vi-
dereutdanning i intensivfysioterapi ble
uteksaminert for snart ett år siden. Dette
er den eneste videreutdanningen på om-
rådet i Norden.

Målgruppen er fysioterapeuter som
jobber ved sykehus, og da spesielt ved
intensivavdelingene. Målet er at studen-
tene skal tilegne seg kunnskaper og fer-
digheter som gjør dem i stand til å iden-
tifisere aktuelle problemstillinger og be-
hov hos intensivpasienter. Det gjelder
både forebyggende, behandlende og
rehabiliterende fysioterapitiltak.

– Tilbakemeldingene vi fikk fra de første studentene var svært
positive. Mange mente at de hadde fått bedre faktakunnskaper om
for eksempel lungefunksjon og bruk av apparater. De oppfattet
også ulike situasjoner lettere og følte seg tryggere i arbeidssituasjo-
nen. Dessuten skrev mange i evalueringen at videreutdanningen i
intensivfysioterapi hadde gjort dem mer reflekterte i forhold til
egen arbeidssituasjon, sier Haugland.

Videreutdanningen gir 30 studiepoeng og er lagt opp med fire
samlinger og til sammen fire praksisuker. Den teoretiske undervis-
ningen er dels basert på samlingene i Bergen og på bruk av inter-
nettbasert undervisning. Praksis må legges til sykehus med inten-
sivavdeling og overvåkingsavsnitt.

For mer info: www.hib.no/studier

Mer intensiv-
fysioterapi i Bergen

Sunnhetspolitisk konsulent
Det danske fysioterapeutforbundet har ansatt en eget ”sundhets-

politisk konsulent”. Bakgrunnen er et ønske om å spille en mer

framtredende rolle i helsepolitikken, skriver fagbladet Fysioterapeuten.

Konsulenten, Anne Sofie Orth, skal være knyttet til

kommunikasjonsavdelingen i Danske Fysioterapeuter. Målet er å gi

forbundet en skarpere profil og større innflytelse på helsepolitikken.

Instituttleder. Mildrid
Haugland ved Høg-
skolen i Bergen. Foto:
Heidi Johnsen

Enkel å tilpasse

R

Med QUADTRO SELECT-puten er det enkelt å
tilpasse riktig trykkavlastning og sittestilling.

Puten passer brukere som har flere behov
enn bare trykkavlastning. For eksempel ved
bekkenkorrigering, åpen hoftevinkel og økt
stabilitet.

Puten har fire separate luftkamre der
luftmengden kan justeres i hver del. ISOFLO-
ventilen gjør det enkelt å tilpasse puten.
Med et enkelt trykk åpnes og stenges ventilen.

R R

TM

ROHO QUADTRO
SELECT

Trykkavlastning med
sittekorrigering

ETAC AS

Postboks 5072, 1503 Moss

Tlf. 69 27 59 80 - Fax: 69 27 09 11

E-post: hovedkontor@etac.no www.etac.no

Skaper muligheter
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Anne Sofie Lofthus, Rådgiver/Fysiotera-
peut, Helsetilsynet i Oppland,
anne.lofthus@fm-op.stat.no

Sara Maria Allen, Avdelingsledende
fysioterapeut, smerteklinkikken, Aker
Universitetssykehus, Oslo

Ny medisinsk kunnskap om CRPS
Metodebeskrivelse
Artikkelen er basert på søk i databaser innen
medisin, sykepleie, ergoterapi og fysioterapi
og aktuelle lærebøker som omhandler diag-
nostikk, etiologi og prognose. Søket ble av-
grenset til fysioterapi når det gjelder valg og
effekt av behandling i CRPS. Det ble gjort
håndsøk i referanselister fra de medisinske
artiklene som viste til fysioterapi som be-
handling ved CRPS. Artikler skrevet før
1990 er ekskludert fordi viktige gjennom-
brudd innen smerteforskning generelt, og
CRPS spesielt, hovedsakelig har kommet i
løpet av 90-tallet. Utgangspunktet for artik-

Komplekst regionalt smerte-
syndrom (CRPS) – Del I

Sammendrag
Denne artikkelen i to deler omhandler kompleks regionalt smertesyndrom
(Complex Regional Pain Syndrom, CRPS), en type langvarig smertetil-
stand – tidligere kjent som refleksdystrofi. Den første artikkelen (Del I) gir
en oversikt over hovedtrekkene i nyere medisinsk kunnskap om CRPS og
har som formål å beskrive og drøfte innhold og konsekvenser av sympto-
mer og sykdomsmekanismer som er viktige i utformingen av fysiotera-
peutens behandlingstiltak.

kelen var å foreta et litteraturstudie som om-
fattet søk etter metaanalyser og systematiske
oversikter om CRPS. Søket gav ingen resul-
tater. Kun noen  få primærstudier er funnet,
mens tilfanget av sekundærartikler, konsen-
susrapporter og retningslinjer har vært til-
strekkelig for å kunne skrive denne artikke-
len om CRPS med fysioterapeuter som mål-
gruppe. Klinisk erfaring fra arbeid i smerte-
klinikk, deltagelse i tverrfaglige team og in-
teresse for kunnskapsbasert praksis har vært
utgangspunktet for å skrive artikkelen.

Innledning
Komplekst regionalt smertesyndrom (i
denne artikkelen brukes forkortelsen CRPS
for det engelske begrepet Complex Regional
Pain Syndrome) er kjent for de fleste som
refleksdystrofi. Begrepet ble for første gang
beskrevet etter den amerikanske borgerkri-
gen i 1864 som et symptom på perifere
nerveskader hos soldater med skuddsår. I
dag, 140 år senere, finnes det fortsatt ingen
entydig forklaring på de patologiske mek-
anismer for CRPS.

CRPS er kategorisert som en smerte-
tilstand som følger av forstyrrelser i det
perifere og sentrale nervesystemet, sammen
med andre diagnoser som fantomsmerter et-
ter amputasjon, poly- og mononeuropatier,
metabolske neuropatier og post herpes neu-
ralgier. Det har i lengre tid vært ansett at
CRPS skyldes en forstyrrelse av det sympa-
tiske nervesystemet, derav det tidligere en-
gelske navnet ’reflex sympathetic dystrophy’
(RSD) eller refleksdystrofi på norsk.

I 1993 ble det arrangert en konsensus-
konferanse i regi av International Associa-
tion for the Study of  Pain (IASP) hvor del-
takerne utfordret RSD-begrepet. Forskning
gjennom det siste tiåret viste at det sympa-
tiske nervesystemets relative bidrag til lidel-
sen var overdrevet, og at begrepet ’refleks’
ikke hadde noen spesiell meningsbærende
betydning.

Compex Regional Pain Syndrome, for-
kortet som CRPS, ble valgt som nytt begrep.
’Complex’ viser til mangfoldet av kliniske
symptomer. ’Regional’ viser til at sympto-
mene er spredt ut over området for det opp-

Artikkelen presenterer en tverrfaglig behandlingsalgoritme som tar ut-
gangspunkt i Stanton –Hicks problemløsningsmodell for CRPS. Den beskri-
ver et trinnvis og pasientstyrt behandlingsforløp hvor tilpassede fysioterapi-
tiltak er sentralt for å oppnå funksjonell bedring. Medikamentell og psykolo-
gisk behandling inkluderes for å fremme effekten av fysioterapi.
Nøkkelord: Komplekst regionalt smertesyndrom, fysioterapi, funksjonell re-
habilitering, tverrfaglig behandling og fysioterapeutisk algoritme.

Fysioterapi er sentralt i den tverrfaglige behandlingen av komplekst regionalt smertesyndrom (CRPS),

en type langvarig smertetilstand som medfører økt smerterespons, redusert funksjon og livskvalitet hos

pasientene. Del 1 gir en oversikt over hovedtrekkene i nyere medisinsk kunnskap som er relevant for

fysioterapeutens behandlingstiltak.  I Fysioterapeuten nr. 4/2004 kommer Del II som beskriver og

utdyper trinnene i en tverrfaglig behandlingsalgoritme hvor fokus er på fysioterapi.



Fag

15Fysioterapeuten nr. 3   mars  2004

rinnelige skadestedet og som oftest starter
distalt i armer eller ben, sjelden i trunkus el-
ler i hodet. ’Pain’ er kardinalsymptomet og
er uten proporsjoner i forhold til den utløs-
ende hendelsen (1,2,3).

Symptomer
CRPS er en sykdom i det perifere og sentrale
nervesystemet med forandringer av 1) det
somatisk-sensoriske systemet som bearbei-
der nociseptiv-, berørings- og termisk infor-
masjon, 2) det sympatiske systemet som
innerverer blodårer og svettekjertler og 3)
det somatisk-motoriske system med reduk-
sjon av aktiv og passiv bevegelse og økt
spastisitet (3).

Litteraturen beskriver to undergrupper av
CRPS; type I og II (figur 1). En forsknings-
rapport fra 2002 lanserer imidlertid en tredje
undergruppe (4). Dette viser at symptom-
bildet ved CRPS kan være variabelt med
hensyn til utbredelse, intensitet og mangfold
av kliniske funn. Innen smerteforskningen er
det fortsatt behov for å kunne skille typer og
faser av sykdommen. Behovet for å samle
mer homogene pasientgrupper er til stede
fordi behandlingsopplegget lettere kunne til-
passes den enkelte pasient. Det vil også
kunne bidra til mer entydig kontrollert forsk-
ning enn det som foreligger i dag.

Det har lenge vært ansett som et faktum
at CRPS følger tre stadier, men det forelig-
ger ingen studier som kan fastslå dette. De
antatte stadiene kan snarere reflektere under-
grupper, da retrospektive studier av CRPS-
pasienter som har vært syk i mer enn tre år,
viser at symptomene heller stabiliseres eller
forbedres enn å bli gradvis forverret (4).

CRPS omfatter flere smerterelaterte for-
hold som vanligvis følger en skade. Sympto-
mene opptrer regionalt, de kliniske tegnene
har en distal predominans og overstiger både
i omfang og varighet den forventete kliniske
utviklingen for den utløsende skaden. Uav-
hengig av skadestedet vil symptomene settes
i gang og vedvarer med størst intensitet dis-
talt i armer eller ben.

Ubehandlet vil CRPS som oftest medføre
en signifikant svekkelse av motorisk funk-
sjon, atrofi, leddkontrakturer, osteoporose og
trofiske forandringer, samt en mulig spred-
ning proksimalt, senere kontralateralt og/el-
ler til den andre kroppshalvdelen.

Demografi
Ved systematisk analyse har Stanton-Hicks
og kolleger anslått gjennomsnittsalderen for
CRPS-pasienten fra 36-42 år med over-
hyppighet av kvinner på 60-81 prosent. Det
er en svak tendens til at overekstremitetene

er involvert hyppigere enn underekstre-
mitene. Typisk utløses CRPS etter traumer
som benbrudd (16 prosent), strekk- eller
avrivningsskader (10 – 29 prosent), kirurgi
(3 – 24 prosent) eller slag eller
knusningsskade (8 prosent). 6 prosent får li-
delsen spontant og inntil 17 prosent skyldes
andre årsaker (2).

CRPS-insidensen er ikke systematisk
vurdert, men en nederlandsk undersøkelse
(5) har anslått at én per 2000 per år, hvorav
mange forblir feil- eller udiagnostisert. I
USA er det beregnet at én til fem prosent av
pasientene med perifere nerveskader etter
traume vil utvikle CRPS type II (6), og to til
17 prosent av pasienter med mindre traumer
eller etter kirurgi vil utvikle CRPS type I (7).
CRPS utgjør dermed en begrenset, men kon-
stant og medisinsk ressurskrevende pasient-
gruppe (2).

Diagnostisering
Det er påpekt at majoriteten av leger ikke
har CRPS med på listen over differensial-
diagnoser (11). Erfaring fra norske smerte-
klinikker er at dette også gjelder for fysiote-
rapeuter. Mangelfull kunnskap om forskjel-
len mellom perifer neuropatisk smerte, sen-
tral sensitisering og somatisk/nociseptiv
smerte hos både leger og fysioterapeuter kan
være viktige hindringer i korrekt diagnosti-
sering av CRPS (8, 9,10 ).

Symptomene og utløsende hendelser lig-
ner ofte andre diagnoser og funksjons-
forstyrrelser som vanligvis blir henvist til fy-
sikalsk behandling. Det forutsetter imidlertid
at fysioterapeuten har oppdatert kunnskap
om CRPS for å kunne utforme riktig
behandlingsstrategi og å forstå pasientens re-
aksjon underveis.

CRPS må alltid vurderes når en pasient
har spesielt sterke smerter, stivhet og tegn på
inflammasjon etter et traume, også mindre
(11). Kraftig ødem som følger raskt etter
uhell uten påviselig skade av ben, sener eller
leddbånd som for eksempel kutt, bitt,
venepunksjon, slag mot håndflate eller fot-
såle, er et klart varselstegn for at CRPS er
utløst. Diagnosen må vurderes når kirurgi
(for eksempel nevrolyse i tarsal- og karpal-
tunnelen), atroskopi eller gipsing gir akutt
ødem og sirkulatoriske forstyrrelser. Vedva-
rende smerte med tilsynelatende uforklarlig
eller ubetydelig årsak som forverres ved
hvile, er mistenkelig. Det er også asymme-
trisk svetting (hyperhydrosis) i en smertefull
ekstremitet eller at pasienten vegrer seg for
selv lett berøring av affisert område. Det vil i
tillegg være mulig å teste ut et ’sensorisk pa-
radoks’ i affisert område; det vil si både

Figur 1. Beskriver undergrupper av CRPS

CRPS type I (korresponderer med det
gamle begrepet RSD) – følger en
vevsskade

1. Påvist initiell skade eller immobilise-
ring.

2. I smerteområdet er det eller har vært
bevis for ødem, unormal blodsirkulasjon
i huden og unormale motoriske
forandringer (svakhet, spastisitet og
redusert beveglighet og eventuelt
spontan aktivitet). I tillegg trofiske
forandringer med endret vekst av negler,
hår og hud.

3. Spontan smerte, allodyni (smerte-
respons på et stimuli som normalt ikke
provoserer smerte) og hyperalgesi/
hyperpati opptrer ut over
innervasjonsområdet for en enkelt
perifer nerve og er uten proporsjoner i
forhold til den utløsende hendelsen.

CRPS type II (tidligere omtalt som
causalgia) - følger skade av perifer
nerve. Ligner type I, men tillegg følger:

1. Mer avgrenset til distalt, leddnært
område (f.eks. ankel, kne, håndledd)
som har vært involvert i den utløsende
hendelsen.

2. Smertene er mer begrenset i
utbredelse, men kan spres videre i
variabel grad både distalt og proksimalt,
men følger ikke dermatomer eller
innervasjonsområdet for den skadede
perifere nerven.

3. Mer intermitterende og variabel
tendens til symptomene enn for type I,
punkt 2.

I et akutt stadie kan det være vanskelig å
skille symptomene fra andre akutte
traumer eller post-operative symptomer.
De viktigste forskjellene er økt svetting,
motoriske- og trofiske forandringer.
Smerten kjennetegnes som spontan,
dyp og verkende og kan påvirkes av
stimuli som berøring, kulde, varme og
mekanisk (allodyni). Disse sensoriske
forstyrrelsene opptrer distalt tidlig i
forløpet. Smertene forsterkes ved
bevegelse og leddtrykk (dyp somatisk
allodyni) selv om ikke skaden er
lokalisert i eller ved leddet. Autonome
tegn er hevelse, farge og temperatur-
forandringer som kan bli forverret av
fysisk belastning, smerteøkning, økt
ortostatisk trykk og temperatur-
forandringer (1,2,3,11,15).
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smerte og hypersensibilitet og reduksjon el-
ler bortfall av hudfølelse (pin-prick test)
(3,13).

Det finnes ikke diagnostiske verktøy som
kan endelig fastslå en CRPS-tilstand. Det er
et samlet symptombilde som avgjør valg av
diagnose (1,2). Termografi kan imidlertid
avsløre temperaturforskjell sammenlignet
med frisk side (11,14). Ved type II kan det
også påvises nerveskade ved hjelp av
elektromyografi (EMG) og nevrografi, men
det er bare få perifere nerveskader som utlø-
ser CRPS (11).

Årsaksforhold
Flertallet av forskere antar at neurogene og
immunologiske faktorer har betydning i ut-
viklingen av CRPS, og at både det perifere
og sentrale nervesystemet spiller en sentral
rolle (2,3,15,16). Funn fra smerteforskning
kan foreløpig ikke forklare hvorfor pasienter
med samme type skade kan gi forskjellige
utfall – at noen utvikler kroniske smerter,
mens noen ganske få utvikler CRPS (2,3,8).
Imidlertid har man i to forskningsrapporter
(17) påvist en signifikant sammenheng mel-
lom skade og genetisk disposisjon med over-
hyppighet av HLA-DQ1 og -DR13 (human
leukocyte antigen) hos CRPS-pasienter.

Tidligere la man mye vekt på hypotesen
om at det forelå en primær forstyrrelse med
overaktivitet av det sympatiske nervesystem
(SNS), men dette anses nå å være en unøy-
aktig antagelse. Gifford (3) sannsynliggjør at
skadde, perifere nervefibre har utviklet
overfølsomhet  til normal sympatisk aktivi-
tet. Videre beskriver Jänig og Baron (15) en
mulig kobling mellom sympatiske afferente
neuroner og nociseptive neuroner i huden og
i dypere somatisk vev (ben, muskler, ledd), i
tillegg til påvirkning av karvevet i samme
område.

Under normale omstendigheter vil SNS
respondere på nociseptiv, afferent aktivitet
(smerte) fordi vevsødeleggelse eller skader
er en trussel mot kroppens overlevelse og
balanse (homeostase). SNS’ primære rolle er
å igangsette forsvarsmekanismer ved blant
annet  aktivisering og koordinering av krop-
pens evne til å gjenvinne funksjon og tilhel-
ing. Enhver skade vil gi en inflammasjon-
sprosess som skal verne vevet for ytterligere
skade og dertil legge grunnlaget for en på-
følgende tilhelningsprosess. Vanlige kjenne-
tegn er ødem, vasodilatasjon, smerte og
trykkømfintlighet. I det normale forløpet vil
inflammasjonen avta og etterfølges av reg-
enerering og reparasjon. Skaden med smerte
igangsetter dermed en flerdimensjonal fysio-
logisk prosess som også involverer nerve-
systemet. Hvis det oppstår dysfunksjon på

ett nivå, vil det
potensielt kunne skape
en ubalanse i hele sys-
temet (3, 18).

 Inflammasjonspro-
sessen i det involverte
nervevevet vil normalt
også bidra til tilheling.
Skaden aktiverer
umyeliniserte,
nociseptive C-fibre og
leder til en ’aksjons-
refleks’ hvor huden
blir rødflammet og
opphovnet. Den
neurogene inflamma-
sjonen antas å sette i
gang hypertrofiske
forandringer av skadet
vev; som et bidrag til
for eksempel benmodulering etter brudd el-
ler at huden blir tykkere rundt arr. Det er ty-
delig at smerte, hevelse eller ødem,
hypertrofiske forandringer, rødflammet og
klam hud  samt økt vasodilatasjon som ob-
serveres i tidlig fase av CRPS, tilsvarer en
neurogen inflammasjon. Av ukjent grunn
stopper ikke denne normale prosessen opp,
men utvikler seg til patologi  (2,3,19).

Et konkret eksempel kan være å merke
seg hva som skjer med en arm eller et ben
som har vært gipset. Når gipsen tas av, ser
man resultatet av immobiliseringen; muskel-
atrofi, øket hårvekst, huden er varm/klam/
vokset, leddet er stivt og pasienten har veg-
ring for berøring og bevegelse. Immobilise-
ring forårsaker ubalanse med endring av
sensorisk bearbeiding, motorisk funksjon og
fysiologiske prosesser som det kan ta tid å
komme ut av. Det er sannsynlig at en kombi-
nasjon av skade og immobilisering hos en
genetisk og/eller psykologisk sårbar person
kan medføre betydelig og vedvarende uba-
lanse fordi de observasjoner en gjør etter im-
mobilisering er svært like de en ser ved
CRPS ( Figur 2) (3,11,19). I en studie av 134
pasienter med CRPS hadde 47 prosent vært
immobilisert med gips eller splint som følge
av den opprinnelige skaden. Det ble konklu-
dert med at immobilisering av armer eller
ben har en sannsynlig rolle i patogenesen av
CRPS (20).

Ved perifere nerveskader kan det oppstå
en perifer dysfunksjon med blant annet pato-
logisk spontanaktivitet i nervefibrene. Fibre
som vanligvis innerverer muskler vil være
opphav til dyp, krampaktig smerte.
Nervefibre til huden kan produsere overfla-
disk, brennende parestesier eller stikkende
smerte (13). De fleste individer som pådrar
seg perifere nerveskader eller -kompresjoner

registrerer liten eller ingen smerte, trolig på
grunn av en regulerende virkning i sentral-
nervesystemet.

Hos enkelte sårbare personer kan det
derimot utvikles perifer nociseptiv
overfølsomhet, betegnet som perifer sensit-
isering eller primær hyperalgesi (8, 11).
Nerveskaden sender en vedvarende strøm av
unormale impulser til sentralnervesystemet,
og skaper ubalanse mellom hemning og akti-
vering som er nødvendig for normale sanse-
oppfatninger. Dette kan forårsake en
overfølsomhet av sentrale neuroner og utvik-
ling av en langvarig, lett provoserbar smerte-
tilstand (sekundær hyperalgesi) som er van-
skelig å behandle (8).

