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Kutter i IA-ordningen
Regjeringen vil stramme inn i ordningen med aktiv sykmelding. Blant annet

vil de redusere perioden fra 12 uker til fire i enkelte tilfeller. Steinar Westin,

professor i sosialmedisin ved NTNU i Trondheim sier til tidsskriftet Velferd

at fire ukers varighet ikke er nok til å administrere ordningen. Regjeringens

reaksjon kommer etter at Rikstrygdeverket la fram en rapport som

konkluderte med at personer med aktiv sykmelding hadde fire ganger så

lange fravær som de med vanlig sykmelding. Westin mener det ikke er

holdbart at regjeringen begrunner innstrammingen med de konklusjonene

rapporten fra RTV gjør.

Professoren støtter imidlertid forslaget om at tiltaket bare skal kunne

brukes til å utføre andre arbeidsoppgaver enn de vanlige. Slik var

ordningen opprinnelig utformet da den ble innført.

Kurs om behandling av sjokk og traumer
Sporene i kroppen etter sjokk og traumer er et kurs som Faggruppen for

psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi holder i Oslo i juni. Kurset ledes

av Karen Margrethe Sæbø og vil blant annet ta for seg :

● Hvordan kan vi lytte oss inn i livshistorien for å oppdage sjokk.

● Forskjellen på samspillserfaringer og sjokktraumer. Hvordan kan vi se

sjokk avtegne seg i kroppen.

● Ressurser hos den traumatiserte

● Hvordan håndtere sjokk i praksis.

● Elementer i bearbeidingsprosessen.

Muskeltrykk i skulder
Ny forskning fra det danske Arbejdsmiljøinstituttet (AMI) om årsak til

arbeidsrelaterte smerter i nakke og skulder, viser at belastning av spesifikke

muskler kan bre seg til andre muskler. Over tid kan dette føre til overbelast-

ning.

Studien ble ledet av professor Gisela Sjøgaard. Resultatene ble nylig

publisert i det amerikanske tidsskriftet Journal of Applied Physiology.

Måling av langvarig statisk arbeid i dyptliggende skuldermuskulatur viser

at muskeltrykket faller etter en stund. Muskeltrykket er et uttrykk for

muskelens utvikling av kraft. Når kraften avtar, kan det bety at andre og

kanskje mindre optimale muskelgrupper overtar noe av arbeidet. Dette ble

bekreftet i studien gjennom måling av den elektriske aktiviteten i flere

skuldermuskler. Endringen av skuldermusklenes arbeidsdeling skjer

automatisk og kan ikke styres bevisst.

Forsøkspersonene i AMI-studien ble bedt om å holde en bestemt

arbeidsstilling over en viss tid. Ved hjelp av målinger ble arbeidsdelingen

mellom musklene kartlagt. Arbeidsfordelingen i skulderen er slik at de

dyptliggende musklene, også kalt stabilisatorer, holder statiske arbeidsstillin-

ger i skulderen. De overflatiske musklene involveres fortrinnsvis i skulderens

bevegelser.

AMIs måleresultater viser at det ikke bare er de stabiliserende skulder-

musklene som holder arbeidsstillingen. Også «bevegelsesmuskler»

involveres i økende grad når de stabiliserende musklene blir trøtte. Langva-

rige  statiske belastninger kan derfor føre til overbelastning, skriver nettstedet

www.manuellterapi.com

Mer informasjon finner du her:  www.ami.dk
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Muskel og skjelett. Arbeid har trolig til alle tider
hatt betydning for plager i muskel- og skjelett-
systemet, helt fra det gamle Egypt og fram til våre
dager. Fagartikkelen i dette nummeret av Fysiote-
rapeuten gir innblikk i hva historien kan fortelle
oss om arbeid som forklaring på muskel- og
skjelettlidelser.

15
Rehabilitering. Den 21. juni samles mellom
800 og 1.300 deltakere fra hele verden i
Lillestrøm for å diskutere nye tanker om
rehabilitering. Er det realistisk å tro at  fire
dager i Lillestrøm skal forandre hvordan
verden tenker på dette området?  – Det er i
alle fall på tide! mener Lars Ødegård og
Ann-Helen Bay i programkomiteen.

12
«Beveg-deg». Siden kampanjens om-
stridte start på Landsmøtet i 2001 har
NFF brukt godt over 800.000 kroner på
ulike Beveg-deg-aktiviteter. Kostnadene
til Beveg-deg-kursene, som NFFs fag-
seksjon har ansvaret for, kommer i
tillegg. Landsmøtet i desember marke-
rer slutten på «Beveg-deg» som pro-
sjekt. Hva skjer videre?