Videre har nyere smerteforskning vist at
sentralnervesystemets  anatomiske struktur
forandres som svar på langvarig perifer
nocisepsjon, og med det følger etablering av
sentral sensitisering eller sentralt forstyrret
smertemodulering (8). På denne måten har
CRPS mange likhetstrekk med andre langva-
rige smertetilstander med sentral forstyrret
smertemodulering. Andre kilder understreker
at perifere og sentrale forandringer ikke kan
ses uavhengig av hverandre fordi begge sys-
temer påvirker hverandre via de afferente og
efferente signalene (15,16).

Fysioterapeuten har en nøkkelrolle i et
tverrfaglig behandling av CRPS

Sykdoms- og smertemekanismer
påvirker valg av fysioterapi
Det kan ikke fokuseres på kun én smerte-
kilde ved CRPS, men heller legge merke til
dominoeffekten som oppstår når normal til-
heling av vevs- og nerveskade uteblir. I mø-
tet med pasienten vil fysioterapeuten finne et
forvirrende symptombilde uten åpenbar sam-

Figur 2. Funn fra en studie av Butler med flere (19) som gjennomførte fire
ukers immobilisering av uskadet håndledd hos 21 frivillige:

– Alle personene hadde en temperaturforskjell sammenlignet med ikke-
mobilisert håndledd (fra 0,5∞-2,7∞). Hos tre vedvarte forskjellen mer
enn to uker.

– 18 rapporterte om stivhet og 14 viste tegn til en neglektlignende
tilstand

– 16 hadde redusert beveglighet i tommelen.

– 12 hadde endret følsomhet ved sensorisk testing

– Syv personer hadde smerter – to av dem hadde brennende smerter
og fem hadde verkende smerter

– Seks hadde unormal svetting

– Syv hadde hud-, negle- og/eller hårforandringer.

Mange av symptomene vedvarte i flere uker, men de fleste var
normalisert etter 4-5 uker.
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menheng med anamnesen. Undersøkelsen
viser ekstrem følsomhet selv om vevet kan
være tilhelet. Testing av sener, muskler,
instabilitet og nervestrekkstester kan provo-
sere smerte. I andre tilfeller vil testene være
tilnærmet smertefrie, men reaksjonen kom-
mer senere (abnorm latens). Behandling eller
aktivitet kan gi bedring den ene dagen, men
gjøres det samme en annen dag kan sympto-
mene forverres (3,8,13) .

Perifere og sentrale smertemekanismer i
forbindelse ved CRPS og andre kroniske- og
langvarige smertetilstander er i begrenset
grad forstått blant fysioterapeuter. I det tidli-
gere nevnte studiet av 134 pasienter med
CRPS ved en amerikansk smerteklinikk
hadde 88 prosent av pasientene prøvd fysio-
terapi før de ble henvist til klinikken. Fysio-
terapi var den vanligste behandlingen som
var prøvd uten bedring av betydning (20).
Nyere smerteforskning viser til forklarings-
modeller av det komplekse og gjenstridige
symptombildet. Prognosen blir langt bedre
hvis dette implementeres i fysioterapeutens
undersøkelse og behandling.

Psykologiske konsekvenser
Pasienten vil oppleve et vedvarende,
signifikant høyt smertenivå som blir forster-
ket ved stadig fokus på å finne en forklaring
på smertene. En vedvarende emosjonell uro
hos pasienten kan videre forsterke den
dysfunksjonelle smerten (2,3). For å fore-
bygge dette må behandlingen komme raskt i
gang, gjøre pasienten tryggere og sørge for
effektiv smertebehandling. Pasienten må
være aktiv og engasjert i annet enn sykdom-
men. Kombinasjonen av emosjonell uro,
usikkerhet og økt oppmerksomhet på symp-
tomene har negativ innflytelse på tilstanden.
Erfaringer har vist at behandlingsstrategier
som tar høyde for dette og som kommer
raskt i gang, hjelper pasienten til å redusere
smertepåvirkningen og kan sette smerten i
en mindre truende kontekst. Redusert angst
og frykt vil redusere den sentrale påvirknin-
gen av smertene. Selv hos pasienter som har
hatt langvarige smerter, er dette mulig. Om
situasjonen kan bli mindre viktig, mindre
truende eller gi mindre konsekvenser, vil
smertene i større grad bli ignorert. Blir dette
etablert, skjer det positive neuroplastiske
forandringer i sentralnervesystemet (3, 8).

CRPS hos barn
CRPS kan også utvikles hos barn; sjeldent
hos mindreårige, mens tenåringer rammes
oftest. Manglende kunnskap om CRPS hos
barn resulterer ofte i forsinket diagnostise-
ring (21).

Stanton-Hicks (1) viser til at barn og

unge med CRPS har de samme symptomene
som hos voksne, men har bedre respons på
aktiv behandling. Videre responderer barn
bedre på blokadebehandling. Bare noen få
trenger det intense og brede behandlingsopp-
legget som ofte er nødvendig hos voksne,
men dette forutsetter diagnostisering innen
cirka 6 mnd.

Fysioterapi er, som hos voksne, det første
behandlingsvalget (1,21,22,23). Det kan i
tidlig fase av sykdommen være tilstrekkelig
å oppmuntre til et progressivt trenings- og
desensitiviseringprogram. Kognitiv
adferdsterapi er særlig relevant for barn
(1,21,23). I tillegg kan fysioterapeuten ta i
bruk transkutan elektronisk nervestimulering
(TENS) som alene kan være tilstrekkelig
smertebehandling for mange av barna (1).

Tverrfaglig behandling
De primære mål for behandlingen er
funksjonsforbedring, smertelindring og om
mulig helbredelse. Behandlingen må være
tverrfaglig og skje koordinert fordi en opp-
stykket og minimalistisk behandling er den
dømt til å feile (1,3,11). Tidlig diagnostise-
ring er svært viktig  for et godt behandlings-
resultat – derfor må pasienter med kliniske
tegn på CRPS umiddelbart bli henvist til en
lege med tilstrekkelig kompetanse (nevro-
log, fysikalsk medisiner, anestesilege og
eventuelt revmatolog). I Norge har smerte-
klinikker den beste sammensatte kompetan-
sen.

Fysioterapi er i stor grad framhevet som
et av de viktigste behandlingvalg og som en
hjørnesten i behandlingen av CRPS alene (1-
3,6,7,11,12,14) eller i kombinasjon med
ergoterapi (24, 25). Det er imidlertid en slå-
ende mangel på kontrollerte kliniske forsøk
som tar for seg beslutningsprosessene og ef-
fekten av fysioterapibehandling for CRPS.
Stanton-Hicks med flere bekrefter at
behandlingstiltak for CRPS er basert på
anekdotiske data og ikke er validert av
randomiserte prospektive studier (2). Det
samme ble fastslått av Hord (2002):
”Physiotherapy is recommended widely as a
first line therapy for CRPS… Despite
widespread use of physiotherapy in
treatment, large controlled trials examining
of its efficacy are lacking” (25, s. 12).

I fysioterapifaget bør vi være selvkritiske
til manglende forskningsinnsats og fravær av
strukturerte retningslinjer for CRPS, og at
andre yrkesgrupper tildeler oss en sentral
rolle uten selv å være med som premiss-
leverandører. Det finnes imidlertid tre kon-
trollerte studier i Cohrane databasen, blant
annet fastslår Lee med flere at barn med
CRPS har behov for fysioterapi i kombina-

sjon med kognitiv adferdsterapi (23).
Oerleman med flere har påvist at fysioterapi
reduserer smerte og øker mobiliteten hos pa-
sienter med CRPS type I og sykdoms-
varighet under ett år (26). Ifølge Uher med
flere gir ikke manuell lymfedrenasje kombi-
nert med øvelser hos pasienter med CRPS
type 1 og sykdomsvarighet under + år, bedre
effekt enn øvelsesbehandling alene (27).

Trinnvis oppbygging av behandlingen
I 1998 utarbeidet International Association
for the Study of Pain (IASP) en konsensus-
rapport, ledet av Stanton-Hicks (1). Rappor-
ten ble senere oppdatert som følge av ny
forskning og klinisk erfaringer som forster-
ket betydningen av en tverrfaglig tilnærming
(2). Rapporten la grunnlaget for at behand-
ling av CRPS, uavhengig type I eller II, skal
bygges opp rundt en behandlingsalgoritme1

og bli ansett som en rehabiliteringsprosess
(Figur 3).

Algoritmen beskriver med stikkord de en-
kelte trinnene i behandlingsforløpet og rek-
kefølgen av dem. Trinnene er basert på fors-
kning, erfaringer og kunnskap fra klinisk
praksis om hvilke behandlingsmetoder som
kan anvendes uten å forverre symptomene.
Algoritmens kjerne er den fysioterapeutiske
delen (midtre kolonne i algoritmen). Fysiote-
rapi alene er sjelden tilstrekkelig for å oppnå
et godt resultat. I situasjoner hvor framskritt
i behandlingen uteblir, dvs. mer enn 3 uker
per trinn, skal det legges til medisinsk
smertebehandling og psykologisk hjelp –
trinnvis fra begrenset til mer omfattende til-
tak slik det er vist i venstre og høyre kolonne
i algoritmen. Disse tiltakene er avgjørende
for å sikre videre framdrift av den fysiotera-
peutiske delen av algoritmen. Rapporten fra
IASP understreker at dersom fysioterapi ikke
blir gjennomført på denne måten, vil den
ikke bare forsinke framdriften, men faktisk
kunne forverre sykdommen (2). Dette er
også vektlagt i flere andre kilder
(11,12,28,29).

Algoritmens trinninndeling kan umiddel-
bart framstå som lite fleksibel – som om alt
innenfor ett trinn må være reetablert før be-
handlingen kan fortsette. Det viktige er å
trekke med seg prinsippene fra foregående
trinn inn i neste trinn med større intensitet.
Et eksempel på dette er at desensitiserings-
teknikker begynner forsiktig på trinn en og

1  Algoritme benyttes innen matematikk og databehand-
ling i betydningen av en fullstendig og nøyaktig beskri-
velse av fremgangsmåte for løsning av en beregnings-
oppgave. A. angir de enkelte skritt i oppgaveløsningen
og rekkefølgen av dem med ord eller matematisk symbo-
likk. (Aschehoug / Gyldendals store norske leksikon):
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blir senere mer omfattende når pasienten
opplever redusert smerterespons. I det videre
forløpet vil desensitisering oppnås indirekte
gjennom øvelsesbehandlingen. Et annet ek-
sempel er kondisjon og utholdenhet på trinn
tre, som erfaringsmessig sett bør ha en for-
siktig start i de første to trinnene, hvor pasi-
ent og terapeut i stedet finner fram til alter-
nativ trening. Dette er viktig for tidlig å be-
dre pasientens sirkulasjon og å hindre ødem.
Ikke minst er det viktig for å skape motiva-
sjon hos pasienten. I tillegg vil ett behand-
lingsvalg kunne tjene flere tiltak samtidig; et
godt eksempel er bassengtrening med hen-
syn til desensitisering på trinn en, motvirke
leddstivhet,  ødemkontroll og sekundære
problemer på trinn to og samtlige tiltak i

trinn tre.
Ved flere norske smerteklinikker vil bruk

av transkutan elektronisk nervestimulering
(TENS) introduseres ved behandlingsstart, i
motsetning til å vente til trinn 2 i algoritmen.
Ved bruk av TENS under aktivitet, kan dette
gi tilstrekkelig smertelindring. I neste num-
mer av Fysioterapeuten (4/2004) vil det i
Del II av denne artikkelen om CRPS bli re-
degjort for fysioterapitiltakene på de ulike
trinnene i behandlingsalgoritmen.

Avslutning
Utfordringene i behandlingen av pasienter
med komplekst regionalt smertesyndrom
(CRPS) er å forstå det komplekse symptom-
bildet og mangelen på et forutsigbart smerte-

mønster. Pasienter med CRPS har ikke bare
problemer i form av smerte, hevelse og stiv-
het. CRPS  involverer uunngåelig en delvis
fysisk funksjonshemmet, sliten og trist pasi-
ent, ofte avskåret fra arbeidsliv eller studier,
friluftsliv og dels det sosiale livet. Konsen-
sus for behandling av CRPS viser eksplisitt
til at en tverrfaglig, teamorientert tilnærming
har muligheten for å lykkes – kjernen er
funksjonsforbedringer ved hjelp av fysiote-
rapi. Den tverrfaglige behandlingen skal
skape et handlingsrom slik at fysioterapi kan
utøves (1,2).

Ved kompliserte tilstander som CRPS er
det viktig med kunnskapsbasert praksis og
rutiner for faglig oppdatering. Det gir en
tryggere ramme å holde seg til når progre-
sjonen går langsomt og risikoen er stor for at
man gir opp. Forskning og klinisk erfaring
har vist at for belastende eller feiltilpasset
fysioterapibehandling og, eller med, en pas-
siv deltagende pasient, øker risikoen for for-
sterket sentral sensitisering, og med det for-
spilte muligheter for rehabilitering
(2,3,8,12,). Manglende kunnskap om CRPS
og andre langvarige og kroniske smerte-
tilstander kan føre til  at det er tilfeldig hvil-
ken behandling pasienten får. Pasienten sen-
des rundt i et behandlingssystem uten sam-
ordning og plan; virker ikke det ene tiltaket,
så sendes han videre til neste og så videre.

Fysioterapeuten, og redaktøren for den
årlige bokserien ‘Topical Issues in Pain’ (ut-
gitt av Physiotherapy Pain Association i
England), Louis Gifford, er ledende innen
temaet smertebehandling. Sammen med sin
kollega Mark Thacker utfordrer de fysiotera-
peuter i den tredje årboken med å konklu-
dere at:
 ”Until relatively recently, there has not been
clear framework on which to base any inter-
vention. Whether a particular modality
works, whatever discipline, may be largely
based down to hope, faith, and luck. …
Physiotherapy is the option that takes a bit of
time up and moves the difficult patient out
of the consulting room hopefully never to
return” (29, s. 137).

Hvis fysioterapi fortsatt skal regnes som
et av de viktigste tiltakene i den tverrfaglige
behandling for pasienter med CRPS og an-
dre kroniske muskel- og skjelettlidelser, så
har fysioterapeuter et stort ansvar å tilegne
seg og anvende oppdatert  kunnskap innen
fagområdet.
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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 Jensen J, Lundin-Olsson L, Nyberg L and
Gustafson Y (2002): Fall and injury prevention in older people living
in residential care facilities. Annals of Internal Medicine 136: 733-
741. (Prepared by Karen Grimmer, Editorial Board member.)

Question: Does a multifactorial, interdisciplinary program in
residential care facilities reduce falls and fall-related injuries in older
people? Design: Cluster randomised controlled non-blinded trial.
Setting: Nine residential care facilities in Sweden. Patients: Four
hundred and thirty-nine eligible patients (37 non-participants), lea-
ving 402 consenting residents older than 65 years. Random
allocation to intervention or control group was by care facility. Two
hundred and eight residents entered the study as controls (5,8 percent
dropout, further 14,8 percent loss to follow-up), and 194 residents
entered the intervention group (3,1 percent dropout, further 16,5 per-
cent loss to follow-up). Interventions: The control group received
usual care. The intervention group undertook a multidisciplinary pro-
gram comprising general and individually tailored strategies. General
strategies included educating and supporting staff, modifying the en-
vironment, having post-fall problem-solving conferences.
Individually tailored interventions were provided for residents
screened at study entry as having high risk of falling (N = 89) and
residents who fell during the intervention period (N = 19). Individual
strategies included exercise programs, supplying and repairing mobi-
lity aids, reviewing drug regimens, providing hip protectors.
Outcomes: Primary outcomes were the number of residents
sustaining a fall, number and type of falls per resident and the time to
occurrence of first fall. Secondary outcome was the number of fall-
related injuries. In the statistical analysis, adjustments were made for
baseline between-group differences in fall risk factors e.g. delirium,
gender, age, falls history. Results: Over the 34 week follow-up, 44
percent of the intervention group fell compared with 56 percent in
the control group; odds ratio (OR) for falling for the intervention
compared with the control = 0,62 (95 % CI 0,42 to 0,91), adjusted
OR = 0,49 (95 % CI 0,37 to 0,65). Falls incidence per 1000 person-
days was 6.7 for intervention and 8,3 for control groups; adjusted
incidence rate 0,60 (95 % CI 0,50 to 0,73). In the intervention group
26 percent sustained multiple falls, compared with 33 percent of the
control group adjusted OR = 0,58 (95 % CI 0,38 to 0,89). The time to
first fall was significantly longer for the intervention group than the
control (adjusted hazard ratio 0,66 (95 % CI 0,54 to0,79)).
Conclusion: The intervention program significantly reduced all falls
outcome measures for elderly people in residential care facilities.

An interdisciplinary and multifactorial prevention program reduces
falls in older people in residential care

Commentary
This clinical trial used a multifaceted intervention program to
decrease falls and fall-related injury in nursing home residents.
Components of the program that could be implemented by
physiotherapists include education of staff, hazard modification,
exercise targeting strength and balance, and provision of hip
protectors. There is existing Level One evidence of efficacy for
components of the program. Hip protectors may decrease the
incidence of fall-related hip fracture in the elderly (including nursing
home residents), but this effect only occurs when the hip protectors
are actually worn (1).

The most recent update of the Cochrane falls prevention
systematic review concludes that muscle strengthening and balance
exercise, home hazard assessment and modification, and multifaceted
interventions reduce the risk of falling in community dwelling older
people (2). The trial by Jensen and colleagues extends this evidence
to nursing home residents, a group with a higher risk of falls than the
elderly living at home.

The size of the treatment effect was clinically worthwhile, with
the number of nursing home residents needed to be treated with the
multifaceted program to prevent one resident from falling being
eight. The results are also clinically worthwhile for the secondary
outcome of fall-related injuries (number needed to treat with the
multifaceted program to prevent one resident from having a hip
fracture was 22).

It is difficult to translate the exercise program into practice,
however, because the article contains very little information about
the types of exercise used. One challenge that will be encountered by
physiotherapists working in nursing homes is compliance. For
treatment to be effective, residents need to undertake regular mode-
rate to high intensity training that challenges their capacity, and must
wear hip protectors continuously.

Anne Moseley
Rehabilitation Studies Unit, The University of Sydney
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Økt kunnskap gir grunnlag for ny

teknologi, og ny teknologi inspire-

rer til ny design. På kontor-

arbeidsplassen har ny teknologi

og ny design gitt utfordringer for

alle som har vært opptatte av å

legge arbeidsplassen godt til rette.

Da jeg fikk min første jobb som bedrifts-
fysioterapeut tidlig på 70-tallet, var innførin-
gen av dataterminaler så vidt startet opp.
Skrivemaskinen var et viktig supplement der
den kunne brukes, men kunne ikke konkur-
rere med antall blyanter eller kulepenner i
daglig bruk. Noen skrev lite, noen skrev sjel-
den, mens andre skrev nesten hele tiden.
Den ensidige belastningen på armen var
merkbar, og plager ble rapportert. Henven-
delsene til bedriftsfysioterapeuten var
mange, og «skrivekrampe» ble en velkjent
diagnose for alle involverte. «Rett deg opp
når du skriver» og «sørg for tykkere penn og
ikke hold så hardt i blyanten», var rådene de
fleste fikk. Gode råd for noen, men ikke til-
strekkelige for alle.

Arbeidsmiljøforholdene endret seg da da-
taterminalene inntok kontorarbeidsplassen,
og kontoransattes arbeidsmiljø med ett var i
fokus. Skjermen og tastaturet ga nye mulig-
heter, men var heller ikke uten utfordringer.
Lett repetitivt arbeid ble et begrep og en be-
tydelig risikofaktor for utvikling av arbeids-
relaterte plager. Bedriftshelsetjenesten hadde
behov for mer kunnskap, og kursarrangørene
sto i kø. Diskusjonene gikk høyt om hvordan
både datarelaterte plager og «strålingen» fra
skjermene skulle forebygges. Troen på en
riktig tilrettelagt arbeidsplass som løsningen
på det meste, var stor.

All design kan endres
Som bedriftsfysioterapeut i en næringsmid-
delbedrift skrev jeg min første sjekkliste

Ergonomisk veiledning
– en utfordring i dagens kontormiljø

med «ergonomiske krav til terminal-
arbeidsplassen» i 1979. Selv om de fleste
kravene på sjekklista var av fysisk karakter,
så var også betydningen av bruker-
medvirkning, informasjon og opplæring tatt
med. Referanselista besto stort sett av sven-
ske publikasjoner. Sverige hadde tidlig svært
aktive fagmiljøer og engasjerte organisasjo-
ner som bidro sterkt til å sette standard for
god tilrettelegging. Det var neppe helt tilfel-
dig at den første av konferansene, Work
With Display Units (WWDU), ble arrangert
i Stockholm i 1986.

En side ved terminalens utforming som
det raskt ble enighet om, var betydningen av
adskilt skjerm og tastatur. Enhver individuell
tilpasning var ellers umulig. Terminaler med
adskilt skjerm og tastatur kom relativt raskt
på markedet, men var likevel ikke bruker-
vennlige nok. Skjermene var store og klum-
pete og tastaturene likeså. Egne terminalbord
med tippemuligheter for skjermen og en
«brønn» til tastaturet, ble løsningen og en
kompensasjon for lite brukervennlig design.
Håndleddstøtter fulgte med som et nødven-
dig tillegg for å unngå knekken i håndleddet
foran det høye tastaturet.

Min erfaring er imidlertid  at all design
kan endres til det bedre, bare utviklings-
miljøene gis litt tid. Allerede tidlig på 80-tal-
let kunne produsenter tilby tastaturer som
var så flate at de kunne legges rett på bordet.
Hovedargumentet for eget terminalbord var
borte. Den tradisjonelle skrivepulten med hel
bordplate ble igjen et fullverdig tilbud.
Mange fra fagmiljøet protesterte, og bru-
kerne var naturlig nok skeptiske til endrin-
gen. «Et tastatur som legges rett på bordet
vil komme for høyt uansett», mente noen.
«Armene hvilende på bordet foran tastaturet
vil gi økte spenninger i muskulaturen og bi-
dra til mer plager», mente andre.

Nytt pekeverktøy
Få tok konsekvensene av den nye og bruker-
vennlige utformingen og endret innkjøps-
rutinene. Betydelige ressurser ble brukt på
fysisk tilrettelegging. Bord med brønn domi-
nerte fortsatt kontormiljøet, da ny program-
vare med «vinduer», ikoner og pekeverktøy

inntok arbeidsplassene. Et problem dukket
opp. Hvor skulle det nye lille muselignende
pekeverktøyet ligge? Brønnen hadde ikke
plass nok til både tastatur og mus, og et side-
bord ble løsningen for de fleste. Løsningen
var enkel, men lite hensiktsmessig. Den invi-
terte til en arbeidsstilling der armen var løf-
tet ut til siden, albuen var strak og skulderen
ble aktivt med i skrivebevegelsen. Den tidli-
gere knekken i håndleddet dukket også opp
igjen og skapte ubehag. Musebrukernes
arbeidstilling var langt fra hensiktsmessig og
la forholdene til rette for økte plager.

I databedriften hvor jeg da var ansatt som
bedriftsfysioterapeut, var situasjonen en-
klere. Der hadde vi kvittet oss med data-
bordene og hadde vanlige skrivebord med
bordflate stor nok til både tastatur og mus.
Helt uten erfaring med bruk av peke-
verktøyet, var vi heller ikke. Grafiske
arbeidsstasjoner hadde mus, og den lille
Mac-en fra Apple hadde mus i kombinasjon
med brukervennlig programvare og var po-
pulær. Ansatte var mer opptatte av hvilke
muligheter det nye verktøyet ville føre med
seg enn av eventuelle problemer. At «skrive-
krampe» kunne forebygges gjennom god in-
formasjon og aktive tiltak, hadde medarbei-
derne tro på. De fleste var skeptiske til feno-
menet «musesyke». De så ikke på musa som
den store syndebukken. En holdning jeg tror
virket forebyggende hver gang media viste
skremmende illustrasjoner av sinte mus til
angrep mot forsvarsløse brukere.

«Musesyke»
Ergonomisk veiledning er basert på kunn-
skap, men også på veileders evne til obser-
vasjon. En viktig observasjon ved overgan-
gen fra bruk av tastatur til mus var hvordan
lengden på tastaturet umiddelbart påvirket
arbeidsstillingen til enkelte brukere. Det var
ikke alltid samsvar mellom bredden på skul-
drene og lengden på tastaturet. Smalbygde
brukere måtte sitte med armen vridd ut til si-
den, så lenge musa lå på høyre side av tasta-
turet.

En annen observasjon som bidro til be-
kymring og diskusjon, var musas design.
Noen mente at belastningen som følge av
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Av Inger Helene Gudding,
Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI)

vridningen ned mot den flate musa var en
viktig årsak til økningen av plager. Forskjel-
len ved overgangen fra bruk av tastatur til
mus er imidlertid så liten at den neppe kan
brukes som argument. Dessuten retter disku-
sjonen seg mot en ganske liten del av belast-
ningen knyttet til dataarbeid. Bruken av ut-
trykket «musesyke» var uheldig og bidro til
troen på en altfor enkel forklaring på et sam-
mensatt problem. Jeg vil si det slik at hvis
vridningen av underarmen er en viktig kilde
til datarelaterte plager, så har kilden vært der
siden skrivemaskinens dager og er ikke av
ny dato.

Oppmerksomheten rundt musas betyd-
ning satte imidlertid fortgang i utviklingen
av nye produkter slik at brukernes små og
store hender fikk dekket sine behov. En ny
og alternativ variant var mus med mer verti-
kal utforming. Utformingen fikk stor opp-
merksomhet og ble av noen tillagt stor fore-
byggende betydning. Den gir riktig nok et
annerledes grep og en annen stilling for ar-
men. Men det viktigste bidraget er kanskje at
den inviterer brukerne til å hvile underarmen

på bordet fordi den ellers er ubehagelig i
bruk.

Flatskjerm og bærbar PC
En ny teknologi som ga større konsekvenser
i hverdagen, var overgangen fra store, tunge
billedrørskjermer til flate skjermer med fly-
tende krystaller (LCD). Skjermens plassbe-
hov ble mindre, og den bærbare PCen
(laptop) dukket opp. De første årene var den
først og fremst et verktøy for brukere som
hadde behov for PC, også når de var på
reise. Etter hvert er den blitt et arbeids-
verktøy for mange og en erstatning for
stasjonære PCer. Vi ser igjen et produkt der
skjermen og tastaturet er bygget i ett og
reguleringsmulighetene er minimale. Enkelte
tastaturer er dessuten så høye at håndledd-
støttene kan få sin renessanse. Vi har fått tas-
taturer som er kortere enn noen gang. Mens
de tradisjonelle tastaturene var i lengste laget
for den smalbygde kvinnen, vil laptop-tasta-
turet utfordre den bredskuldrede mannen.
Økt bruk av laptop vil sette større krav til til-
rettelegging. Den store fordelen er imidlertid

at brukervennligheten kan ivaretas når
gammel og ny teknologi kan kombineres,
og ulik design kan kobles sammen.

Hva kan vi lære?
Jeg ser dagens bærbare PC som et forelø-
pig eksempel på hvordan ny teknologi bi-
drar til ny design som påvirker arbeidsmil-
jøet og utfordrer den ergonomiske veiled-
ningen. Verktøyet gir økte muligheter, men
har sine begrensninger og må  tilpasses
menneskelige forutsetninger og behov.
Forhåpentligvis kan vi lære av historien,
lytte til forskningen og utnytte våre erfarin-
ger og møte tilpasningen med større vidsyn
enn vi tidligere har vist. Ensidig problem-
fokusering og nye sykdomsnavn er uansett
ikke et bidrag i riktig retning. Fokuset på
«musesyken» var mer villedende enn veile-
dende og bør være en erfaring til etter-
tanke.

En svensk uppfinning av Anders Johansson.
Dictusbandet tar ingen plats i skon, är diskret
och lätt att montera.

erimed Strøket 9, 1383 Asker. Tlf. 91 68 62 72,
+ 46 8 449 56 50,  fax +46 8 646 47 67, www.erimed.se

Ring för gratis CD-video, Steinar Knutsen

DS-02                               DS-03

Nyhet

Dictus till b
arn

Dictusbandet, lyfter foten direkt efter toeoff.
Vilket minskar snubblings risken vid vardag-
liga hinder så som trösklar och mattor.
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bokomtaler
Idrettsmedisin
Domhnall MacAuley og Thomas Best (red.)

Evidence-based Sports Medicine

BMJ Books 2002

578 sider

Pris: 345 kroner

ISBN 0 7279 1584 3

Boken belyser et bredt
spekter av idretts-
relevante skader
gjennom bruk av
systematiske
oversiktsartikler og
Cochrane databasen.
Den har til hensikt å
styrke lesernes
ferdigheter i å finne
fram i, og kritisk
vurdere forsknings-
litteraturen, samt å gi
klinikeren støtte i forhold til behandling av noen
utbredte akutte og kroniske idrettsskader.

Boken har 28 kapitler, skrevet av internasjonale
kapasiteter på sine respektive felt. I de tre første
kapitlene tar forfatterne for seg spørsmål rundt
forskningmetodikk, hvilke metoder som gir mest
pålitelige resultater, hvordan fortolke resultatene i
lys av den anvendte metoden og hvordan bruke
databaser for søking etter forskningsbaserte
idrettsmedisinske artikler/litteratur. De øvrige
kapitlene er fordelt på fem seksjoner. Seksjon 2 tar
for seg Behandling av akutte skader. Blant temaene
her finner vi: betydningen av is i bløtdels-
behandling, om en bør fortsette med idrett etter
gjentatte hjernerystelser, trening og feber/akutte
infeksjoner, effekten av tøyning på skade-
forebygging, om en bør drive med idrett med én
nyre eller én testikkel og om trening kan forhindre
fall eller fallrelaterte skader blant eldre. Seksjon 3
ser på Behandling av kroniske skader. Temaene her
er bl.a. trening og astma, trening og leddgikt,
trening og vekttap i forbindelse med fedme,
kroniske korsryggsmerter og hvordan behandle
spondylolyse. Seksjon 4 omfatter Skader i
overekstremitetene og ser på kortisoninjeksjon
kontra fysioterapi i behandling av skuldersmerter,
dislokasjon av skulder samt tennisalbu. Hovedtema
i seksjon 5 er Skader i lysken, hofte og kne, mens
seksjon 6 ser på Skader i leggens nedre del.

Hvert kapittel er strukturert forholdsvis likt, og
innledes med en introduksjon og metode med
oversikt over hvilke databaser det er søkt i, hvilke
søkeord som er brukt og en begrunnelse for
utvelgelse av relevante artikler. Resultater og en
diskusjon kommer deretter, før kapitlene avsluttes

med spørsmål og fyldige og oppdaterte referanse-
lister.

Boken henvender seg til alle som på en eller
annen måte er involvert i idrettsmedisin og
anbefales til leger, fysioterapeuter, trenere og
forskere. Den er leservennlig og oppsummerer
idrettsmedisinsk kunnskap om høyt debatterte
forhold som det tidligere har vært liten forsknings-
basert viten om. Boken rokker ved en rekke
etablerte sannheter, som betydningen av is og
effekten av tøyning. Når det gjelder det siste, er det
grunn til å være reservert i forhold til de
forholdsvos bastante resultatene om at tøyning før
trening ikke forebygger skade. Det er f.eks ikke
gjort rede for hvordan «tøyning» defineres, i tillegg
er de studiene som er benyttet (5 randomiserte
kontrollerte forsøk) utført på mosjonister og
militært personell. Dette gjør meg  usikker på hva
som egentlig er blitt målt. Her trengs mer
forskning, som fysioterapeut må jeg vite mye mer
spesifikt om hva slags tøyning som faktisk er blitt
gjort før jeg implemterer denne type resultater i
min kliniske praksis.

Det er opprettet en gratis internettside som gir
regelmessige oppdateringer til boken:
www.evidbasedsportsmedicine.com

Liv-Jorunn Kolnes

Oppdatert bok om smerte
Troels Staehelin Jensen, Jørgen B. Dahl, Lars
Arendt-Nielsen (red.)

Smerter. En lærebog

Foreningen af Danske Lægestuderenders (FADL)
Forlag A/S, København 2003

Antall sider: 396

Pris: 355 kroner

ISBN: 87-7749-300-1

Gjennom denne boken
henvender forfattere
og redaktører seg
bredt og samvittighets-
fullt til helsepersonell.
Selv om smerte er det
symptom som oftest
bringer pasienter i
kontakt med helseve-
senet, hevdes det at
der inngår lite
formalisert undervis-
ning innen dette området i de ulike

helseutdanninger. Denne boken gir en velskrevet,
solid og relativt lett forståelig fremstilling av dette
kompliserte feltet.

Som leser trenger man nok en del grunnleg-
gende kunnskaper. Til gjengjeld gis presis og
samtidig kortfattet oppdatering. Man har maktet å
redigere de 28 velvalgte kapitler til en helhet, og
slik at det ikke er unødige gjentagelser, men
henvisninger fra det ene kapittelet til det andre. Der
er få, men stort sett sentrale referanser ved slutten
av hvert enkelt kapittel. Redaktørene har kun
henvendt seg til danske spesialister innen de ulike
områdene, og disse forfattere utgjør 45 fagperso-
ner med stor bredde og godt renommé. Både de
ulike legespesialitetene, tannleger, psykologer og
fysioterapeuter er representert, liksom en
forhenværende biskop.

Det kan synes som om boken i alt vesentlig har
budskap til leger da den favner mye om
medikamentell behandling. Men fysioterapeuter vil
ha stort utbytte av den lesning som her tilbys.
Boken har en logisk oppbygning, og det er lett å
finne fram i den. Det er fin balanse mellom
biologisk, psykologisk og sosiologiske
tilnærminger til smerte. Flere metoder til kart-
legning av smerte inkluderes. Boken favner et godt
kapittel om fysioterapi hos pasienter med
langvarige smertetilstander. Likeledes synes
kapitlene om muskelsmerter og revmatologiske
sykdommer meget verdifulle. Videre kan man for
eksempel merke seg at TENS fremheves positivt
såvel for den postoperative fase som ved kløe, og i
kapitlet om korsryggsmerter er det gledelig at man
presiserer betydningen av å finne frem til
undergrupper og å unngå generaliseringer. Ett av
mange eksempler på at boken er oppdatert, er
omtalen av pudendusblokkade i utdrivningsfasen. I
forbindelse med opioider forklares begrepene
toleranse og fysisk avhengighet, men forfatterne
kunne ha nevnt psykologisk avhengighet
(addiction); både blant pasienter og helsepersonell
hersker den misforståelse at slik avhengighet
forekommer, også i forbindelse med legitim
medisinsk bruk.

Figurer og tabeller er enkle, instruktive og
tydelige. Dog synes det som om enkelte forkortel-
ser ikke er forklart, og at noen referanser nevnt i
enkelte tabeller er uteglemt. Til bokens utgivelse
har man mottatt økonomisk støtte fra farmasøy-
tiske firma, hvilket klart har gjort det mulig å holde
et rimelig prisnivå til tross for bokens betydelige
omfang. Det er likeledes sjelden at en så omfat-
tende bok utgis på nordisk språk. Den burde få stor
utbredelse også her i Norge. Boken anbefales på
det varmeste.

Anne Elisabeth Ljunggren
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«Modern Diagnosis and
management of Vertigo»
Balanselaboratoriet ved Haukeland Universitetssykehus i Bergen i
samarbeid med Fysioterapeututdanningen ved Høgskolen i Bergen
gjennomførte i september et tre dagers  internasjonalt og tverrfaglig
kurs  med tittelen «Modern Diagnosis and Management of Vertigo».

Balanselaboratoriet ved Haukeland Universitetssykehus  er et spe-
sial-laboratorium for utredning av og forskning på sykdommer i
balanseapparatet. Laboratoriet får henvist pasienter fra hele landet og
er tildelt status som Nasjonalt Kompetansesenter for Vestibulære
Sykdommer.

Alle foreleserne som kom fra USA, Sverige og Norge er aner-
kjente og ledende innen feltet. Spesielt vil vi trekke frem fysiotera-
peut og professor i rehabilitering Susan Herdman som har arbeidet
med denne pasientgruppen i klinisk og forskningsmessig sammen-
heng. Deltakerne kom fra Norge, Sverige og Serbia, 45 totalt. Av
disse var 16 fysioterapeuter. Kurset ble meget godt evaluert av både
fysioterapeuter og leger, som til tross for ulike forkunnskaper innen
et komplisert felt, anga at de satt igjen med mye kunnskap.

Tema for kurset var teoretiske og praktiske sider ved undersøkelse
og behandling av pasienter med svimmelhet med spesiell fokus på
svimmelhet av vestibulær opprinnelse. Anatomiske og fysiologiske
sider ved øret som balanseorgan og del av balansesystemet ble belyst
teoretisk, mens undersøkelse og aktuell behandling av ulike
vestibulære dysfunksjoner ble tatt opp både teoretisk og praktisk. Fy-
sioterapi er et reellt tilbud til pasienter med vestibulær svimmelhet,
og vi har mye å bidra med i «opptrening» av balanseorganet.

Svimmelhetsanfall kan oppleves som svært dramatisk og medfører
ofte redsel for bevegelse ettersom egenbevegelse og/eller bevegelser i
omgivelsene kan utløse svimmelhet. Av den grunn velger mange pasi-
enter en passiviserende livsstil. Det passive, innlærte mønster som
mange får, kan være med på å opprettholde svimmelheten over tid. For
å fremme de vestibulære kompenseringsprosessene spesielt og balanse
generelt, er det viktig å nå pasienten med målrettete tiltak i form av
spesifikke øvelser eller manøvrer og kombinere disse med generell
bevegelsesaktivitet. Et sentralt element i tilnærmingen ligger i å skape
forståelse for viktigheten av aktiv deltakelse i egen tilhelingsprosess, til
tross for opplevelse av svimmelhet underveis.

Prosjekter som på sikt vil bygge opp kunnskap om mennesker
med svimmelhet av vestibulær opprinnelse nasjonalt, er igangsatt ved
de medisinske fakultetene i henholdsvis Bergen og Oslo. Prosjektene
inngår i den internasjonale kunnskapsutviklingen innen et felt i utvik-
ling.

Vi har håp om at kurset kan gjentas ved en senere anledning for å
stimulere til å ta i bruk kunnskapene som fins og utvikles nasjonalt
og internasjonalt. Interesserte kan ta kontakt med fysioterapeut, sti-
pendiat Kjersti Wilhelmsen ved Seksjon for fysioterapivitenskap,
Universitet i Bergen eller fysioterapeut, stipendiat Anne Lise Tamber
ved Fysioterapeututdanningen, Høgskolen i Oslo.

For mer info: Kjersti.Wilhelmsen@isf.uib.no  og
Annelise.Tamber@hf.hio.no

Kjersti Wilhelmsen,
Seksjon for fysioterapivitenskap
Insitutt for samfunnsmedisinske fag, Universitetet i Bergen

Komplexa skador och sjukdomar ställer höga krav på en ortos
funktion, passform och design. Rehband utvecklar avancerade
skydd och ortoser i nära samarbete med kliniskt verksamma
experter och patienter. Det gör att Rehband kan erbjuda pro-
dukter av högsta kvalitet samt bästa funktion och passform på
både ortoser och skydd. Rehband erbjuder patienten ett så rör-
ligt liv som möjligt och hjälper till att rehabilitera eller lindra pati-
entens besvär. Make your move.

Make your move.

Back up

Otto Bock Scandinavia AB, Sweden, +46 11 28 06 00. www.rehband.se
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Blant kenguruer og
andre guruer
Australia er et foregangsland innen flere grener av fysioterapi-
faget. Kunnskapsbasert praksis er høyt prioritert i grunn-
utdannelsen og er en naturlig del av arbeidspraksisen. Blant ele-
gant Sydney-arkitektur, surfebølger og sommervarme holdt flere
hundre fysioterapeuter hodene kalde, da det siste helgen i novem-
ber 2003 gikk to konferanser av stablen: Muscleoskeletal
Physiotherapy Australia og Neurological Physiotherapy
Conference. Sistnevnte konferanse var av spesiell interesse for en
nyinnflyttet fysioterapeut fra Norge, som bestemte seg for å delta
på en av tre forlokkende dager. Følgende observasjoner ble notert.

Neurological Physiotherapy Conference ble organisert av Na-
tional Neurology Group (NNG, nevrologifaggruppen i Australia)
og av Australian Physiotherapy Association (APA, det australske
fysioterapiforbundet), på Manly Pacific Hotel, Sydney. Flertallet
av de ca. 300 deltakerne var fra Australia. De inviterte forele-
serne var Dr Louise Ada, Dr Sharon Kilbreath, Professor Meg
Morris og Dr Barbara Singer. De var tilknyttet et fysioterapi-
fakultet ved universitetene i Sydney, Melbourne eller Western
Australia.

I tillegg ble det arrangert 18 såkalte workshops som i realiteten
var korte gruppediskusjoner. 40 forskingsprosjekter og 13 plakater
ble presentert, og bare syv av disse var fra andre land; New Zea-
land, Canada, USA og Thailand. At forskning har en betydelig
plass allerede i grunnutdannelsen, kom tydelig frem av de mange
unge forskerne. Alle innleggene var interessante, og de fleste gav
inntrykk av høy kvalitet.

Som ventet var nesten all forskningen innen rehabilitering for
voksne. Omtrent en tredel av temaene omhandlet slagpasienter, og
da for det meste oppegående pasienter med et visst funksjonsnivå.
Ryggmargsskader var også et populært tema. Parkinson’s disease,
hjerneskader, multipel sklerose og cerebral parese bidro til å gjøre
programmet mer variert.

Både deltakerlisten og foreleserne var sterkt preget av Austra-
lia. Professorene Janet Carr og Roberta Shepherd har begge i flere
år vært tilknyttet The University of Sydney. Derfor  ble naturlig
nok hele konferansen sterkt preget av Motor Relearing Program
(MRP). Kun ett innslag omhandlet «erkerivialen» Bobath /
Neurodevelopment Techniques, og her ble det ble fremhevet at
forskningen rundt denne behandlingsmetoden er preget av dårlig
kvalitet. «Forced use» i form av  «constraint – induced movement
therapy» og tredemølle var også aktuelle temaer.

NNG og APA greide absolutt å samle, inspirere og stimulere
fysioterapeuter med interesse for nevrologi. Det hadde kanskje
blitt mer fargerikt om flere behandlingsmetoder hadde sluppet til,
for eksempel med flere internasjonale forelesere. Likevel, når man
først er «down under», er det greit å få innsyn i nettopp denne
vinklen og la Sydney-arkitektur, surfebølger og sommervarme
fordøye all kunnskapsnæringen.