8
Etikk. Det er stadig flere fysioterapeuter
som klager kolleger inn for Etisk utvalg.
Trond Wiesener, utvalgets leder, mener
at flere av disse sakene er knyttet til
driftstilskuddsordningen og de økono-
miske skjevhetene dette systemet gir i
privat praksis.
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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.

Mye å lære

«Rethinking Rehabilitation» er navnet på en stor internasjonal konferanse som går av sta-

belen i Lillestrøm fra 21. juni. Det skal altså tenkes nytt innen rehabilitering – i Lille-

strøm. Viktige stikkord for konferansen: Brukerperspektivet, menneskeverdet og det

multikulturelle. Dette høres flott ut, men blir det reell nytenkning – og handling – av den

grunn?

I dette nummeret av FYSIOTERAPEUTEN har vi rettet søkelyset på rehabilitering i

flere saker. Vi vil gjøre leserne oppmerksomme på en viktig konferanse, og i tillegg finne

ut hvordan det tenkes og handles innen rehabilitering,  både i Norge og andre land. Dette

er et område fysioterapeuter bør engasjere seg i.  Men det er nesten viktigere at

samfunnsplanleggere, arkitekter og ingeniører engasjerer seg og inkluderer bruker-

perspektivet i alt de foretar seg.

Her har Norge mye å lære. Vi er slett ikke i førstedivisjon når det gjelder å legge sam-

funnet til rette for rullestolbrukere og andre med redusert funksjonsevne. Mange vil bli

forbauset over å høre at blant annet USA utmerker seg ved at det er planlagt for at

rullestolbrukere og andre med redusert funksjonsevne skal klare seg på egenhånd.

Ann-Helen Bay, leder for konferansens programkomite, siterer en venn som har obser-

vert ulikhetene mellom Norge og USA på dette området: «I Norge gir staten deg en rulle-

stol, men du kommer ingen steder med den. I USA fortlanger staten at du selv skaffer deg

rullestol, men så kan du komme deg fram overalt». Bay sier at dette har sammenheng

med det sterke fokuset på forbrukerrettigheter i USA.

Norge kan også lære ved å se til enkelte afrikanske land. For eksempel Uganda som

har grunnlovsfestet en sterk representasjon av funksjonshemmede. De har en egen minis-

ter for dette i regjeringen, som også er blant foreleserne på «Rethinking Rehabilitation».

Kanskje er det slik at samfunnsplanleggere også trenger rehabilitering? De trenger i

alle fall videreutdanning. Elin Ritland, som er fagansvarlig for den tverrfaglige videre-

utdanningen i rehabilitering ved Høgskolen i Bergen ønsker seg ingeniører, arkitekter og

samfunnsplanleggere i søkerbunken.

Ritland understreker at vi må slutte å se på rehabilitering som individets problem.

Derfor – rehabilitering for samfunnsplanleggerne!
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– Utredningen av spørsmålet om

autorisasjon for manuelle terapi-

former vil tidligst være klar i 2005.

Det samme gjelder spørsmålet om

spesialistgodkjenning, sier Harald

E. Hauge, avdelingsleder i Sosial-

og helsedirektoratet til FYSIOTE-

RAPEUTEN.

Av Heidi Johnsen
hj@fysio.no

Hauge påpeker at det er en viss sammenheng
mellom utredningen av manuelle terapi-
former og  forsinkelsen for spesialist-

Spesialistordning først i 2005
ordningen, som etter planen skulle vært klar
i juni. Men han understreker at det også er
snakk om endring av forskrift om spesialist-
godkjenning. Forskriften (av desember
2001) omfatter i dag leger, tannleger og opti-
kere, og den må endres for eventuelt å inklu-
dere de to spesialitetene som er aktuelle for
fysioterapeuter.

– En forskriftsendring skal ut på høring,
og det tar tid. Men i løpet av 2005 vil det
være realistisk med et resultat. Om en
spesialistordning vil gjelde både psykomo-
torikere og manuellterapeuter er fortsatt ikke
avklart. Vi ser de to søknadene og utrednin-
gene i sammenheng. Siden alternativ be-
handling har kommet inn underveis, har det
vært nødvendig med en gjennomgang av
disse. Det svenske Høgskoleverkets utred-
ning av den svenske naprapatutdannelsen  er
også viktig i denne sammenhengen, sier
Hauge.

Den svenske utredningen, som det norske
Naprapatforbundet venter på, skal foreligge i

desember. Ifølge Hauge er det mye som ty-
der på at den totale utredningen av manuelle
terapiformer vil foreligge i 2005, uten at vi
får noe eksakt tidspunkt.