Abstrakter av forskningsprosjekter og posters presentert på konfe-
ransen anbefales til norske fysioterapeuter og finnes på nettsiden
www.physiotherapy.asn.au/ajp under Australian Journal of
Physiotherapy 49 (4).

Beate Storløs

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 

Billingehus i Skövde er et av Sveriges mest kjente hoteller. Det har en unik arki-
tektur, med egen kirke og utendørs svømmebasseng. Hotellet har også to flot-
te restauranter som begge har panorama utover Skövde og Västgötaslätten.
For barna er det barneklubben DTF Kids, med mye lek og moro sammen med
maskotten Speedy og barneguidene - gratis is og brus, videokvelder og aktivi-
teter i bassenget er bare litt av det som venter dem. Området rundt Billingen
er perfekt for familieutflukter. Skara sommerland (20 km), med vannland og
karuseller gir nok opplevelser for en hel dag. First Hotel Billingehus har to
restauranter, bar med dansegulv, lekerom, utendørs pool-område med badstue
og treningsrom samt lekeplass. Det er også mulig å leie mountainbikes på
hotellet. Alle rom har bad/WC, telefon og TV.

Ankomstdatoer: Juni: 14. 19. 24. 29. Juli: 4. 9. 14. 19. 24. 29. Aug.: 3. 8.

**Gratis brus og isbar gjelder hver dag kl. 10-21.

***GRATIS BARNEKLUBB: Man må melde seg på ved bestilling. 

Barneklubbene gjelder for de på 4-7-år og 8-11-år, og er med  skandinavisktalende guide.

Rabatt ved to betalende voksne: Maks. 2 barn 0-3 år gratis i foreldres seng. 

Barn 12-15 år halv pris i egen seng på foreldres rom.

Barn over 15 år / voksenoppredninger fra kr 1.549,-. Men i alt maks. 2 oppredninger pr. rom.

Ekspedisjonsgebyr kr 35,-. Avbestillingsforsikring: pr. voksen kr 98,-/pr. barn kr 49,-.

Oppholdet inkluderer kun sluttrengjøring. Med forbehold om utsolgte datoer og trykkfeil.

5 overnattinger
5 frokostbuffeer
5 to-retters middager/buffeer
BARN FÅR DESSUTEN:
Gratis brus og isbar** 
Gratis barneklubb med T-shirt og caps***

6 sommerdager på First Hotel Billingehus i Sverige

Barn 4-11 år kun kr 99,-
Barn under 4 år gratis.

Barnas sommer i 

Sverige

2 voksne betaler fra kr 1.899,- pr.
person i twinrom inkl. frokost og
middag når de har med min. ett
barn.
Ankomst i perioden 04.07. -
29.07.2004 - pristillegg kr 200,- pr.
voksen.
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Høgskolelærer Knut Birger Fyrand ved Høgskolen i Oslo er gått
bort,  bare 53 år gammel. Han tok grunnfag i kroppsøving ved
Sjøforsvarets gymnastikkskole i 1971 og  virket som idrettsoffiser
ved Befalsskolen for kystartilleriet på Oscarsborg i 1972. Senere
gjennomførte han sin fysioterapeututdanning i Tübingen (Tysk-
land) i 1975, hvor han møtte Ellen som senere ble hans kone. Til-
bake i Norge arbeidet han som fysioterapeut i privat praksis på
Jevnaker (1976 – 78), på  Stovner i Oslo (1978 – 80) og i Vestby
(1980 – 90). I tillegg  utdannet han seg videre ved å ta
mellomfagstillegg i idrettsbiologi ved Norges idrettshøgskole i
1977, generell videreutdanning  i fysioterapi i 1988, manuell te-
rapi i 1993 og pedagogikk for helsepersonell i 1994. Etter flere år
som vikar  ble han i 1993 fast ansatt som høgskolelærer ved
Fysioterapeututdanningen, Høgskolen i Oslo. Da han gikk bort
var han i ferd med å ta hovedfag i fysioterapi.

Knut Birger Fyrand var en aktiv og allsidig idrettsutøver. Han
gjennomførte Den store styrkeprøven på sykkel fra Trondheim til
Oslo flere ganger, han gikk Birkebeinerrennet på ski og han full-
førte flere maratonløp med respektable sluttider. Samtidig var han
primus motor i det lokale idrettsmiljøet i Vestby, som organisator
og trener. Mange er de som kan takke Knut Birger Fyrand for sin
aktive livsførsel. Selv om han var en konkurransemann var han
som trener mer opptatt av at «hans elever» skulle vise fremskritt
enn at han selv skulle bedre sine prestasjoner.  Sine egne idretts-
bragder omtalte han i en meget lavmælt tone.

Til minne om Knut Birger Fyrand (1950-2003)

innspill  fra Folkestad

Anders Folkestad
leiar av UHO

UHO har sagt det før, mange gonger: Lønnsnivået i offentleg
sektor må opp, særleg for utdanningsgruppene. Avstanden til
grupper i privat sektor med tilsvarande utdanning og kompetanse
er for stor – alt for stor. Meir enn 100.000 kroner i skilnad.

Samtidig har Norge eit formidabelt likelønnsproblem. Kvin-
ner tener i snitt 86 prosent av menns lønn, ein skilnad på om lag
40 –50.000 kroner. Det er ei kjensgjerning at offentleg sektor,
særleg kommunesektoren og sjukehussektoren, er arbeidsområ-
det for store kvinnedominerte yrkesgrupper. Desse blir lavt verd-
sett. Dei blir rett og slett diskriminerte. Det kan ikkje UHO
godta. I tillegg rammar denne situasjonen fleire enn kvinnene,
rett og slett fordi det medverkar til å halde lønnsnivået i offentleg
sektor nede.

Eit lønnsløft for kvinnedominerte grupper vil heve det gene-
relle lønnsnivået. I så måte vil dette gi positiv effekt også for an-
dre grupper i offentleg sektor. Her er det altså gode grunnar til
felles sak – ut av lavlønnsfella!

Regjeringa og arbeidsgjevarsida vil ha ned lønnsveksten.
Helst ned til eller under nivået for dei viktigaste handels-

Ut av lønnsfella
partnarane. Og sjølvsagt er det alvorleg når 17.000 industri-
arbeidsplassar gjekk tapt i fjor. Men dette kan ikkje styre heile
tariffoppgjeret. Norske lønnstakarar bur trass alt ikkje i lavkost-
land.

UHO er i utgangspunktet positive til eit inntektspolitisk sam-
arbeid. Men eit slikt samarbeid må femne vidt, og regjeringa må
medverke positivt også overfor våre medlemsgrupper. Det tilseier
at det såkalla frontfaget må vere representativt, også funksjonær-
ane si lønnsutvikling må reknast inn. Og vi godtar ikkje ein blå-
kopi av LO-NHO-oppgjeret. Vi skal forhandle fritt innan dei
ulike tariffområda.

Renta og prisveksten er lav, men vi kan ikkje slå oss til ro
berre med det. Det er nødvendig både med ei positiv lønnsutvik-
ling generelt og eit lønnsløft for særskilte grupper. Det bør vere
nok å vise til tala ovanfor!

Knut Birger Fyrand var en avholdt kollega og en dyktig peda-
gog. Han elsket sitt fag og sin lærergjerning som han søkte å iva-
reta også etter at han ble syk  Som lærer var han engasjert og godt
forberedt, og han brukte hele seg for å formidle sitt budskap. Han
hadde evnen til å forenkle og synliggjøre faget, samtidig som han
var lydhør for spørsmål og motforestillinger. Han søkte løsninger
på debatter ved saklig informasjon og var alltid villig til å inngå
kompromisser for å oppnå en konstruktiv løsning. Hans kontordør
var alltid åpen, for samtale med kolleger eller veiledning av stu-
denter.  Selv om han var travelt opptatt med viktigere saker, tok
han seg tid til å  løse mindre problemer. Han maktet å se det posi-
tive i enhver ytring eller besvarelse, og hans tålmodighet var stor.

Knut Birger Fyrand var også fagpolitisk engasjert, som styre-
medlem i NFF avd. Akershus og som delegat til landsmøtet for
Norsk Fysioterapeutforbund.

Våre tanker går til hans kone Ellen og deres to barn, som har
mistet en kjær ektemann og far. Vi føler tapet av en  avholdt og
dypt respektert kollega, men er takknemlige for de årene Knut
delte med oss og de minner han har gitt oss.

Fred over Knut Birger Fyrands minne.

Kolleger ved Fysioterapeututdanningen og Mensendieck-
utdanningen ved Høgskolen i Oslo
v/ Nina Bugge Rigault og Bjørn Støre
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Blant danske fysioterapistudenter er
ffy.dk allerede en suksess, bare
noen få måneder etter starten.

– Den er rett og slett fremra-
gende, sett med bibliotekarøyne.
Elevene er begeistret, den åpner «en
låvedør» for nedlasting av masse
spennende materiale, forteller Ma-
ren Fergo, bibliotekar på
fysioterapiskolen i København.

I tillegg til ukentlig oppdatering
av nyheter, byr hjemmesiden på vi-
tenskapelige artikler, avhandlinger,
metodeartikler, anmeldelser, debatt
og ikke minst linker (snarveier) til
en rekke danske og internasjonale
forskningsnettsteder.

Portalen ble grundig lansert for
dem som ikke er fortrolige med
internett, i det danske fagbladet Fy-
sioterapeuten i oktober. Med peda-
gogiske, grafiske metoder fikk le-
serne veiledning i å finne fram til de
mange mulighetene som portalen gir.

Ideen bare ventet på å bli født, ifølge Vibeke Pil-
mark, som er faglig redaktør for både ffy.dk og fagbla-
det.

– Tidligere utga vi et forskningsblad to ganger i året.
Der kunne det godt ta et år før innsendt materiale kom
på trykk, og det er blitt stadig mer vanlig at danske fy-
sioterapeuter først publiserer vitenskapelig materiale i
utenlandske tidsskrifter. Dessuten ligger det en enorm
mengde kunnskap i avhandlinger som hittil aldri er blitt
publisert. Vi ønsket å skape et aktuelt rom for forsknin-
gen, der vi samtidig binder dansk forskning sammen
med det som skjer i andre land, forteller Pilmark.

– Visjonen er å få så mange fysioterapeuter som mu-
lig til å utvikle sin praksis ut fra viten basert på forsk-
ning. På denne måten håper vi å medvirke til oppdate-
ring av faget.

Som faglig redaktør står hun for den daglige driften,
sammen med webredaktør Martin Goldbach-Olsen.
Han er utdannet i medievitenskap, mens hun er fysiote-
rapeut.

I tillegg kan de trekke på en nyhetsredaktør som
holder seg á jour med forskningen internasjonalt, en vi-

Oppdaterer faget via internett
Det danske fysioterapeutforbundet (DF) har lansert en egen nettportal for

forskning: www.ffy.dk  – Visjonen er å oppdatere fysioterapifaget, sier faglig

redaktør Vibeke Pilmark.

Av Ole Martin Larsen

tenskapelig redaktør som har til oppgave å sikre det
faglige nivået samt et vitenskapelig panel med tre er-
farne fysioterapeuter innen forskjellige fagområder.
Deres oppgave er å følge med og stille krav til utviklin-
gen av portalen og dens faglige nivå.

Satser bredt
– Vi har hatt mange diskusjoner om hvilket nivå vi
skulle legge oss på, og om vi skulle satse i dybden eller
bredden når det gjelder forskningen. Vi har valgt å gå
bredt ut for å dekke så mye som mulig, sier Pilmark.

– Avhandlingene har jo uansett et visst nivå før de
blir publisert, i og med at de er blitt bedømt og har be-
stått ved en utdanningsinstitusjon, forklarer hun. Pil-
mark opplyser at de jevnlig går ut med oppfordringer til
brukerne om å sende inn avhandlinger – og får mye re-
spons på det.

Hun forteller også at portalen har som ambisjon å
lansere én vitenskapelig nyhet i uka. Den blir i tillegg
publisert i et elektronisk nyhetsbrev. Når det blir publi-
sert en ny avhandling, frister hun leserne med et lite in-
tervju med forfatteren om hovedpoengene. Det store

Dansk forskningsportal. Martin Goldbach-Olsen og Vibeke Pilmark,
henholdsvis webredaktør og faglig redaktør for de danske fysioterapeutenes
nye forskningsportal. Formålet er å bygge broer og føre folk sammen på en
ny måte, forteller de. Foto: O. M. Larsen

– Visjonen er å få
så mange fysiote-
rapeuter som mu-
lig til å utvikle sin

praksis ut fra viten
basert på forsk-
ning. På denne

måten håper vi å
medvirke til opp-

datering av faget.

Vibeke Pilmark
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satsingsområdet akkurat nå er å utvide antallet links
til relevante utenlandske nettsteder. En annen ambi-
sjon, som fortsatt er på idéplanet, er en slags idé-
butikk der klinikker innen fysioterapi  kan komme
med forslag til prosjekter for studenter.

– Et av formålene er jo å bygge broer og skape
dialog mellom praksis, utdanning og forskning, sier
Pilmark.

Grobunn i Norge
Etter tre måneders drift kan hun med stolthet konsta-
tere at hjemmesiden er blitt en stor suksess.

– Jeg har ikke sett en tilsvarende portal i noe annet
land, men kan slå fast at vi har «truffet». Denne
forskningsportalen fyller rett og slett et hull. Jeg ante
ikke at behovet ville være så stort, og potensialet er
enormt. Vi har for øvrig mange norske brukere, så jeg
er helt sikker på at det vil være marked for en tilsva-
rende norsk portal. Vi har allerede publisert en del
norsk materiale, og det ville være naturlig å linke vår
portal sammen med et norsk motstykke siden det
dansk-norske samarbeidet innenfor faget allerede er
stort, sier en ivrig Vibeke Pilmark.

Bare på ett punkt har utviklingen så langt vært en
skuffelse:

– Vi får veldig få debattinnlegg. Vi vet ikke hvor-
for, men lurer på om folk sender e-post direkte til
hverandre i stedet for å offentliggjøre sine meninger.
Debatten på fysioterapeutforbundets hjemmeside,
fysio.dk, har fått et løft etter at ffy.dk ble lansert. Der-
for lurer vi på om debatten bør finne en annen form
for å komme skikkelig i gang.

Lokkes til å lære
Webredaktør Martin Goldbach-Olsen forteller at re-
daksjonen hadde store diskusjoner før lanseringen av
portalen om hvor mye hensyn det skulle tas til uer-
farne internettbrukere.

– All erfaring viser at det lønner seg å skyte over
målet, gjennom å lokke folk til å lære når de blir klar
over hvor store muligheter internett gir. Vi har fått

mange reaksjoner fra eldre brukere som forteller at det
ikke er så farlig som de trodde, forteller han.

Goldbach-Olsen har fulgt bruken av portalen nøye og
kan fortelle om 3000 besøkende den første måneden, og
6500 besøkende den tredje måneden, januar i år.
Til sammenligning har fysio.dk  60.000 besøkende i
måneden, med mye trafikk om morgenen og i lunsjpau-
sen. Vi har mest trafikk om kvelden og i
helgene når folk har tid til å fordype seg,
sier Golbach-Olsen.

Om selve tilblivelsen av ffy.dk fortel-
ler webredaktøren at den bygget på en
langvarig «ping pong-prosess» med fag-
redaktøren.

– Der jeg vet mye om kommunika-
sjon på nettet, har hun den fysioterapeut-
faglige kunnskapen, sier han.

Viktig for fysioterapi
Vibeke Pilmark ser det som en selvsten-
dig oppgave å «utdanne» de godt voksne
i faget til å bli fortrolige med internett.

– Vi henviser gjerne til portalen i fag-
bladet vårt for å lokke leserne til å bruke
nettet, sier hun.

Thomas Maribo, forskningsansvarlig
for fysio- og ergoterapi ved Universitets-
sykehuset i Århus, bekrefter inntrykket
av at internett er blitt viktig for faget fy-
sioterapi. Selv er han daglig inne på DFs
hjemmeside og er ofte inne på ffy.dk for
å sjekke hva som finnes på et gitt om-
råde.

– Jeg har mange ganger hørt påstander
om at vårt fag og internettet ikke er natur-
lige «allierte» fordi så få fysioterapeuter
bruker nettet. Men dette er på vei til å bli
grundig motbevist med den enorme utvik-
lingen vi ser på feltet. Internett er virkelig
et velegnet forum til å formidle faglig vi-
ten, slår Maribo fast. ■

www.ffy.dk

Danske fysioterapistudenter er begeis-
tret for den nye danske nettportalen.

Her finnes blant annet vitenskapelige
artikler, avhandlinger og nyttige

linker til danske og internasjonale
forskningsnettsteder.

Laken

DØNSKI  INDUSTRI AS
Postboks 128, 1309 Rud

Telefon 67 17 74 40 • Fax 67 17 74 74
firmapost@d-i.as
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– I framtiden må vi regne med et arbeidsmarked der
både norske og utenlandske fysioterapeuter veksler mer
mellom land enn i dag. Internasjonal utveksling er i seg
selv noe ethvert fagmiljø vokser på!

NFF-leder Anne Lexow ser ingen grunn til å drama-
tisere virkningene av det felleseuropeiske arbeidsmar-
kedet som følger av EU-utvidelsen 1. mai. Samtidig
mener hun at det er nødvendig for norske fysioterapeu-
ter å forberede seg, på flere plan.

EU-utvidelsen 1. mai i år faller sammen med en
gjennomgående liberalisering av arbeidsmarkedet i alle
land som er medlemmer av EU eller EØS-området. Det
innebærer at samtlige EU-borgere får alle rettigheter i
det utvidede arbeidsmarkedet, som altså omfatter hele
EØS-området. Forutsetningen er at de har avtale om
«faktisk og reelt arbeid», som det heter i rapporten.

Nå har den norske regjeringen etter hvert lagt seg på
samme linje som resten av Vest-Europa (unntatt Irland)
og innfører såkalte overgangsordninger. Det vil si mid-
lertidige bestemmelser som begrenser mulighetene for
arbeidsinnvandring for innbyggerne i resten av EU og
EØS til Norge, i inntil sju år. Begrensningene skal ikke
gjelde for Kypros og Malta.

Men profesjonsutdannede personer har fra før vært
mer aktive i et internasjonalt marked enn andre arbeids-
takere. Derfor er det kanskje grunn til å regne med at
polske og maltesiske fysioterapeuter nå vil la seg friste
til å søke jobb i de nordiske landene?

Press på lønn
– Det er rett og slett ikke så mange fysioterapeuter i de
nye EU-landene. Vi snakker om noen hundre fag-
utdannede i land med til dels langt større befolkning
enn her. Situasjonen er helt annerledes for sykepleiere.
De kan kanskje ha grunn til å være forberedt på en viss
konkurranse fra flere land, sier Lexow.

Lexow mener at utfordringene i det nye arbeidsmar-
kedet i hovedsak vil være de samme som i dag.

– Vi har jo allerede et apparat for å kvalifisere fysio-
terapeuter som ønsker å arbeide i Norge, men som har
en utdanning som avviker fra vår fagutdanning. Dette
apparatet kan det bli nødvendig å styrke, men jeg ser

Internasjonalisering – mer pluss enn minus

Hva skjer med Europa som arbeidsmarked etter 1. mai? UHO er bekymret for sosial

dumping når borgere fra gamle og nye EU-land kan søke arbeid i hele EØS. NFF-ledelsen

mener det finnes gode systemer for å kvalifisere fysioterapeuter som ønsker å jobbe i

Norge og ser heller positivt på internasjonaliseringen.

Av Berit Nyman
berit.nyman@fysio.no

ingen store problemer med det. En større utfordring vil
det bli dersom fysioterapeuter og andre helsearbeidere
som kommer til Norge, er villige til å akseptere et la-
vere inntektsnivå enn det vi har oppnådd. Dette kan
føre til at en positiv lønnsutvikling kan forsinkes for
våre medlemmer.

Lexow viser til brevet som Utdanningsgruppenes
hovedorganisasjon (UHO) skrev til regjeringen i januar.
I brevet uttrykker UHO-leder Anders Folkestad stor be-
kymring for sosial dumping som følge av det felles eu-
ropeiske arbeidsmarkedet. Organisasjonen krever å få
være med og utforme de retningslinjene som skal
gjelde for å godkjenne yrkeskvalifikasjoner fra de nye
EU-landene i Norge.

– Deler du disse bekymringene?
– Ja, for så vidt, selv om vi altså er positive til at

fysioterapeuter beveger seg i Europa og i verden ellers.

Kan lære av andre
– Min bekymring er først og fremst knyttet til at vi for
tiden har et svært trangt arbeidsmarked for fysiotera-
peuter i Norge, og at vi må regne med å ha det slik i
noen år framover.

– Er det kanskje større mulighet for at norske fysio-
terapeuter prøver å få seg jobb i andre land enn at det
kommer flere utenlandske hit?

– Det ville vært spennende. Men det spørs om
inntektsnivået er attraktivt nok i de nye EU-landene.

– Folk som samarbeider med fagmiljøer og
utdanningsinstitusjoner i andre land i Europa, uttryk-
ker en viss bekymring for at standarden på norsk fysio-
terapiutdanning begynner å lide under myndighetenes
reduserte budsjetter, mens det satses friskt i mange an-
dre land. Har du noen kommentar til det?

– Det er vel ikke slik at vi frykter for at den norske
utdanningen ikke skal være god nok, men det er viktig
å kjempe for at særlig omfang og kvalitet på praksis-
undervisningen opprettholdes. På den andre siden er
det jo svært gledelig at flere av de nye EU-landene vir-
kelig satser på fysioterapien – flere av dem har fått løf-
tet utdanningen opp på universitetsnivå. Det er impone-
rende!

Seminar om
internasjonali-
sering
15. og 16. mars blir det i

Oslo arrangert et seminar

kalt Internasjonalisering av

norsk helseutdanning –

hvorfor og hvordan?

Arrangører er Høgskolen i

Oslo og det nyetablerte

SIU – Senter for interna-

sjonalisering av høyere

utdanning i Bergen. NFF-

leder Anne Lexow er

invitert til å snakke om

«Internasjonalisering og

kvalitetssikring fra et norsk

profesjonsperspektiv».

Fysioterapeuter i det nye Europa:
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Jobbe mot undergraving
Da UHO og Anders Folkestad sendte sitt bekymrede brev til Ar-
beids- og administrasjonsdepartementet, var det ennå ikke klarlagt
at Norge ville innføre overgangsordninger for arbeidssøkere fra
nye EU-land.

– Er du mindre bekymret nå når regjeringen har lagt seg på
denne linjen?

– Vi er fornøyde med at den norske regjeringen valgte å følge
samme kurs som våre naboland. Men i utgangspunktet mener ikke
UHO at Norge skal lage unødig høye terskler omkring vårt ar-
beidsmarked. Vi er opptatt av to ting, som vi også understreket i
brevet: Å sikre kvalitet og sertifisering i en del yrker og å sørge for
at vi har sikkerhetsmekanismer i forhold til velferdsordninger og
sosiale rettigheter, sier Folkestad.

– Jeg er enig med Anne Lexow i at vi har gode kvalifiserings-
ordninger for profesjonene. Men jeg tror vi må ta et ansvar for å
følge med, blant annet slik at SAFH til enhver tid har kapasitet nok
til å følge opp godkjenningen av individuelle søkere.

– UHO må vel ta inn over seg at det kan komme gode impulser
utenfra – for eksempel fra flere land der man satser sterkt på
fysioterapiutdanningen?

– Absolutt. Vi skal ikke gjerde oss selv inne, og vi er opptatte
av å ha en solidarisk grunnholdning. Likevel må vi regne med at
presset mot velferdsordninger og rettigheter i arbeidsmarkedet vil
øke. Og misbruk av ordningene vil være skadelig for alle. Derfor
vil vi fortsette å snakke med regjeringen om disse tingene og være
opptatte av å jobbe for at det skal være vanskelig å undergrave det
vi har oppnådd. For eksempel gjennom at noen prøver seg på ut-
leie av sykepleiere eller fysioterapeuter, som da kan settes på la-
vere lønn fordi de ikke er ansatt i Norge, sier Anders Folkestad. ■

Få tegn til vandring
Statens autorisasjonskontor for helsepersonell (SAFH) har ikke

registrert noen økning i antall henvendelser fra fysioterapeuter i det nye,

utvidede EØS-arbeidsmarkedet. Heller ikke andre grupper helse-

arbeidere har tatt kontakt i større grad enn ellers.

– Det er kanskje litt tidlig ennå, mener Marit Sivertsgaard i SAFH-

sekretariatet. Men hun har heller ingen tro på at det vil strømme på med

søknader om autorisasjon når EU-utvidelsen trer i kraft 1. mai.

Flere grupper fysioterapeuter
Ett søk på hjemmesidene til WCPT, www.physio-europe.org, gir lenker

til de nasjonale fysioterapeutorganisasjonene i alle de 10 nye EU-

landene, unntatt Slovakia. Ifølge nettstedet varierer antall registrerte

fysioterapeuter fra 220 i Latvia til 30 000 i Polen. Medlemstallet i den

nasjonale organisasjonen er henholdsvis 185 og 1000.

Det store gapet mellom antall organiserte og uorganiserte

fysioterapeuter i blant annet Polen har sin bakgrunn i at det har

eksistert flere typer utdanning. I flere land er man vant til at det finnes

flere grupper fysioterapeuter med svært forskjellig utdanning.

Ifølge en artikkel i Bergens Tidende fra slutten av januar i år er det

omlag fem prosent av de 75 millioner innbyggerne i de nye EU-landene

som har sagt seg interessert i å arbeide i vestlige land.

-gjør det lettere å gå

www.campscandinavia.se

Vi hjelper deg gjerne med eventuelle
spørsmål:Tlf.: 22 37 79 00,
Fax.: 22 37 46 00
mail.norway@camp.no

Det å kunne klare sin hverdag samt
ubehindret å kunne gå hvor man vil, bør
være helt selvklart for oss alle. Selv for
personer med nevrologiske skader.

ToeOFF er en avansert rehabiliterings-
skinne som er meget enkel i bruk, og
som hjelper pasienten til å kunne leve
et aktivt liv.

Skinnen stabiliserer ankel og fot og tar
opp støtet ved hælisetting. Resultatet
blir en mer naturlig og dynamisk gange.

Skinnen finnes til både barn og voksne.
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debattdebatt

Hvor lang utdanning bør fysioterapeuter ha for å
kunne benytte akupunktur som behandlingsmetode
på en faglig forsvarlig måte? Det er trolig en
sammenheng mellom faglighet og utdanning.
Dårlig nålebehandling vil ikke bare gå ut over
pasienten, men også fysioterapien som fag, skriver
Gaute Mehl i dette innlegget.

Norske fysioterapeuter var blant de første som
lærte å bruke akupunktur i Norge, og NFF ga sin
støtte til dette arbeidet allerede på midten av 70-
tallet. Siden har fysioterapeuter vært med på å
forme utviklingen innen akupunktur her i landet, og
har dermed bidratt til at metoden nå er anerkjent i
medisinske kretser, blant myndigheter og på
sykehus.

Fysioterapeuter i Norge har hatt et helt annet
forhold til akupunktur enn sine kolleger i de andre
nordiske land, når det gjelder å jobbe med
akupunktur på selvstendig basis. Vi har også stått
sterkt internasjonalt.

Det har vært en lang og tung prosess å få
aksept for at andre yrkesgrupper enn leger og
tannleger skal kunne bruke nåler. I dag er
situasjonen en helt annen, og akupunktur blir ikke
lenger betraktet som et operativt inngrep.
Akupunktur blir heller ikke lenger regnet som
alternativ medisin, men som komplementær
behandling.

I 1990 ble interesseforeningen for akupunktur
startet, og i 1993 ble vi et eget fagforum.

Målet var å jobbe for at fysioterapeuter skulle få
benytte akupunktur som behandlingsmetode.
Fagforum for akupunktur har vært brukt i en rekke
høringer om akupunktur- og fysioterapirelaterte
spørsmål, både i NFF og i forhold til myndigheter.

Tidlig på 80-tallet og ikke minst i forbindelse
med Aarbakkeutvalgets utredning, ble dokumenta-
sjon etterlyst. I dag er akupunktur veldokumentert
på mange områder,  både her hjemme og i den
vestlige verden forøvrig. Flere fysioterapeuter har
bidratt med viktige forskningsprosjekt. Her er det
nok å nevne: Forskning på slag og slagbehandling
med akupunktur på Sunnaas (1997), akupunktur
ved patellofemorale smerter (Vitalprisen 1999)

NFF og akupunktur
NFFs holdning til utøvelse av akupunktur har vært
klar i forhold til faglighet hele tiden. I en
høringsuttalelse til Helsedirektoratet i 1990
vedrørende nåleakupunktur skriver de: «NFF slutter
seg til utvalgets konklusjon om at fysioterapeuter
skal utøve nåleakupunktur. NFF er for øvrig av den
oppfatning at det må stilles krav til faglig  kompe-
tanse, dvs utdanning innen akupunktur på et høyt
faglig nivå, for alle yrkesgrupper som skal utøve

metoden. Dvs også for leger og tannleger. Lege- og
tannlegeutdanningen er i seg selv ikke et tilstrekke-
lig fundament til å utøve metoden på et faglig
forsvarlig nivå».

I sin høringsuttalelse til NOU 1998 - Alternativ
medisin, skriver forbundet:

«NFF vurderer akupunktur til å være et reelt
behandlingstilbud til flere sykdommer og lidelser.
For å tilegne seg og integrere akupunkturfaglig
kompetanse er det nødvendig at utdanningen har
tilstrekkelig lengde og holder høy faglig standard».

Utdanning
Frem til begynnelsen av 80 årene var de fleste
fysioterapeuter såkalte TCM-akupunktører. Det vil si
folk som hadde langvarig utdannelse og som tok
sikte på å behandle på et bredt spekter. I dag
flommer markedet over av utdanningstilbud av mer
eller mindre seriøs karakter. Kursene spenner fra
noen timers weekendkurs til utdanning som
strekker seg over flere år.

NFF har hatt flere råd og utvalg i arbeid for å se
på akupunktur og utdanning. Ett eksempel blant
flere er komiteen som midt på 1990-tallet skulle se
på hvilket utdanningsnivå man skulle legge seg på
når det gjaldt muskel- og skjelettbehandling med
nåler. Denne komiteen var bredt sammensatt med
representanter for ulike akupunkturmiljøer innen
NFF.

Komiteen ble bedt om å se denne type
utdannelse i sammenheng med andre
videreutdanninger innen fysioterapi, som for
eksempel manuell terapi og psykosomatisk
fysioterapi. Resultatet ble et forslag om at 300
timer timebasert undervisning, pluss hjemme-
studier og veiledning, burde være minimumskravet.
Dette er ganske mange timer mer enn de fleste
fysioterapeuter som utdanner seg til nåle-
behandling har i dag. Begrunnelsen er krav til
sikkerhet, forsvarlighet og  faglighet. Flere mente
det var galt å splitte opp akupunkturutøvelsen. Men
man ble skjønt enige om at dersom en først skulle
ha en begrenset form for utdanning, måtte den
være så fullstendig som mulig. Likevel ble det lagt
vekt på at denne utdannelsen burde være nært
knyttet til fysioterapeuters kliniske hverdag,  med
vekt på myofascielle smerter, triggerpunkt-
behandling, forskning og smertebehandling.

Følgende momenter må særlig vektlegges ved
akupunkturutdannelse: Sikkerhet, hygiene, faglighet
og kvalitet. Det er sannsynligvis en sammenheng
mellom faglighet og utdanning. Jo mer du kan,
desto bedre kjenner du dine egne begrensinger.
Selv om man «bare» behandler muskel- og skjelett,
trenger man gode kunnskaper og tid til å øve opp
koordinasjon, persepsjon  og presisjon.

Dårlig nålebehandling vil gå utover pasienten,
akupunkturen og ikke minst fysioterapien som fag.

Erfaringen med akupunktur som supplement til
fysioterapi er god. Man opplever raskere restitusjon
ved skader, mindre bruk av medikamenter, samt
avspenningseffekter for å nevne noe.

Dagens situasjon blant norske fysioterapeuter
er uoversiktlig. Vi vet det er mange som bruker
nåler, men utdanningsnivå  og praksis er i høyeste
grad sprikende. Fysioterapeuter forholder seg stort
sett til regelverket, men vi vet også at noen ikke
gjør det. Helsepersonelloven krever at man skal
kunne forsvare de metoder man vil anvende, og da
må man vite at man har så god ryggdekning som
mulig. Dette gjelder også i forhold til forsikring. Det
kan være vanskelig å skille med hva som er
fysioterapi, ”nålebehandling” eller bare ren
akupunkturbehandling. Vi trenger en mye klarere
profil i forhold til metode vis a vis pasienter, leger
og myndigheter.

Internasjonalt ser man at det stilles større krav
til utdanning.  I USA og Australia har man
kompetansebygging til doktorgrad, master- og
bachelornivå. I akupunkturens moderland Kina vet
vi at det stilles høye krav til all utdanning og
utøvelse av akupunktur. Vi må ikke være kultur-
arrogante å tro at det vi gjør her på berget alltid er
det beste.

Veien videre
Vi bør :
● Jobbe  for fysioterapeuters rettigheter og plikter

mht utøvelse og utdanning innen akupunktur.
(Kurs for fysioterapeuter ventes å starte høsten
2004).

● Jobbe for etterutdanningskurs, for eksempel
Intramuskulær stimulering (IMS), behandling
av spesielle lidelser etc.

● Jobbe for felles plattform for fysioterapeuter
som skal drive med akupunktur på muskel- og
skjelettlidelser.

● Finne ut hvordan akupunktører og fysioterapeu-
ter kan samarbeide.

● Jobbe for å integrere akupunktur som en natur-
lig del av en fysioterapipraksis.

● Stimulere til forskning på nålebehandling og
akupunktur.

● Samle alle fysioterapeuter innenfor NFF under
ett fagforum.

Akupunktur er den eneste behandlingsmetode som
er vurdert etter redskapen. Nå er det på tide å se på
kunnskapen.

Gaute Mehl
leder for NFFs fagforum for akupunktur

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

Skriv i FYSIOTERAPEUTEN!

2 x 20 prosent driftstilskot
Dette innlegget er skrive som reaksjon på at det i blad nr.1 i år vart lyst
ut to nyoppretta 20 prosent driftstilskot i ein kommune. Fleire enn meg
har reagert sterkt på at ei slik annonse får stå på trykk i vårt eige
fagtidsskrift.

Det er dessverre ikkje noko nytt at kommunar spekulerer i å opprette
små driftstilskot eller dele opp allereie eksisterande. Så lenge ingen set
ein stoppar for denne praksisen, vil truleg fleire og fleire kommunar –
som for tida skal spare pengar på alle baugar og kantar – få augene opp
for denne «geniale» løysinga. På dette viset kan dei jo i beste (eller
verste) fall skaffe seg fem årsverk for prisen av eitt – ja, faktisk endå
meir! Talet og storleiken på driftstilskot og stillingar bør vere i samsvar
med det reelle behovet i kvar enkelt kommune.

I ein del tilfelle kan dermed eit halvt driftstilskot forsvarast – ja, kan
hende til og med 20 eller 40 prosent. Ein kan imidlertid då ikkje forvente
at fysioterapeuten som får tildelt dette skal arbeide meir enn henholdsvis
ein eller to dagar i veka. I slike tilfelle kan det sjølvsagt hende at
vedkomande må eller ynskjer å jobbe meir, men eg meiner det er feil av
kommunane å utnytte ein trang arbeidsmarknad og frustrerte jobbsøka-
rar (oftast unge) på desperat jakt etter jobb. Helst burde nok flest
mogleg av oss som får tildelt del-avtalar jobbe minst mogleg utover
denne, slik at behovet for våre tenester vert synleg. Dersom små
driftsavtalar etterkvart vert regelen i staden for unntaket, fryktar eg store
negative konsekvensar. I fremste rekke vil fleire og fleire fysioterapeutar
verte skadelidande fordi ein må jobbe vesentleg meir og likevel tene
merkbart mindre enn ein skal. Eller ein må ta ein annan deltidsjobb
utanom. Lågare omsetnad vil dessutan kunne føre til at det vert uråd å
sitte med bra lokale og utstyr. I neste omgang kan det gå ut over
pasientar som allereie – enkelte stader – må betale høgare eigenandel
enn takstplakaten tilseier.

Eg ser det som ei viktig oppgåve for NFF å ta tak i dette problemet,
og det er på høg tid! Når ein kommune lyser ut to femtedels driftstilskot,
reknar eg det for ganske sikkert at behovet er minst to heiltidsarbeidande
terapeutar. Dersom budsjettet kun gjev rom for 40 prosent i tillegg til det
som er frå før, skulle dette vorte lyst ut samla – og ingen kan forvente at
den som får avtalen skal jobbe meir enn to dagar i veka. Når dette er
sagt, reknar eg med at kommunen får mange ivrige søkarar. Alternativet
er gjerne å stå heilt utanfor det gode selskap.

Frode Sandvik, Fysioterapeut med 60 prosent
driftstilskot, Hordaland

Nyttig brosjyre for dine «kunder»!

I Norge lider ca 100 000 mennesker av muskel- og
skjelettplager, og hver dag er ca 20 000 av disse
sykemeldt*. Med enkle virkemidler kan mange av
disse lidelsene forebygges. Vi gir deg gratis brosjyrer
som du kan dele ut til dine «kunder».
Her er det nyttige råd fra fagfolk på området.
* Overlege Bo Veiersted, Statens arbeidsmiljøinstitutt.

www.hodesett.no

AUTRA AS er Norges ledende importør av hodesett.
Vi ønsker å fokusere på de ergonomiske fordelene det er å
bruke hodesett. Med vårt felles mål om å forebygge slitasje
og belastningsskader, håper vi at du som fagperson vil
formidle budskapet til dine «kunder».

Bestill «ergonomi-folder» slik:
Bestill 20 - 50 eller 100 stk for gratis forsendelse.

e-post: autra@autra.no
Tlf.: 32 20 83 00
Fax: 32 20 83 10
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Nordens mest solgte vernesko ”hvesser klørne”! 
Vi utvikler den tøffe designen ytterligere. Dessuten har 
skoen fått en ny, enda luftigere Poliyou® innleggssåle. 
Dermed får varme føtter det mer svalt.
 For øvrig har modell 888 samme suverene innhold som 
tidligere, bl.a. effektivt støtabsorberende Energy Gel.

Nordens 
mest solgte. 
Nå enda 
frekkere design!

Fås hos forhandlere over hele landet. Utvikles og lages av Arbesko AB. Tlf: +46 19 30 66 00. www.arbesko.no



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.

 2 Nord-Norge

 1 Midt-Norge

 2 Vest-Norge

 7 Øst-Norge

 5 Oslo og Akershus

 0 Sør-Norge

 1 Utlandet

Finnmark • Troms • Nordland • Svalbard

Nord- og Sør-Trøndelag • Møre og Romsdal

Sogn og Fjordane • Hordaland • Rogaland

Hedmark • Oppland • Buskerud • Telemark

Vest-Agder • Aust-Agder

• Vestfold • Østfold



ARBEIDSMARKEDET
Det er viktig å stille krav om lønn før man takker ja til en stilling. Lønn fastsettes
på bakgrunn av arbeidstakerens kompetanse, erfaring og personlig egnethet, i
tillegg til markedssituasjonen. Flere stillinger enn før har nå kun en sentralt
fastsatt minstelønn, noe som gjør dette enda viktigere. NFFs tillitsvalgte på
arbeidsplassen eller  lokalavdelingen kan være behjelpelig med relevant
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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.

Kvinnherad kommune
har ledig:

50% driftstilskudd

Ved intern søker er det ledig:

100% kommunefysioterapistilling

Se fullstendig utlysing på www.Kvinnherad.kommune.no
Søknadsfrist: 26.03.04.

Annonser til FYSIOTERAPEUTEN:
fysioterapeuten@fysio.no
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Loppa kommune ligger lengst vest i Finnmark og grenser i sør til Troms fylke.  
Kommunen har i underkant av 1300 innbyggere, hvorav ca. halvparten bor i kommune-
senteret Øksfjord. Resten er spredt på små samfunn rundt Lopphavet. Loppa har en 
natur som er verd å oppleve, både på solfylte dager og i vinterstorm. Her vil du møte 
gjestfrihet og varme. Vi har daglige anløp av hurtigruta, nord- og sørgående, hele  
året. To timer med bil/buss fra Øksfjord til Alta, som har daglige fl yavganger.

FYSIOTERAPEUT
Stillingen består av 50% driftstilskudd og 50% kommunal stilling.
Fysioterapiavdelingen holder til i helt nye lokaler ved Helsesente-
ret i Øksfjord. Lokalene består i to romslige behandlingsrom med 
elektromedisinske apparater, og en treningssal med utsikt utover 
fjorden. Miljøet ved Helsesenteret er lite og intimt, med godt sam-
arbeid med leger og helsesøster på stedet. Det er mulig å også 
serve distriktene i kommunen da det går rutegående båttransport. 
Loppa er livet for deg som liker friluftsliv og naturopplevelser. Her 
er det muligheter for toppturer og brevandring.
Vi søker etter en selvstendig person med offentlig godkjenning 
som har gode samarbeidsevner. Stillingen er allsidig og gir rom 
for egen kreativitet. Du vil antagelig veilede en turnuskandidat fra 
høsten 2004.
Vi tilbyr:
•  Lønn etter avtale
•  Flyttegodtgjøring etter reglement
•  Hjelp til å skaffe bolig og barnehageplass
•  Statlige særordninger som nedskriving av studielån i Statens 
lånekasse for utdanning, særskilt inntektsfradrag og høyere bar-
netrygd gjelder så lenge Stortinget bestemmer
•  Ansettelse på vanlige kommunale vilkår
Dersom du har spørsmål om stillingen ta gjerne kontakt med Mai 
Britt Johnsen eller Unni Rasmussen, tlf. 78 45 30 30.
       Søknad med bekreftede kopier av vitnemål og attester samt  
       oppgitte referanser sendes Loppa kommune, kommune-  
       helsetjenesten, 9550 Øksfjord innen 19.03.2004.
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Nord-Odal kommune
- Til tjeneste (http://www.nord-odal.kommune.no)

Med arbeidssted for tiden fysioterapitjenesten i helse- og 
sosialetatens stab er det ledig stilling som:

SJEFFYSIOTERAPEUT (VIKARIAT)
i perioden 14.06.2004 til 01.09.2005.

Vi ønsker oss en fysioterapeut med interesse for forebyggende 
arbeid og re-/habilitering. Du må ha evne og vilje til tverrfaglig 
samarbeide, samtidig som du kan arbeide selvstendig.
Personlig egnethet vil bli vektlagt.

For nærmere opplysninger kontaktes sjeffysioterapeut 
May Iren Staune Holter, tlf. 62 97 81 42 / 91 33 58 58, eller 
leder for helse- og sosialetaten Ronald Andersen, tlf. 62 97 81 45.