Etter det FYSIOTERAPEUTEN har
grunn til å tro vil en spesialistordning tidligst
kunne være klar sommeren 2005 fordi
manuellterapeutenes autorisasjonssøknad og
NFFs søknad om spesialistordning skal sees
i sammenheng.

NFFs søknad til SHD om spesialist-
godkjenning for fysioterapeuter med videre-
utdanning i psykiatrisk og psykomotorisk fy-
sioterapi og manuellterapi har lenge vært en
prioritert politisk sak for forbundet. I juni
2003 sendte imidlertid Faggruppen for ma-
nuell terapi egen søknad om autorisasjon for
manuellterapeuter. Søknaden førte til at
manuellterapeutene ble vurdert og utredet
sammen med søknader fra grupper innen al-
ternativ medisin, noe som har forsinket pro-
sessen med spesialistgodkjenning. ■

El.-drevet hjelpemotor til manuelle rullestoler

Etacs Lille Viking gjør turen for ledsager lettere.

Hjelpemotoren trekker i oppoverbakker og holder

igjen i nedoverbakker. Kan monteres på alle typer

manuelle rullestoler. Veier lite og håndteres svært

enkelt av ledsager. Be om utprøving.

Lille Viking

ETAC AS

Postboks 5072, 1503 Moss

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

E-post: hovedkontor@etac.no

www.etac.no

R

Skaper muligheter

Like enkelt
som det ser ut.



6 Fysioterapeuten nr. 6   juni  2004

Aktuelt

Bevegelse og aktivitet, med fokus

på barn og arbeidsliv, er hoved-

tema under fagdagene NFF arran-

gerer på Lillehammer i desember.

– I planleggingen av programmet

har vi forsøkt å tenke bevegelse

rent fysisk, og i forhold til behovet

for markedsføring og nytenkning

innen fysioterapi, sier Malene

Haneborg, leder for Fagseksjonen

i NFF.

Av Dagrun Lindvåg
dl@fysio.no

 – Et viktig mål er å gjøre fysioterapeuter
mer interesserte i fag- og organisasjons-
politikk. Vi ønsker også  å begeistre forsam-
lingen, sier Haneborg.

Det er første gang NFF gjennomfører et
faglig arrangement av denne typen, og det
skjer rett før og på samme sted som Lands-
møtet 2004. Fagdagene er 2. og 3. desember,
mens Landsmøtet går av stabelen 3.-5. de-
sember. Forrige gang NFF gjennomførte et
faglig arrangement beregnet på alle fysiote-
rapeuter var i 1999. Da ble det holdt en fag-
kongress.

– Temaene bevegelse og aktivitet har
fulgt oss gjennom hele denne landsmøte-
perioden, med Beveg-deg-kampanjen og
Beveg-deg-kursene. Det har vært en del av
planen at disse kursene skulle munne ut i
fagdager, sier hun.

Arbeidsliv
Første dag er hovedtemaet arbeidsliv. Anne
Grete Ellingsen innleder med et foredrag om
hva Norge taper på at så mange faller tidlig
ut av arbeidslivet. Deretter følger fire te-
maer/workshops:

Tema 1: Funksjonsvurdering i arbeidslivet,
ved Hasse Storebakken og Vera Hejna Rom-
stad.

Ny egenandel på fysioterapi
Regjeringen vil ha 25 kroner i egenandel på fysioterapi. Dette be-

grunnes med at gratis fysioterapibehandling har økt betydelig.

Ifølge Helsedepartementet utgjør dette mer enn 50 prosent av det

samlede behandlingsvolumet.

I revidert nasjonalbudsjett foreslår regjeringen å innføre en egenandel på 25 kroner per
undersøkelse og behandling som kommer inn under diagnoselisten. Egenandelen vil
inngå i ordningen med egenandelstak 2. Regjeringen påpeker at egenandelen må sees i
sammenheng med dette. Egenandelstaket reduseres fra 4500 kroner til 3500 for å
skjerme ordningen.

De foreslåtte egenandelene rammer i første rekke mange kronisk syke som får en
bedre livskvalitet ved hjelp av fysioterapi. Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke,
LHL, reagerer  kraftig på at regjeringens forslag gir kronikerne nye utgifter.

NFFs nestleder Elin Engeseth sier at regjeringen bør vurdere finansieringen av
fysioterapitjenester i en helhet før de foreslår å øke publikums egenbetaling. NFF me-
ner at regjeringen nå må se på hele finansieringsordningen for fysioterapi og forholdet
mellom statens og kommunenes utgifter. ■

Fag i bevegelse på Lillehammer
Tema 2: Beveg deg selv – trening til mu-
sikk, ved Hanne Borg Finckenhagen og
Heidi B. Fure.