Søknadsfrist 26.03.2004.

Fullstendig stillingsannonse finner du på vår hjemmeside:
www.nord-odal.kommune.no/stillinger/

Etter 30 år på Åssiden har vi vokst ut av lokalene og gleder oss over
flyttingen til Bankbygget, Vårveien 25. Her har vi fått bedre plass og

tidsmessig innredning.

VI SØKER FYSIOTERAPEUT MED TRYGDEAVTALE
Vi har nytt utstyr, egne behandlingsrom og treningssal, klimaanlegg.
Pasienttilgangen er stor, og vi ønsker oss ytterligere en medarbeider.

Kontakt Jens Martin på telefon 970 39 096.

Drammen Fysioterapi as, Vårveien 25, 3024 Drammen
drmfysio@online.no    www.drmfysio.no

LØRENSKOG KOMMUNE
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HELSETJENESTEN

Vi har følgende ledige avtalehjemler
for fysioterapeuter fra 15.03.04:

1. 100 % avtalehjemmel ved Lørenskog Fysioterapi. Instituttet har 
seks fysioterapeuter hvorav en manuell terapeut og en barne-
fysioterapeut. Arbeidsoppgaver for ny fysioterapeut vil i hoved-
sak være rettet mot voksne pasienter med behov for generell 
fysioterapi.
Ved eventuelt internt opprykk blir 50 % avtalehjemmel ledig.

2. 8,4 timer per uke i 45 uker per år ved Gruppefysio.
Ved Gruppefysio arbeider fysioterapeutene utelukkende med 
pasienter med bekkenløsningsproblemer. Instituttet søker etter 
fysioterapeut med kompetanse og interesse innenfor det 
aktuelle fagområdet.

Samarbeidsevne og personlig egnethet tillegges stor vekt.

Søknad sendes til: Lørenskog kommune, helsetjenesten, 
Løkenåsveien 45, 1473 Lørenskog.
For nærmere opplysninger kontaktes Lørenskog Fysioterapi 
tlf. 67 90 21 30, Gruppefysio v/ Christine Harvold 67 97 60 38,
sjefsfysioterapeut Ellinor Ørnes 67 91 30 10 .
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Hamarøy  kommune

Lyst på ett år i Æventyrlandet?

KOMMUNEFYSIOTERAPEUT
Ca. ett års vikariat 100% stilling fra snarest til medio feb. 2005.
Nærm. oppl. v/kommunefysioterapeut Regina Stier, tlf. 75 76 50 57 eller 
personalsjef Alf-Helge Andreassen, tlf. 75 76 50 08.
Tilsetting skjer iht. van lige kom munale ansettelsesvilkår.  
Kommunen er behjelpelig med å skaffe bo lig og bar nehageplass.
Søknad med bekreftede kopier av attester og vitnemål sendes
Hamarøy kommune, Personalkontoret, 8294 Hamarøy. 
Søknadsfrist: 19. mars 2004.

Se fullstendig utlysing på www.jobbnord.no 
og www.hamaroy.kommune.no 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.

Fysioterapiavdelingen

Fysioterapiavdelingen ved Bærum sykehus har 10,75 fysioterapi- 
stillinger, praksisveileder og turnuskandidater.

Fysioterapeut
Vi har ledig fast 100% stilling fra 01.06.04 som fysioterapeut  
ved fysioterapiavdelingen. Stillingen er for tiden plassert   
ved Rehabilitering/slagenheten.

Vi søker fysioterapeut med off. godkj. fysioterapiutdanning og  
3 års erfaring, derav noe innen rehabilitering og slagbehandling.  
Ved ansettelse vil det bli lagt vekt på personlig egnethet og   
gode samarbeidsevner. I stillingen inngår også ledelse av  
hjertetrimgrupper.

Vi kan tilby utfordrende arbeidsoppgaver og et faglig aktivt miljø  
med engasjerte medarbeidere.

Nærmere opplysninger: Sjeffysioterapeut Cecilia Valen,   
tlf. 67 80 95 30.
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Søknad merket «28», vedlagt CV, samt kopier av  
vitnemål og attester, sendes Sykehuset Asker og  
Bærum HF, Postboks 83, 1309 Rud innen 19.03.2004. 
Innsendte papirer returneres ikke.

A-H HELSEKOMPETANSE AS
Etablert september 2003. Tverrfaglig helsesenter i Coop Prix senteret på Aurskog,
ca. 40 min. med bil fra Oslo. Felles resepsjon med Spenst Aurskog-Høland, et tre-
ningssenter i SATS-kjeden. Nye lokaler og bredt helsefaglig tilbud. I dag er det til-
knyttet 2 fysioterapeuter, kiropraktor,  homeopat, akupunktør, 1 klinisk psykolog,
3 psykiatriske sykepleiere, 1 lege/idrettsmedisiner og 1 massasjeterapeut. Faglig
samarbeid med NIMI as.

Bedriftsfysioterapeut
Ledig nyopprettet stilling for bedriftsfysioterapeut med godkjent HMS-
kurs. Stillingsomfang inntil 100 % med oppstart 01.04.04. Ansvar for
bedriftsoppfølging, BHTetablering, prosjektarbeid og kurativ virksomhet.

Vi kan tilby:
• Trivelig og inspirerende tverrfaglig arbeidsmiljø.
• Fleksibel arbeidsdag.

Vi søker:
• Selvstendig og målbevisst medarbeider med interesse for å delta i

nyutvikling, dokumentasjon, og FoU.
• Personlige egenskaper vil vektlegges.

Spørsmål om stillingen rettes til daglig leder Heidi Eliassen eller fysio-
terapeut Lena Aune på telefon 63 86 47 70/63 86 29 60.
Søknad med kopi av vitnemål, attester, off. godkjenning, HMS-kurs
og referanser sendes til A-H Helsekompetanse as, Postboks 93,
1930 Aurskog, innen 15.03.04.

Slagpasient
Vi søker fysioterapeut med erfaring i behandling av slagpasienter for
opptrening av 76 år gammel kvinne på Hovseterhjemmet. 2-3 timer per
dag, 5 dager per uke. Lønn etter avtale.
Kontakt Jan Eric Arnesen, tlf. 91 85 85 77.

LEDIGE STILLINGER I BAMBLE KOMMUNE
TAR DU UTFORDRINGEN?

Driftstilskudd for fysioterapeut, 2 x 25%
Bamble Fysikalske Institutt. Ledig fra 01.03.04.

Søknad vedlagt CV og kopier av vitnemål og attester sendes Bamble Fy-
sikalske Institutt, Falkåsveien 1, 3960 Stathelle. Søknadspapirer blir ikke
returnert.

Søknadsfrist: 26.03.2004.
For nærmere informasjon om stillingen se våre internettsider
www.bamble.kommune.no eller kontakt Servicetorget, tlf. 35 96 52 40
som kan sende informasjonen til deg.

Psykiatrisk klinikk – Voksenpsykiatrisk poliklinikk

Fysioterapeut
100% vikarstilling, ledig f.o.m. 01.05.04  t.o.m. 01.05.05, ID 25/04.
Stillingen vil bli organisasjonsmessig knyttet til voksenpsykiatrisk poliklinikk, team 
Sør i 60% st. og dagenheten i 40% st.. Det er for tiden 6 fysioterapeuter i klinikken.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henv. til ledende fysioterapeut  
Marit Danielsen eller avdelingsleder Harald Holthe, tlf. 74 09 86 00.

Søknad med originale dokumenterte kopier av attester, vitnemål og autorisasjon   
sendes Personalkontoret, Sykehuset Levanger, 7600 Levanger innen 19.03.04. 
ID-nr  25/04.  bes anført på søknaden. 

Helse Nord-Trøndelag HF består av Sykehuset Namsos, Sykehuset Levanger,  
DPS Kolvereid og DPS Stjørdal og er organisert i 7 gjennomgående klinikker.   
Helse Nord-Trøndelag har et omfattende spesialisttilbud og er innenfor enkelte 
sykehusfunksjoner blant de fremste i landet. Helseforetaket har 2.300 medarbeidere 
og foretakets forretningsadresse er  7600 Levanger. Helse Nord-Trøndelag kan tilby 
et røykfritt arbeidsmiljø.
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Se fullstendig utlysing på internett: 
www.jobbnord.no

Helse Nord Trøndelag HF

Sykehuset Levanger

www.fysioterapeuten.no
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2  FRITTSTÅENDE 
20% DRIFTSTILSKUDD FYSIOTERAPI
Det lyses ut  2 frittstående 20% driftstilskudd ved Duval fysioterapi i
Skien kommune.
Søkeren må bli medeier i Duval fysioterapi ANS. 
Driftstilskuddene kan ikke slås sammen.

Søknad med CV samt kopi av  attester og vitnemål sendes:
Helsetjenesten v/Gro Karsten Skarholt, Postboks 27, 3701 Skien.

For nærmere informasjon kontakt Duval fysioterapi 
v/ Birger Holmberg / Truls Viddal. 
Tlf: 35 50 62 10

Søknadsfrist: 3 uker fra utlysningsdato.

Skien kommune har 47 000 innbyggere og er Telemarks største
bykommune. Byen er sete for fylkesadministrasjonen, og er knutepunkt
for kommunikasjoner, handel og næringsliv i fylket. Byen har et godt
bomiljø, og byr  på et rikt og variert kultur- og friluftsliv.

www.skien.kommune.no

Spesialsykehuset for rehabilitering
Avdeling Kristiansand, har ledig

2 fysioterapeut-
stillinger 100 %
Stillingene er knyttet til rehabiliteringsavdelingen.
Avdelingen har tre seksjoner:
Seksjon 1: Hjerneskade (det er etablert et 

prosjekt for å realisere et regionalt hjerne-
skadesenter i SSR Kristiansand)

Seksjon 2: Progredierende nevrologiske lidelser 
og multitraumer

Seksjon 3: Amputasjon og ortopedi

Det daglige arbeidet er organisert i tverrfaglig
team.

Vi søker offentlig godkjente fysioterapeuter som
- har erfaring fra og interesse for rehabilitering 

av pasientgruppene.
- innehar faglig dyktighet og evt. spiss-

kompetanse 
- er opptatt av å tilegne seg ny kompetanse 

innen fagfeltet
- har gode samarbeidsevner
- har erfaring og vilje til å jobbe i team
- vil være med å utvikle tjenestetilbudet til 

pasientgruppene

Vi vektlegger personlig egnethet.

Nærmere opplysninger om stillingene fås ved
henvendelse til seksjonsleder Lars-Otto Nome,
seksjonsleder Eyvind Olsson eller fagutvikler
fysioterapeut Jorun Engeset.
Tlf. sentralbord 38 14 93 00

Søknadsfrist: 1. april 2004

Tiltredelse etter avtale. Lønn etter avtale og i
henhold til gjeldende overenskomst/tariffavtale.

Søknad med CV og kopi av vitnemål og attester
sendes til Spesialsykehuset for rehabilitering,
Postboks 1653, Lundsiden, 4688 Kristiansand S.

Se for øvrig våre hjemmesider:
www.rehabilitering.net

Rikshospitalet er et høyspesialisert sykehus med 4500 ansatte.
Sykehusets hovedoppgave er pasientbehandling, forskning,
undervisning og rådgivning. Rikshospitalet er et helseforetak under
Helse Sør RHF. 

Spesialsykehuset for rehabilitering (SSR) består av tidligere
Kongsgård Sykehus (Kristiansand) og Kysthospitalet (Stavern).
Fra 01.01.03. ble SSR en avdeling i Rikshospitalet HF (helseforetak)

Borger Bad er en rehabiliteringsinstitusjon med tilbud til ortopediske pasienter, pa-
sienter med revmatiske lidelser og pasienter med rygg/nakke/ skulderlidelser. Vi har
en kapasitet på ca. 30 senger.  I tverrfaglig team har vi bla. fysioterapeuter, syke-
pleiere, ergoterapeut og spesialist i fysikalsk medisin.  Vi samarbeider tett med
Ringerike Sykehus HF.

Fysioterapeuter søkes
● 80 % stilling fast, fra 01.05.04
● 50 % vikariat + lite driftstils. fra aug.

For stillingene ønsker vi personer med interesse for rehabilitering, med
humor, gode samarbeidsevner og ikke minst personlig egnethet.  Erfaring
med MTT og/eller akupunktur er ønskelig.

Hva kan vi tilby?
Gode samarbeidsforhold med engasjerte og interesserte kollegaer
i et hyggelig og tverrfaglig miljø.

Lønn og tiltredelse etter avtale.
Søknad  sendes innen  19. mars til Borger Bad as, 3514 Hønefoss.
For spørsmål om stillingen kontakt daglig leder Anne Ba Bergsund
tlf. 32 11 41 00, e-post: borger@c2i.net

Øvre Eiker kommune

Ledig 3 x 20% driftsavtaler som fysioterapeut
Med forbehold om endelig vedtak i kommunestyret 3/3-2004 er det le-
dig 3 nye 20% driftsavtaler som fysioterapeut i Øvre Eiker kommune.
Avtalene skal være bundet til Vestfossen fysikalske institutt AS.
Det legges stor vekt på personlig egnethet.

For nærmere informasjon, kontakt kommunelege Einar Braaten,
tlf. 40 20 30 04, e-post: einar.braaten@øvre-eiker.kommune.no

Søknad vedlagt CV og kopier av attester og vitnemål sendes Øvre Eiker
kommune, PRN avd. kommunelegens kontor, 3300 Hokksund. Referan-
ser bes oppgitt. Søknadsfrist: 3 uker fra utlysningsdato.
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Haugesund Sanitetsforenings
Revmatismesykehus AS

er et privat sykehus, som eies og drives etter et ideelt formål i  regi av Haugesund
Sanitetsforening.  Vi er spesialsykehus for revmatologi og revmakirurgi for innlagte
og polikliniske pasienter

Sykehuset søker nå etter:

Fysioterapeut 100% fast stilling
Stillingen er tilknyttet sykehusets fysioterapiinstitutt og er
ledig fra 01.05.04.

Arbeidsoppgavene er varierte:
- Instruksjon av grupper i basseng og gymnastikksal.
- Individuell behandling av polikliniske pasienter, samt inneliggende.
- Stillingen inngår i lørdagsvaktordning.
-
Kvalifikasjoner:
- Interesse for trening og gruppeinstruksjon.
- Må være svømmedyktig og tåle klorvann.
- Bred erfaringsbakgrunn er ønskelig.
- Det blir lagt vekt på evne til å arbeide selvstendig og å kunne

samarbeide med andre, i tillegg til personlig egnethet.

Se fullstendig utlysning på www.hsr.as eller www.aetat.no
Søknad med kopi av attester og vitnemål sendes:
Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus AS v/personalsekretær,
Postboks 2175, 5504 Haugesund innen 20.03.04.

Laser til salgs
Impulsaphon ND 10. Liten og lett bordmodell selges kr. 4.000,-
Kontakt: FysioterapiService, tlf. 69 28 45 91 eller 99 00 84 07.

Kjøp/salg/leie

Casas Heddy, Lanzarote
Casas Heddy er et helse- og rehabiliteringssenter på Lanzarote – eid av Oslo Røde
Kors – for funksjonshemmede og andre, som av helsemessige årsaker trenger opp-
trening og rekreasjon i et stabilt varmt klima – under betryggende medisinsk tilsyn.
Senteret drives i samsvar med Røde Kors humanitære formål og prinsipper og har
et helseteam på 13 personer bestående av fysioterapeuter, sykepleiere, aktivitets-
ledere og rehab.leder i tverrfaglig samarbeid. Casas Heddy har 101 sengeplasser
og en stab på 53 skandinaviske og spanske ansatte. Våre gjester er barn, ungdom,
voksne og eldre med ulike funksjonshemminger.

FYSIOTERAPEUTER
Vi søker fysioterapeuter fra august 2004 – april/mai 2005. Menn oppfor-
dres til å søke. For rette personer vil det være muligheter til å forlenge
engasjementet.

Kvalifikasjoner / egenskaper: Vi ønsker dyktige, engasjerte fysiotera-
peuter med bred faglig bakgrunn fra rehabilitering / habilitering og
gjerne andre spesialfelt.
Av personlige egenskaper kreves: ansvarsbevissthet, fleksibilitet,
modenhet og gode samarbeidsevner. Gode språkkunnskaper er ønskelig;
engelsk og gjerne spansk

Merknader: Vi kan tilby en utfordrende, annerledes og spennende stil-
ling i et godt arbeidsmiljø. Innkvartering i personalbolig.
Lønn etter avtale.

Søknad sendes: Fortrinnsvis ønsker vi å motta søknad og CV på mail
til:  mail@casasheddy.com  Evt. som post til Casas Heddy Norsk AS,
Postboks 3 Grønland, 0133 Oslo, eller på  telefaxnr. 0034 928 514 642.

Søknadsfrist: 21. mars 2004.
Mer informasjon om Casas Heddy på vår hjemmeside:
www.oslo.redcross.no

Kontaktpersoner: Spørsmål kan rettes rehab.leder Heidi Gransbråten
eller daglig leder Finn Helge Eide på telefon 0034 928 510 016.
Aktuelle kandidater kan regne med å bli innkalt til intervju i Oslo
i løpet av mars 2004.

NOTODDEN KOMMUNE

Bluesbyen Notodden ligger i naturskjønne omgivelser sentralt i Telemark, ca 1 1/2
times kjøring til Oslo, til høyfjellet og til kysten. Bussavgang til Oslo hver time.
Kommunen har ca. 12500 innbyggere og har lokalsykehus. Ytterligere opplysnin-
ger om byen finner du på vår internettside notodden.kommune.no.

Fysioterapeut – sak 04/00291
Ved fysio/ergoterapitjenesten har vi ledig 50% stilling som fysioterapeut.

Den som tilsettes vil bli tillagt oppgaver i henhold til lov om helsetjenes-
ten i kommunene, med spesielt ansvar innen eldreomsorg og hjemme-
baserte tjenester. Dette innebærer arbeid innen forebyggende helsear-
beid, (re)habilitering, funksjonskartlegging og oppfølging. Den som til-
settes skal også delta i avdelingens øvrige arbeid med bl. a. kvalitetssik-
ring,  evt. prosjektarbeid og medvirkning i utarbeidelse av individuelle
planer. Tjenestene som ytes har fokus på kunnskapsbasert praksis.
Stillingen er plassert i st.kode. 7066. Søkere må disponere bil.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås  ved henvendelse til
virksomhetsleder G. Sjursen, tlf. 35 01 55 33.

Tilsetting på vanlig kommunale vilkår. Søknad vedlagt attester og vitne-
mål, tjenestebevis og referanser sendes Notodden Kommune, postboks
193, 3672 Notodden innen 26.03.04.
Søknadspapirer blir ikke returnert. Søknaden bes merket saksnummer.

Abonn®r p¬ Muskel&Skjelett!
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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.

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

Har du glemt å melde deg på disse kursene?
MTT for studenter og turnuskandidater, Oslo, 11.-15.mars.
Fysioterapi «dott» søk, Oslo, 15.-19.mars.
Terapiridning, trinn 3, Hedmark, 4.-7. mai.
Psykomotorisk fysioterapi - behandlingskurs, Oslo, 19.-21. april.
Kroppsorientert psykologi, Oslo, 26.-30. april.
Aktiv rehabilitering, Haugesund, 22.-23. april.

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

Kursnr. 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
behandling av pasienter med skader i sentrale nervesystem. Kurset skal
vise progresjonen 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: 20
Undervisningen foregår på engelsk.
Kursavgift: kr. 3.560 for medlemmer, kr. 6.545 for ikke medlemmer
Påmeldingsfrist: 5. mai
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. Undervisningen foregår på engelsk.
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: Fortsatt ledige plasser!
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.

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

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.
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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. 30430103

Manuell terapi: Undersøkelse og behandling av
cervicalcolumna, thoracalcolumna, kjeve og skulder
Målgruppe: Fysioterapeuter.
Opptakskrav: Grunnutdanning.

Etter gjennomført kurs skal deltakerne ha:
• Tilegnet seg kunnskaper og ferdigheter slik at de kan differensiere mellom:

- Akutte og kroniske skader/belastningslidelser
- Reumatiske tilstander
- Ortopediske tilstander
- Neurologiske tilstander

• Kjennskap til behandlingsprosedyrer og behandlingsteknikker med ut-
gangspunkt i kliniske funn.

• Kjennskap til funksjonell anatomi, biomekanikk og patologiske tilstander.

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF avd Vest-Agder
Kursledere: Jo Østvold og Hildegun Børsting
Tid: 3.-7. mai 2004-02-16
Sted: Kristiansand
Deltakerantall: 24
Kursavgift: kr. 3.560 for medlemmer, kr. 6.545 for ikke-medlemmer.
Lunsj kommer evt. i tillegg til kursavgiften.
Påmeldingsfrist: 19. mars 2004.
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo eller
via NFFs hjemmesider www.fysio.no

Psykiatrisk/psykosomatisk fysioterapi

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: Fortsatt ledige plasser!
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo eller
via NFFs hjemmesider www.fysio.no.

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

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: Fortsatt ledige plasser!
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.

www.fysio.no/kurs
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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. Fortsatt ledige plasser!
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 - hvordan bli
en dyktig instruktør
Trening lagt til rette både for pasientgrupper
og mosjonister generelt
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: 25

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: 1.-3. september 2004. Sted: Stavanger. Påmeldingsfrist: 1. juli
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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● Andre fysioterapikurs og -møter
For søknader om forhåndgodkjenning av kurs til spesialistordningen,
se: www.fysio.no/spesialistordningen

Orthopaedic Medicine International  ved
OMI-Norge arrangerer modulbaserte kurs  i
ortopedisk medisin for leger og fysioterapeuter

Vi vil invitere til kurs i diagnostikk og behandling
av skulder:-modul 1a

Sted: Oslo, OMI-klinikken, Nedre Slottsgt 13
Tid : 20.-21. mars 04
Kursleder: Tom Røsand
Kursavgift : kr 2.000,-
Betales til OMI-Norge, Saxeborgvegen 5a, 7562 Hundhammeren.
Kontonr 4651 07 02956.