Tema 3: Hvordan styre helhetsperspektivet i
kommunefysioterapien, ved Magni Håvards-
tun.

Tema 4: Privat praksis og nye helseutfor-
dringer/Hvordan kombinere fagutvikling og
lønnsom drift, ved Joseph Odijk og Erik
Schrader-Nilsen.

Barn
Andre dag er temaet barn. Elin Ekeland inn-
leder med foredraget Aktiv barndom for et
bedre voksenliv. Deretter følger tre temaer/
workshops:

Tema 1: Hvordan forebygge en hodepine
som kan sette spor for resten av livet, ved
Gudrun Øvreberg og Ingar Kvebæk.

Tema 2: Betydning av fysisk aktivitet for ut-
vikling av utholdenhet og styrke, ved Mor-
ten Fredriksen og Svein Arne Pettersen.

Tema 3: Moderne barndom, eksempler fra
norske undersøkelser av sammenhenger mel-
lom fysisk aktivitet og utvikling. Her er det
Per Egil Mjaavatn og Lena Klason som er
ansvarlige.

Må tenke nytt
Malene Haneborg ønsker å servere delta-
kerne effektive og dokumenterte metoder for
aktivitet og bevegelse, metoder som har fo-
kus på barn og arbeidsliv.

– Vi er også opptatte av at fysioterapeuter
må finne sin plass i forhold til de nye helse-
utfordringene samfunnet står overfor, og
hvilket ansvar fysioterapeuter har. Vi ønsker
også å stimulere fysioterapeuter til å tenke
nytt. Vi må bli mer aktive i forhold til samar-
beidspartnere i helsevesenet, og vi må mar-
kedsføre vår kompetanse! ■

Mer informasjon om fagdagene finner du
her: www.fysio.no/fagdager
Se også annonse på sidene 42-43 i dette
nummeret av FYSIOTERAPEUTEN.
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Advokat Bjørn Bråthen vil tilrå tre fysioterapeuter å

anke dommen i Oslo tingrett der de ikke fikk med-

hold i at kommunens reduksjon av driftstilskuddet

fra 100 til 20 prosent var ulovlig. Bråthen mener

dommeren har lagt feil rettsanvendelse og bevis-

bedømmelse til grunn for dommen.

Av Heidi Johnsen og Dagrun Lindvåg
hj@fysio.no

De tre fysioterapeutene i Oslo praktiserer som manuellterapeuter, og
retten har lagt vekt på at manuell terapi ikke er en lovpålagt tje-
neste.

NFF vant en rettssak i Inderøy tingrett om delvis oppsigelse av
driftstilskudd for ti fysioterapeuter. Begrunnelsen for oppsigelsene
var dårlig kommuneøkonomi. Nå har Steinkjer kommune bestemt
seg for å anke dommen. Dermed blir det nye runder i retten både i
Oslo og Steinkjer.

– Det er svært viktig at dommen ankes. Konsekvensene for
manuellterapeutene i Oslo kan bli alvorlige hvis denne dommen blir
stående, sier leder i NFFs Oslo-avdeling, Henrietta Richter
Uitdenbogaardt, til FYSIOTERAPEUTEN.

Advokat Bjørn Bråthen mener det er spesielt at fysioterapeutene
fikk gjennomslag for sin sak i Steinkjer, men ikke i Oslo.

– Jeg er opptatt av hvordan dommen vurderer spørsmålet om hva
som skal til for at kommunen skal ha saklig grunn til å si opp. Vi
mener saklig-grunn-begrepet må ligge på et høyere nivå enn det
dommen i Oslo tingrett legger opp til, sier han.

– Dommen synes å legge til grunn at manuellterapi ikke er en
skaltjeneste. Mye tyder på at retten ikke har tatt utgangspunkt i at
manuellterapeuter er fysioterapeuter. Driftstilskuddet er knyttet til
fysioterapi, og fysioterapi er jo en skaltjeneste. Vi mener at
manuellterapi også er en skaltjeneste fordi det i denne sammenhen-
gen er en del av fysioterapitjenesten. Dommen har heller ikke tatt
høyde for at det er behov for denne typen behandling, sier Bråthen.

Han legger til at det kan se ut som om retten har satt et skille
mellom fysioterapeuter og manuellterapeuter. Bråthen mener at
dommen i så fall er avsagt på feil grunnlag.