Påmelding til Tom Røsand, tlf. 22 33 30 62 jobb, 67 90 13 72 hjem,
innen14. mars.

Foruten diagnostikk undervises injeksjonsteknikk for legene og friksjons-
massasje-kapsulær tøyning-distraksjon for fysioterapeutene.

BMS er et ressurs- og kompetansesenter innen muskel- og skjelett-
lidelser som  tilbyr en rekke kurs, foredrag og workshopsfor fysiotera-
peuter.

• Performance Stability – Pilates for physiotherapists. Skien,
13-14.mars.

• Movement Dysfunction; A focus on Dynamic Stability and Muscle
Balance*      Oslo, 18-19.mars. Kinetic Control

• Movement Dysfunction; A focus on Dynamic Stability and Muscle
Balance*      Trondheim, 24-25.april. Kinetic Control

• Movement Dysfunction; A focus on Dynamic Stability and Muscle
Balance*   Bergen, 2-3.mai. Kinetic Control

• Dynamic Stability and Muscle Balance of the Lumbar spine and
Trunk. Oslo, 3-5.juni. Kinetic Control

• Dynamic Stability and Muscle Balance of the Sacroiliac and Pelvic
joints. Advanced I, Oslo, 7-9.juni. Kinetic Control

• Movement Dysfunction; A focus on Dynamic Stability and Muscle
Balance*       Oslo, 2-3.september. Kinetic Control

• Dynamic Stability and Muscle Balance of the Cervical Spine.
      Oslo, 23-24. september. Kinetic Control
• Dynamic Stability and Muscle Balance of the Lower Quadrant.
      Oslo, 25-27. september. Kinetic Control
• Dynamic Stability and Muscle Balance of the Thorax/ribs.

Oslo, 23. oktober. Kinetic Control
• Dynamic Stability and Muscle Balance of the Forearm.
      Oslo, 24. oktober. Kinetic Control
• Kinetic Control - Clinical Problem Solving Day. Oslo, 25. oktober.
• Psoas Update. Oslo, 26.oktober. Kinetic Control
• Performance Stability – Module 1: The Performance Matrix/Core

Stability; Concepts, theory and function. Oslo, 14.-15.november.
• Palpasjonsteknikk – diagnostisk hjelpemiddel. Oslo,

27.-28. november.

Kurs i regi av BMS Fagforum/Kinetic Control godkjennes som
fysioterapispesifikk utdanning iht. NFFs Spesialistordning og kan ut-
gjøre en del av spesialist-utdanningen avhengig av søkerens totale kurs-
sammensetning.
Kursavgiften prises på basis av kursets varighet. 1 kursdag kr. 950,-,
2 kursdager kr 1.950,- 3 kursdager kr 2.950,-. Det tilkommer et admin-
og reservasjonsgebyr på kr 450,- per kurs. Alle kurs har plass-
begrensning.

Påmelding: post@bmsforum.no
BMS avd.Skien, Prinsessegt.2b, 3724 Skien.
Tlf: 35 53 53 50- intern nr.62

Akershusforeningens seminar
med tema «Bekken» den 13. mars  må dessverre avlyses.
Medlemmer får beskjed om årsmøte via post.

ÅRSMØTE  2004 i NFF avd. Buskerud
Dato: Tirsdag 16.mars  2004
Tid: Kl. 18.00.
Sted: Habiliteringsteamet i Buskerud, Valbrottveien 17, 3024 Drammen

PROGRAM:
18.00 Anne Lexow: Nytt fra NFF
19.00 Baguetter, kaffe/te, waleskringle
19.30 ÅRSMØTE

NFFs faggruppe for hjerte- og lungefysioterapi
inviterer til seminar og årsmøte

25. og 26. mars på Ullevål Sykehus i Oslo

Sted: Patologisk laboratoriebygning, Ullevål Sykehus. Auditorie i 1. etasje

Torsdag 25. mars
1230–1300 Registrering
1300–1305 Velkommen
1305–1430 Foredrag ved Lipidklinikken, Rikshospitalet. Janne Liabø
1430–1500 Pause
1500–1545 Humorforedrag ved sykepleier Kyrre Sæther
1600–1700 Frie foredrag
1700–1800 Årsmøte

Fredag 26. mars
0900–0945 KOLS og osteoporose. Lege Aina Kjenslie, Glittreklinikken
0945–1000 Pause
1000–1045 Frie foredrag
1045–1100 Pause
1100–1145 Langtidsoppfølgning ved KOLS og rehabilitering
1200–1300 Lunch
1315–1415 Praktisk lungetrening, middels nivå.

Frie foredrag sendes til samme adresse som påmeldingen går til.
Frist for innsendelse er 15.03.04.

Seminaravgift: Kr. 500,- for medlemmer (èn dag 300,-).
Kr. 800,- for ikke-medlemmer (èn dag 450,-).
Angi på giroen hvilken dag du evt. deltar.

Bindende påmelding innen 15.mars 2004
til NFFs faggruppe for hjerte- og lungefysioterapi v/ Kari Peersen,

Thuevn. 20, 3121 Tønsberg. Mailadresse: kpeersen@online
Kontonr: 1638.05.24272

Velkommen til et spennende seminar og årsmøte!

Faggruppen for kvinnehelse ønsker velkommen til

Fagseminar – årsmøte, 23.-24. april 2004
Rica Park Hotel Sandefjord

Program og priser: Se FYSIOTERAPEUTEN nr. 1/04 side 43.

Påmeldingsfrist: OMGÅENDE!
Påmelding med navn, adresse, telefon jobb/privat, e-post-adresse og
seminaravgift sendes Faggruppe for kvinnehelse v/Ingrid S. Skogdal,
Slyngv.63, 1385 Asker.
E-post: iskogdal@online.no.  Bankkonto: 1602.59.25932.
Merk giroen «Fagseminar 2004».

Overnatting kr. 505 (dblrom), kr. 800 (enkeltrom). Deltakerne bestiller
direkte på tlf. 33 44 74 00. E-post: rica.park.hotell.sandefjord@rica.no.
Flyreise: Widerøe (flyr direkte til Sandefjord) tilbyr opptil 45% rabatt
dersom flere benytter selskapet. Oppgi seminaret ved bestilling.
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Bli med i FYSIOTERAPEUTENs

Bransjeregister
Ta kontakt med Magne Egil Rendalen, tlf. 62 94 69 02!

Undersøkelse og behandling av ataxi
Kurset består av en teoretisk og praktisk del.  Den teoretiske delen består
av nevrofysiologi og systemkontroll rettet mot ataxi. Den praktiske delen
består av pasientbehandling under veiledning, analyse av pasientbehand-
ling, pasientdemonstrasjoner og praktisk øving på hverandre.

Målgruppe: Fysioterapeuter i og utenfor institusjon.

Opptakskrav: Grunnutdanning. Søkere må arbeide med pasienter som
har nevrologisk utfall. Søkere må ha praktisert i ett år etter endt turnus.

Etter gjennomført kurs skal kursdeltagerne ha:
• Økt kunnskap om nevrofysiologi og anvendt nevrofysiologi.
• Økt kunnskap om normal bevegelse relatert til pasienter med ataxi.
• Økt kjennskap til nyere forskning på dette feltet.
• Økte ferdigheter i pasientbehandling og analyse av behandlingen.

Praktiske opplysninger:
Arr: MS-Senteret Hakadal.
Kursleder: Olav Gjelsvik.
Tid: 26.- 28 april.
Sted: Glittreklinikken.
Deltagerantall: 20.
Kursavgift: 2500.
Påmeldingsfrist: 26. mars.
Skriftlig påmelding til: MS-Senteret Hakadal, Blomsterbakken 33,
1488 Hakadal v/Rune Falla
eller via e-mail: behandling@ms-senteret.org
Lunsj kommer evnt. i tillegg til kursavgiften.

McKENZIE-KURS  A, C og E våren 2004
McKenzie er en behandlingsmetode for muskel/skjelettproblemer som
aktivt tar i bruk pasientens egne ressurser. Det er først og fremst en
øvelsesbasert behandling, men i tilfeller hvor dette ikke er tilstrekkelig
kommer manuelle terapeutteknikker inn i bildet. All behandling er basert
på en grundig anamnese og påfølgende funksjonsundersøkelse.

Kursserien består av 5 kurs:
McKenzie A: Lumbar spine, 4 dager
McKenzie B: Cervical and thoracic spine, 3 dager
McKenzie C: Problem solving, 3 dager
McKenzie D: Advanced problem-solving, 4 dager
McKenzie E: Extremities, 2 dager
Det hele kan, for den som ønsker det, avsluttes med Credentialling Exam.
Bestått eksamen kvalifiserer for studier til The McKenzie Diploma.

Kursene må tas i kronologisk rekkefølge, og de arrangeres med ca. 6 må-
neders intervall. (Avhenger av antall interesserte). Man binder seg ikke til
å ta mer enn ett kurs ved påmelding.

McKenzie A: Lumbar spine 9.-12. mai 2004
McKenzie C: Problem Solving 4.-6. mai 2004
McKenzie E: Extremities 7.-8. mai 2004 (første gang i Norge!)

Kursene holdes i Oslo.
Foreleser, fysioterapeut/internasjonal McKenzielærer Fiona Farmer, UK.

Bindende påmelding og informasjon Gro Greftegreff, tlf 22 42 74 91,
90 86 91 55. E-mail: grogreff@hotmail.com innen 13. mars 2004.

Obs!!! Påmelding mottas ikke etter fristens utløp 13. mars.

www.fysioterapeuten.no

Foreleser:

Drop Foot Gait Seminar
• 22. april,Tromsø

Seminaravgift kr 200,- betales inn 
med påmelding til 9760.05.07412
senest 14. april 2004.

Funksjonell biomekanikk, ortoser og fysioterapi. Program for å optimere
gangmønster og gåkapasitet for personer med droppfot.

Fysioterapeut Jessica Parnevik-Muth,
Offentlig godkjent fysioterapeut i Sverige og USA. Certified Strength and
Conditioning Specialist i USA. Jessica er tilbake i Sverige etter seksten 
videutdanningskurs og flere års erfaring med å arbeide med profesjonelle
idrettsutøvere i USA.

Geir Finnerud,
Utdannet Ortopeditekniker med proteser som spesialfelt. Geir har arbeidet
ved Rikshospitalets senter for ortopedi, Sophies Minde. Nå arbeider Geir 
som produktspesialist hos Camp Scandinavia as i Oslo.

Drop Foot Gait Seminar

Vi inviterer til heldagsseminar i Sandefjord og Kristiansand som behandler
emnet: "Drop Foot Gait". Seminaret henvender seg til fysioterapeuter,
ortopediingeniører og leger som arbeider med pasienter med droppfot.

Seminaret om droppfot er et intensivt heldagskurs med både praktisk og 
teoretisk vinkling. Det belyser biomekanikken både nevrologisk, muskulært 
og i skjelettet.

Tel 22 37 79 00  Fax 22 37 46 00
www.campscandinavia.se

RYGGSEMINAR
Kliniske vurderinger og tiltak basert på vitenskapelig kunnskap

Med professor Stuart McGill fra Unv. i Waterloo, Canada.

Prof. McGill har utgitt over 200 vitenskapelige publikasjoner som om-
handler lumbal funksjon, skademekanismer, forebyggingsstrategier, be-
handlings-og undersøkelsesteknikker. Han har fått mye anerkjennelse for
boken «Low Back Disorders; Evidence-based Prevention and
Rehablitation». Han er redaktør i SPINE og har fått Volvo-prisen.
McGill har profilert seg som en motstander av psykologiseringen og
ufarliggjøringen av ryggsmerter. Han er en av få forskere på dette nivået
som også driver klinikk. Nå vil han gi oss en oppdatering av det nyeste
innen forskningen. På dag en blir det lagt frem et vitenskapsteoretisk
grunnlag, mens dag to blir viet praktisk trening på undersøkelser,
behandlingsteknikker og ulike øvelser.

Noen av temaene som blir belyst:
❏  Spesifikk testing ❏  Stabilitet: Myter, fakta, kliniske implikasjoner
❏  Flossing ❏  Redusering av skaderisiko
❏  Ergonomi ❏  Første møte med pasienten
❏  Manipulasjon ❏  Individuelt tilpassede rehabliteringsstrategier
❏  Hva slags biomekansike krefter som virker under ulike funksjoner

Tid og sted: 25. og 26. okt 2004 Scandic Hotel Bergen City
28. og 29. okt 2004 Scandic Hotel Hamar
Dag 1 kl 0830-1630  Dag 2 kl 0900-1630

Påmelding: http//www.altiusgruppen.no
Avgift: Før 30/6 2004:  2.500,-  Etter 30/6 2004:  2.900,-
Spørsmål:     seminarinfo@altiusgruppen.no     tlf. 62536011/62538273
Arrangør:      Altius Gruppen AS
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● Universitets- og høgskoleutdanninger
For søknader om forhåndsgodkjenning av kurs til spesialistordningen,
se: www.fysio.no/spesialistordningen

MASTER I HELSEFAG
Det medisinske fakultet

OPPTAK HØST 2004
Universitetet i Tromsø tilbyr mastergradsstudium i helsefag 
for sykepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, vernepleiere 
og radiografer. Det gis tilbud om to studieforløp.
Et forløp normert til 2 år på heltid. Dette tilbys også som et 
deltidsstudium over 3 år.  Ønske om full- eller deltidsstudium 
må spesifi seres i søknaden.
Et forløp hvor gitte videreutdanninger i helsefag gis innpass 
med ett år i en mastergrad og hvor det andre året tas ved ASH. 
Dette gis kun som fulltidsstudium.
Søknadsfrist: 15. april 2004
Nærmere opplysninger om opptakskrav og studiet fi nnes på: 
http://www.fagmed.uit.no under studietilbud eller ved
henvendelse til Avdeling for sykepleie og helsefag,  
Institutt for klinisk medisin, MH-bygget, 9037 Tromsø.

Avdeling for sykepleie og helsefag
UNIVERSITETET I TROM SØ
9037 Tromsø.
Tlf. 77 64 52 66 el. 77 64 48 62, fax. 77 64 52 70 C
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Tverrfaglig videreutdanning i

Folkehelsearbeid 
(30 studiepoeng)

Et studium som kan gi deg nytt arbeidsinnhold eller
nye jobbmuligheter.

Mål: Studiet skal kvalifisere kandidatene til å kunne utrede, plan-
legge, gjennomføre og evaluere folkehelsearbeid innen så vel
offentlig som privat sektor.

Innhold:
Hovedtema 1 - Samfunn og helse (18 sp)
Hovedtema 2 - Helsefremmende og forebyggende arbeid (12 sp)

Opptakskrav: Søkere må ha relevant 3-årig grunnutdanning på
høgskolenivå eller tilsvarende.
Organisering: Deltidsstudium  over ett år med 5 felles-sam-
linger på HiO. Studiet er delvis nettbasert og forutsetter PC med
internett.Videre informasjon og søknadsskjema:
http://www.hf.hio.no/content/view/full/6377

Pris: Inntil kr. 5 000,- pr. semester + semesteravgift.
Studieavgiften er avhengig av antall deltakere/studenter, med for-
behold om tilstrekkelig antall studenter for igangsetting.
Studiet gir rett til lån i Lånekassen.
Studiestart: Høsten 2004.

Søknadsfrist: 1. april 2004

Søknad sendes til:
Høgskolen i Oslo, avd. HF, EVU-enheten, Pb. 4, St. Olavs plass, 0130 Oslo.
Faglig ansvarlig: Jorid Grimeland, telefon 22 45 25 30, e-post:
Jorid.Grimeland@hf.hio.no
Det tas forbehold om godkjenning av studieplanen sentralt ved HiO.
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Videreutdanning i praksisveiled-
ning innen helse- og sosialfag,
trinn 1
30 studiepoeng, studieåret 2004/2005

Studiet tar sikt på å gi kunnskap, innsikt og ferdighet i ulike vei-
ledningsoppgaver knyttet til praksisstudiene i grunn- og videreut-
danninger i helse- og sosialfag.

Opptakskrav: 3-årig grunnutdanning innen helse- og sosialfag
og minst 2 års praksis. Søkere med annen relevant utdanning kan
etter særskilt vurdering tas opp.
Organisering, søknadsskjema, studieplan og annen informasjon:
http://www.hio.no/content/view/full/6394

Påbygningsstudium i veiledning
for helse- og sosialpersonell,
trinn 2
30 studiepoeng, studieåret 2004/2005

Studiet skal kvalifisere til veiledningsoppgaver overfor studenter i
høgskolen, kolleger i høgskole og praksisfelt, pasienter, klienter,
brukere i yrkesfeltet innen helse- sosialsektoren generelt.

Opptakskrav: 3-årig grunnutdanning innen helse- og sosialfag
og minst 2 års praksis, og at søker har bestått grunnmodulen
Videreudanning i praksisveiledning innen helse- og sosialfag, 30
sp, eller annen tilsvarende utdanning innen veiledning. Søkere
med annen relevant utdanning og veiledningsrelatert praksis, kan
etter særskilt vurdering tas opp.
Organisering, søknadsskjema, studieplan og annen informasjon:
http://www.hio.no/content/view/full/6392

Opplysninger som gjelder begge studier:
Pris: Inntil 5000 kr. pr semester+semesteravgift. Studieavgiften er
avhengig av antall deltakere/studenter, med forbehold om til-
strekkelig antall studenter for igangsetting. Rett til lån i
Lånekassen. Det tas forbehold om evt. justering av dager/tider
for gruppemøter. Studentene bør ha tilgang til internett.

Søknadsfrist: 1. april 2004
Studiestart: Høsten 2004

Søknad sendes til: Høgskolen i Oslo,Avd. for helsefag, PB 4 St. Olavs plass,
0130 Oslo. Faglig ansvarlige: LivKoppang/Tordis Lien.
E-post: Liv.Koppang@hf.hio.no eller tord-li@online.no

Fr. Nansens vei 12, 0369 Oslo. Tlf. 22 59 16 50

Utdanning i Gestaltterapi
Norsk Gestaltinstitutt tilbyr en privat høyskoleutdanning på deltid over 4
år med offentlig godkjent eksamensrett. Vi starter nye klasser høsten
2004 i Oslo.
Gestaltterapi er en retning innen psykoterapi og brukes til personlig ut-
vikling, coaching, organisasjonsutvikling og terapi.
Opptakskrav er høgskole eller tilsvarende, erfaring fra arbeid med men-
nesker og egenerfaring med gestaltterapi.

Info-kvelder i Oslo 3. mars og 31. mars kl. 18-20.
For nærmere info om instituttets tilbud: www.gestalt.no

H Ø G S K O L E

PSYKOTERAPI - VEILEDNING - COACHING- ORGANISASJONSUTVIKLING



48 Fysioterapeuten nr. 3   mars  2004

w
w

w
.h

io
.n

o

Videreutdanning i 

fysioterapi for barn
30 studiepoeng

Opptakskrav: 3-årig fysioterapeututdanning og
minimum ett års yrkeserfaring som fysioterapeut.

Organisering: Studiet er et deltidsstudium over ett år.
Studiet er delvis nettbasert, men med hovedvekt på 
6 fellessamlinger á en ukes varighet.

Søknadsskjema (samt studieplan og annen informasjon):
http://www.hio.no/content/view/full/6373

Faglig nettside: http://www.hf.hio.no/barnefys/ 

Studiestart: august 2004.

Søknadsfrist: 1. april 2004

Studieavgift: Inntil 5000 kr. pr. semester + semesteravgift.
Studieavgiften er avhengig av antall deltakere/studenter
med forbehold om tilstrekkelig antall studenter for igangset-
ting.

Søknaden sendes til:
Høgskolen i Oslo,Avdeling for helsefag, EVU-enheten.
Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo.
Faglig ansvarlig: Ingvil Øien, Epost: Ingvil.Oien@hf.hio.no 
Administrative spørsmål: EVU-konsulent An-Magritt Hortman

Epost:An-Magritt.Hortman@hf.hio.no eller tlf 22452546

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. Utdanningen kvalifiserer til medlemskap i Norske
Akupunktørers Hovedorganisasjon (Naho).

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 )

● 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.

I samarbeid med OSEAN
(Osteopathic European Academic
Network) kan NHO tilby en full-
verdig internasjonal osteopatisk ut-
dannelse frem mot tittelen
Osteopat DO. I samarbeid med
University of Wales kan utdannel-
sen føre frem til en mastergrad i
Osteopati.

Søknadsfrist: 1. april 2004
Skolestart: 2. september 2004
Undervisningssted: Oslo

Kontakt NHO for flere opplysninger
og søknadspapirer:
Postboks 1081, Flattum
3503 Hønefoss

Tlf. 32 12 96 00
nof@ringnett.no
www.osteopati.org

Norsk Høgskole i Osteopati
ble etablert i 1998. Siden
den gang har mange osteo-
pater startet egen osteopati-
praksis i Norge. I andre land
som England har Osteopat-
ene vært en del av de eta-
blerte off. godkj. helse-
arbeidere i mange år.  For
Norge er Osteopati en ny og
spennende profesjon som
står foran en kommende au-
torisasjon. Arbeidet med au-
torisasjon er nå i gang med
Helse- og sosialkirektoratet.
For fysioterapeuter med in-
teresse for manuell medisin,
er Osteopatiutdannelsen et
yrke hvor det medisinske
manuelle håndverk blir satt i
et helhetlig system.
NHO har er en deltids-
utdannelse på 2310 timer
som går over 5 år. Selve ut-
dannelsen er mulig å kombi-
nere med fullt arbeide innen-
for fysioterapi. Deltids-
utdannelsen bygger videre
fra grunnutdannelsen i fysio-
terapi og bygger videre mot
den ferdighet og kunnskap
som gir  den internasjonale
tittelen Osteopat DO. I til-
legg til kjente naturviten-
skaplige basalfag, vil eleven
få alle kjente og tradisjonelle
osteopatifag som GOT (ge-
neral osteopathic technique),
MET (muscle energy
technique), Craniosacral te-
rapi, Visceral Osteopati,
Funksjonelle teknikker og
andre.

NHO ønsker deg velkom-
men til et meget spennende
og utviklende studie.

Norsk Høgskole
i Osteopati

UTDANNELSE
I

OSTEOPATI

HVA MED DIAKONI?

Din utdanning som fysioterapeut er et godt grunnlag for å bygge
videre med et årsstudium i diakoni – 60 studiepoeng.

Temaundervisning: Fordypningsområder:
Praksis i inn- og utland ❏  Diakoni i menighet
Studiereise til Estland ❏ Diakoni på institusjon
Søknadsfrist: 1. mai ❏  Diakoni i misjon

Menighetssøsterhjemmets Høgskole, Avd. for Diakoni
Linstowsgt. 5, 0166 Oslo.

Tlf. 22 98 63 00/22. Faks 22 98 63 50.
E-post: jaynie.folgero@oslomsh.no

Etterutdanning

MUSIKK OG HELSE
For opptak til studie¬ret 2004-2005 tilbyr Norges 
musikkhßgskole og Hßgskulen i Sogn og Fjordane:
 
Musikk og helse (60 studiepoeng/1¬r). 
Studiet kan vÞre en del av eller komme i tillegg til 
en bachelorgrad, og kan danne grunnlag for ¬ sßke 
mastergradsstudiet i musikkterapi.
Sßknadsfrist: 15. april 2004.

Informasjon:
Norges musikkhßgskole, www.nmh.no
tlf. 23 36 70 00, faks 23 36 70 01, e-post mh@nmh.no

Hßgskulen i Sogn og Fjordane, www.hisf.no/sts
tlf. 57 86 68 00, e-post: brynjulf.stige@hisf.no
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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

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. 3.000
12 utgaver: kr. 4.500

Medium modul, 30 x 57 mm
6 utgaver: kr. 3.500
12 utgaver: kr. 5.800

Bli med i FYSIOTERAPEUTENs
Bransjeregister!

Stor modul, 40 x 57 mm
6 utgaver: kr. 5.500
12 utgaver: kr. 7.500

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
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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-Arensen (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

Elin Engeseth,
nestleder

Offentlig spesialist – til glede og besvær
Fysioterapeuter er opptatt av etter- og videreutdanning. Fond til etter- og videreutdan-
ning av fysioterapeuter har tatt initiativ til å etablere en arbeidsgruppe bestående av re-
presentanter for utdanningsinstitusjonene, Fondet og NFF. NFF er opptatt av å bidra til
at gruppen skal utrede og se på behov for samordning av utdanningstilbudene for å ruste
fysioterapeuter til utfordringene fremover.

Hvordan skal så fysioterapeutenes kompetanseutvikling registreres? Allerede i 1987
vedtok NFF å innføre spesialistordningen som var klar i 1990. Ordningen består av 11
spesialistområder tilknyttet hver sin faggruppe. Kravene til spesialistgodkjenning er tuf-
tet på både fagspesifikk og generell kunnskapsutvikling, forskningskunnskap og praksis
innenfor spesialistområdet.
NFFs spesialistordning er velfundert. Vi vet at den ligger godt an i forhold til krav som
myndighetene stiller til godkjenning som spesialist etter Lov om helsepersonell. Bare le-
ger, tannleger og optikere har offentlig godkjenning som spesialist pr.idag. Sosial- og
helsedirektoratet hadde gitt NFF forhåpninger om offentlig godkjenning av spesialister i
fysioterapi i 2003. Etter diverse henvendelser til direktoratet kom invitasjonen til et møte
i oktober sist høst. Det ble gjort klart fra direktoratets side at det i første omgang var
spesialistområdene manuell terapi og psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi som lå an
til å kunne få offentlig godkjenning.

Fysioterapeuter med videreutdanning i manuell terapi har imidlertid søkt om egen au-
torisasjon som manuell terapeut, og er derfor mindre interessert i å bli offentlig god-
kjente spesialister i fysioterapi. Dette gjør at arbeidet med spesialistsaken trekker ut i tid.
Direktoratet leder også utredningsarbeidet om autorisasjon for eventuelle nye
helsepersonellgrupper. Disse er: naprapater, osteopater og manuell terapeuter. Sentralsty-
ret har anmodet NFFs faggruppe for manuell terapi om å konsekvensutrede en eventuell
autorisasjon. Faggruppen synes å mene at dette ikke er så viktig.

Direktoratet understreker i brev til i NFF i februar 2004 at den mest nærliggende må-
ten å anerkjenne fysioterapeuter med videreutdanning i manuell terapi på, er å gi god-
kjenning som spesialist. Oppfatningen er også at det må velges en løsning, dvs offentlig
godkjenning som spesialist eller autorisasjon.

Faggruppen vedtok imidlertid på årsmøtet nylig å kalle seg manuellterapeuter og gikk
inn for egen autorisasjon. Årsmøtet diskuterte et forslag om å konsekvensutrede egen au-
torisasjon, for så å ta stilling til spørsmålet ved for eksempel en uravstemning på et se-
nere tidspunkt. Forslaget ble nedstemt med knapp margin. Det var synd. Det var en
sjanse faggruppen hadde til å synliggjøre at de bryr seg om å diskutere situasjonen ut fra
et bredere faktagrunnlag og i samarbeid med resten av NFF.

Autorisasjon som helsepersonell gis på bakgrunn av en grunnutdanning. Manuell-
terapeutene har sin grunnutdanning som fysioterapeut. Manuell terapi er mer enn fysio-
terapi, sier faggruppen. Spesialistgodkjenning er anerkjennelse av videreutdannings-
kompetanse. Manuell terapi er videreutdanning i fysioterapi.

Der står vi. NFFs landsmøte 2001 påla Sentralstyret å arbeide for offentlig spesialist-
godkjenning av fysioterapeuter. Dette vil ikke manuellterapeutene. Sentralstyret har
imidlertid ansvar for at landsmøtevedtakene blir fulgt opp, og har flere fagmiljøer enn
manuellterapi å ivareta.
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Ta gjerne kontakt med NFFs informa-
sjonsleder Harald Nyquist
dersom du har stoff til nyttsidene.
Telefon: 22 93 35 67.
E-post: hn@fysio.no

Fysioterapeuter uten turnus-
plass i Sogn og Fjordane
NRK Sogn og Fjordane meldte 7. februar om stor
mangel på turnusplasser for nyutdannete fysiotera-
peuter. Kommunene Luster, Gloppen og Førde sen-
tralsjukehus har fått varsel om at de kan bli pålagt å
ta imot turnuskandidater.

Fylkesmannen i Hordaland har ansvar for at de
126 kandidatene som snart blir uteksaminert fra Høg-
skolen i Bergen og Høgskolen i Sør-Trøndelag får
praksis til høsten. Til tross for at Vestlandsregionen
får tildelt 20 turnusplasser i Nord-Norge, mangler det
like mange plasser.

– Dette er alvorlig, Dersom de nyutdannete stu-
dentene ikke får turnustjeneste, får de heller ikke au-
torisasjon som fysioterapeut, seier leder for Norsk
Fysioterapeutforbund i Sogn og Fjordane, Grytsje
Kooistra.

En turnuskandidat får 215.000 kroner i årslønn.
Staten betaler vel 130.000 kroner i tilskudd slik at
kommunen må ut med 80.000 fra eget budsjett.
Kooistra tror dette er en forklaring på at mange kom-
muner vegrer seg.

SSB trakk fysioterapi-
spådom
Etter spørsmål fra NFF trakk SSB tilbake den oppløf-
tende spådommen for arbeidsmarkedet for fysiote-
rapi som er gjengitt i Dagbladet 5. februar. Dagbladet
kåret trygge og utrygge arbeidsvalg. På bakgrunn av
en analyse fra SSB spådde Aetat stor etterspørsel etter
fysioterapeuter. I fjor spådde imidlertid SSB et stramt
arbeidsmarked for fysioterapeuter frem mot år 2020.

Etter spørsmål fra NFF om grunnlaget for denne
kuvendingen innrømmet SSB i en e-post at Dag-
bladets artikkel blir misvisende.

– Oppslaget i Dagbladet baserer seg på noe som
de har skrevet tidligere, og jeg er ikke sikker på hvor-
dan misforståelsen om fysioterapeutene har oppstått,
skriver SSB i en e-post til NFF.

SSB viser til at spådommene for arbeidsmarke-
det fortsatt baserer seg på Rapport 2002/18: «Ar-
beidsmarkedet for helse- og sosialpersonell fram mot
2020». «Med de forutsetningene som er lagt til grunn

for disse beregningene ventes det bare en moderat
vekst i etterspørselen etter fysioterapeuter som
sammen med klar vekst i tilgangen kan lede til at en
del av de nyutdannede kan få problemer med å finne
en relevant jobb», oppsummerer SSB i e-posten til
NFF.

Renteendring Unique-konto
Markedsrenten ble med virkning fra 29.01.04 justert
ned med 0,25 prosentpoeng.  På bakgrunn av dette
vil Cresco måtte foreta en tilsvarende justering for
Unique-konto. Cresco har besluttet at renten juste-
res ned med 0,25 prosentpoeng med virkning fra
15.03.04 og 01.04.04, avhengig av kundens valgte
forfallsdato.

Gammel effektiv innskuddsrente var 2,25 prosent
og blir nå to prosent. Gammel nominell utlånsrente
ved bruk av kreditt var 9,15 prosent og blir nå 8,9
prosent

Innskuddsrenten og lånerenten settes altså ned
parallelt og like mye.

Muskel og skjelettplager på
WHO-dagsorden
Verdens helseorganisasjon (WHO) sier nå at det er
en hastesak å kartlegge konsekvensene av den økende
forekomsten av muskel- og skjelettplager verden over.
En gruppe forskere i WHO har i tre år arbeidet med
prosjektet The Bone and Joint Decade for å kartlegge
muskel- og skjelettplager. Målsettingen har vært å
hjelpe forskjellige land med å forberede økningen i
bevegelseshemming. Gruppen kom frem til at proble-

met var like stort i u-land som i industrialiserte land.
Professor i reumatologi Anthony Woolf og leder

av forskningsgruppen sier at høyere levealder og et
økende antall eldre i alle populasjoner fører til en ver-
densomspennende økning i muskel- og skjelett-
problemer.

– Økningen vil fortsette, spesielt i u-land, på grunn
av de uheldige effektene av at flere mennesker bor i
byer og at flere bruker motoriserte farkoster for å
komme seg frem, sier professoren.

Den internasjonale paraplyorganisasjonen for fy-
sioterapeuter, WCPT, var representert i et nettverks-
møte i prosjektet The Bone and Joint Decade om de
samme problemene i Berlin i oktober. Representan-
ter for 48 land, inkludert pasientorganisasjoner, del-
tok på møtet. Fra WCPT deltok Eckhardt Boehle.

Elixia-rabatten redusert
Trenings- og velværekjeden Elixia har i snart ett år
innvilget medlemmer av NFF rabatt i kjedens filialer.
Nå er rabatten redusert fra tjue til ti prosent. NFF har
vurdert reduksjonen og konkludert med at vi videre-
fører avtalen selv om rabatten er mindre enn tidli-
gere.

UHO markerer likelønn
NFFs hovedorganisasjon UHO markerer i år kvinnedagen 8. mars med spesielt
kampanjemateriell knyttet til likelønn. Blant tiltakene er likelønnsbilag, buttons og
t-skjorter med likestillings- og likelønnsbudskap. Materialet skal brukes 1. og 8.
mars, og t-skjorter og buttons sendes ut til alle UHO-forbundenes sekretariater og
direkte til fylkeslag.«UHO skal være en spydspiss for likelønn. Fravær av likelønn er
i praksis diskriminering av kvinner. Arbeidet for likelønn er både en tariffkamp og en
politisk kamp», skriver hovedorganisasjonen til medlemsforbundene.

Det er raskest å bestille via NFFs butikk på internett:

www.fysio.no

Moms er inkludert i alle priser.
Ekspedisjonsgebyr kr. 35 og porto kommer i tillegg.

Fleece-sett: pannebånd/hansker
– marine m/logo. Dame/herrestørrelse

kr. 80

– og velg NFF-butikken



53Fysioterapeuten nr. 3   mars  2004

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), Gerty Lund (2/2004).

– Vi kan bli tøffere. Tørre å

kreve mer. Fortelle hva vi kan.

Vår kompetanse er jo unik!

Mona Kajanus er en av NFFs yngste av-
delingsledere. Den 29 år gamle kommune-
fysioterapeuten i Askim ble valgt inn i
styret i Østfold i 2001. To år senere ble
hun leder. Ledervervet er så spennende at
det var tungen på vektskålen da hun vur-
derte å flytte fra Østfold. Foreløpig sitter
hun til 2005 og stortrives med interessant
fagforeningsarbeid.

Etter at Mona hadde gjort unna studier
i Trondheim i 1999 og turnus i Kristian-
sund i 2000, fikk hun sin første jobb som
kommunefysioterapeut i Askim. Der job-
ber hun med barn på helsestasjoner, bar-
nehager og i skoler. Deler av arbeidsuka
går med til ledervervet for de 302 med-
lemmene i avdeling Østfold av NFF. Og
det aller viktigste akkurat nå er tillitsvalgt-
opplæring, ifølge Kajanus.

Skolere tillitsvalgte
– Den tendensen vi opplever i retning av
større vekt på lokale oppgjør, gjør at
fylkesavdelingene må satse mer på å sko-
lere sine tillitsvalgte. I de lokale forhand-
lingene må vi opptre profesjonelt. Her kan
også NFF bidra enda sterkere enn i dag i
forhold til lokalavdelingenes arbeid, sier
Kajanus.

Hun forter seg å legge til at hun er godt
fornøyd med samarbeidet med NFFs se-
kretariat i Oslo. Blant annet har Østfold
vært prøvefylke for et prosjekt om veiled-
ning for tillitsvalgte. Som avdelingsleder
føler hun også at kommunikasjonen med
sentralleddet er god, og at hun får den
hjelpen hun har behov for.

– Tjue prosent av min arbeidshverdag
brukes til å utføre NFF-arbeidet lokalt.
Det betyr at vi må regulere ambisjoner og

Vi må profilere oss!
prioriteringer lokalt etter den tids-
ressursen vi får tildelt. Men det er
behov for en sterkere økonomi som
kan brukes direkte på medlemmer
gjennom møter og kurs lokalt, me-
ner Kajanus.

Må bli tydeligere
Avdelingslederen med klingende
trøndersk dialekt og finske aner
mener også at fysioterapeuter kan
opptre med større stolthet av sin
profesjon.

– Vi må tørre å vise fram vår
unike kompetanse. Vise hva vi er
dyktige til. Fortelle hva vi kan. Pro-
filere vårt fag tydelig. På den måten
kan vi også tørre å kreve mer. Dette
er ekstra viktig fordi kvinner er i
stort flertall i vårt forbund. Menn er
flinke til å «stå på krava». Der har
vi kvinner fortsatt en vei å gå, me-
ner Kajanus, som gjerne går i frem-
ste rekke når det gjelder å si i fra.

Faglig nettverk
Monas viktigste personlige motiv for å være
medlem i NFF er å være en del av fag-
miljøet. Hun trenger et sted å diskutere fy-
sioterapi, et sted å møte likesinnede.

– Det blir lett til at du føler deg faglig en-
som i den daglige jobben. Da er det godt å
ha et forum der ditt eget fag diskuteres og
videreutvikles. Et forum der du får lov til å
bare være fysioterapeut. Et slikt faglig fel-
lesskap og nettverk er uvurderlig for å trives
i den daglige virksomheten, mener Kajanus.
Hennes erfaring er at spennende fagtemaer
trekker folk til avdelingsmøter i Østfold. På
en temakveld om lungefysioterapi kom over
hundre fysioterapeuter fra hele Østfold for å
lytte til og diskutere et tema de hadde felles!

Fysiske meritter
På spørsmål om hva som opptar Kajanus på
fritida, svarer hun beskjedent at fysisk akti-
vitet tar det meste av oppmerksomheten.

Hun pendler mellom å være SATS-in-
struktør, å sykle (for eksempel
Birkebeinerrittet), rase ned skibakker på
telemarkski eller rett og slett kose seg
med turer i skog og mark.

Men hun har ikke lyst til å avslutte in-
tervjuet med sine egne meritter. Som den
unge, ansvarlige avdelingslederen hun er,
passer hun på å få med noe om sin egen
aldersgruppe.

– Du må få med at en av våre viktigste
oppgaver er å hjelpe unge, nyutdannede
fysioterapeuter som søker jobb. Vi må ta
tak i debatten om for eksempel driftstil-
skudd i forhold til de unges situasjon, og
vi må rette en større del av vårt søkelys på
unge medlemmer, avslutter en engasjert
Kajanus.

Bernt R. Nilsen
TOTAL kommunikasjon

Ung avdelingsleder. Mona Kajanus leder Østfold-
avdelingen. Foto: Jan Kolpus, Smaalenenes Avis



Fysioterapeuten nr. 3   mars  2004

påkalenderen

54

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
4   8/3 12/3   2/4
5   2/4 13/4   7/5

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.

Mars
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

20.-22. Stockholm. Stockholmsmässan. Alt innen
rehabilitering og omsorg.
Info: www.stofair.se

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
29. april - 2. mai. Longyearbyen, Svalbard.
«Once in a life-time». Emnekurs: Funksjonell,
klinisk undersøkelse og de viktigste skader og
lidelser i nakke og skulder.
Arr. og info: NIMI, Oslo.

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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Kraftig motor og flott design. Tredemøllen kan foldes opp
når den ikke benyttes. God støtdemping. Enkel betjening

med hurtigtaster og nødstopp.

Hastigheter fra 1,0 til 16 km/t. Stigning 0-12%
Løpeflate 135 x 45 cm. Pulsmåler er standard.

KEYS ALLIANCE 900HR

Produseres av Exercise i Trondheim. Presis motorstyring,
rask akselerasjon og ekstreme ytelser. Stødig og stabil konstruksjon
og servicevennlig. Enkel betjening, med avanserte programmer.

Hastighet 2 -25 km/t. Stigning -5% til 20%. Løpeflate 160x50 cm.

Det natulige valget der tredemøllen utsettes for hard bruk
eller for idrettsutøvere.

EXERCISE X.TRACK PRO

En serie med solide styrekeapparater til gunstige priser.
Godt egnet for fysikalske institutt

Exercise leverer de treningsapparater av høy
kvalitet til både profesjonelle brukere og private.
Ta kontakt så løser vi ditt behov.

EUROSPORT STYRKEAPPARATER

Veil pris kr. 69 990,- +mva

Veil pris kr. 9 990,- +mva pr. apparat

Veil pris kr. 16 990,- +mva

makes you feel great : )

Tel: 7354 6363
Fax: 7354 6364

e-mail: exercise@exercise.no
internett: www.exercise.no

Treningsapparater
Tredemøller - Spinsykler - Kondisjon - Styrke

50.000 betalingsmottakere benytter 
terminalløsning fra bankene og BBS.
Kundene våre er svært fornøyde fordi vi
tilbyr brukervennlige og sikre løsninger.

Alltid riktig teknologi 
Velger du betalingsterminal med BBS teknologi, vil pro-
gramvaren din bli oppgradert for å akseptere EMV-chip
(Europay, MasterCard og Visa). Da er du sikret at virk-
somheten ikke får en overraskende kostnad når det fra
2005 stilles krav om at terminalen skal være EMV god-
kjent. I utlandet er det allerede utstedt kort med EMV-
chip, og i Norge vil innføringen starte i 2004. 

Det lønner seg å leie 
Fra 1. januar 2004 kan du i større grad velge hvilke ele-
menter som ønskes i leieavtalen og kun betale for tje-
nestene som leveres. Sjekk derfor hvorfor det lønner seg
å leie betalingsterminal med BBS teknologi i stedet for å
kjøpe terminal. 

Betalingsterminal med BBS teknologi kan enkelt integre-
res med de fleste kassesystemer. Ta kontakt med din
kasseleverandør for mer informasjon.

LEIER DU AV BANKEN DIN HAR DU FORDELER SOM
•   24 timers kundeservice på tlf. 08989 
•   Bytteservice innen 4 timer
•   Fremtidige oppgraderinger/utskiftning av terminal

Ønsker du mer informasjon? Ta kontakt med banken
din eller se www.betalingsterminal.no

Kundene dine ønsker
å betale med kort.

VELA
Arbeidsstoler
- et stolprogram basert på
ergonomi, sikkerhet
og funksjonalitet.

ETAC AS
Postboks 5072

1503 Moss
Tlf. 69 27 59 80
Fax 69 27 09 11

E-post: hovedkontor@etac.no
Internett: www.etac.no
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