Inderøy tingrett ga NFF og fysioterapeutene i Steinkjer medhold
i at dårlig kommuneøkonomi i dette tilfelle ikke var god nok grunn
til å si opp driftstilskuddsavtaler. Men retten var likevel uenig med
NFF på vesentlige punkter i tolkningen av regelverket rundt
driftstilskuddsavtalene. Ifølge dommen kan driftstilskuddsavtaler
også sies opp med grunnlag i kommunale forhold, men at terskelen
må være høyere enn i det aktuelle tilfellet i Steinkjer. ■

Trolig anke etter
tap i Oslo

Rettssaker om driftstilskudd:
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Etisk utvalg:

Stadig flere klager fra pasienter
– og på kolleger

– Antallet  pasienter som klager

på behandling hos fysioterapeut

har økt etter at Pasientrettighets-

loven kom. Vi ser også en økning

i antallet saker der fysioterapeuter

klager på kolleger, sier Trond

Wiesener, leder i NFFs etiske ut-

valg.

Av Heidi Johnsen
hj@fysio.no

Når det gjelder klager fra  pasienter, trekker
Wiesener fram fysioterapeutens nærhet til
pasientene.

– Som helsepersonell er vi i samme kate-
gori som psykologer. Vi kommer i nær kon-
takt med pasienten i behandlingen, og vi har
ofte pasientene over lengre perioder. Det er
derfor svært viktig å ha klare etiske retnings-
linjer å forholde seg til, sier utvalgslederen.

Han har nå gjennomgått utvalgets saker
de siste årene og sett på utviklingen. Den vi-
ser at utvalget alltid har hatt klager fra pasi-
enter, men at det har vært en økning etter at
Pasientrettighetsloven kom.

– Pasientene er blitt mer bevisste på til-
bud og behandling. De driver i større grad
helseshopping. Det må vi som fysioterapeu-
ter vokte oss for å gå inn på. Vi må sette
strenge grenser i forhold til hva vi skal gjøre,
blant annet om vi skal benytte metoder som
kommer inn under alternativ medisin. Men
det betyr ikke at fysioterapeuter ikke skal ta i
bruk nye metoder og sette det inn i en
fysioterapeutisk sammenheng. Etisk utvalg
har jobbet med dette i forbindelse med opp-
gaven Landsmøtet påla oss i 2001, nemlig å
definere hva fysioterapi er. Dette skal

debatteres på Landsmøtet i desember, sier
Wiesener.

Klart svar
Etisk utvalg har vært rundt i flere lokallag og
tatt opp etiske dilemmaer. Her har medlem-
mer etterlyst en definisjon på hva fysioterapi
er. Wiesener forteller at temaet alternativ
medisin alltid dukker opp i debatten med lo-
kallagene.  Medlemmene er svært opptatte
av at det må skilles klart mellom hva som
ligger innenfor fysioterapi og hva som skal
holdes utenom.

– Min erfaring er at de fysioterapeutene
som har grundig utdanning i akupunktur er
flinkere til å skille dette fra fysioterapi-
praksisen, mens de som har kortere kurs
blander det inn i driftstilskuddsordningen.
Det er også uklare grenser for hva som er
akupunktur og hva som er ulike former for
triggerpunktbehandling.

Etisk utvalg og Fag- og spesialistrådet vil
komme med to forslag til  Landsmøtet om
«Hva er fysioterapi». En for offentlig ansatte
og en beregnet på pasienter.

– Den siste skal informere pasienten hva
de kan forvente seg når de går til en fysiote-
rapeut. Dokumentasjon av behandling blir
viktig. Det handler om Helsepersonelloven
og krav til ansvar og dokumentasjon av
kunnskap, og om vi kan drive med alternativ
behandling. Mange snakker om utvanning av
faget.

Overgrep
Når det gjelder saker utvalget behandler, er
det noen saker som skiller seg ut. Seksuelle
overgrep og driftstilskudd. Hvert  år behand-
ler utvalget 1- 2 saker som dreier seg om
seksuelle overgrep og overtramp. Selv om
overgrepsakene ikke er mange, blir de tatt
alvorlig i utvalget.

– De siste årene har vi hatt 4-5 saker, men
det viste seg at noen av disse ikke gjaldt
NFF-medlemmer. Vi vet ikke hvor mange
som går direkte til Helsetilsynet. Slike saker
vurderes alltid om de er av en slik karakter

at de bør oversendes til Helsetilsynet. Antal-
let saker har ikke økt. Det tror vi skyldes at
folk er blitt mer oppmerksomme og at kolle-
ger sier fra når de opplever ting de mener
ikke gavner faget og er uetisk oppførsel, sier
Wiesener.

Driftstilskudd
Et saksområde som er blitt mer tydelig de
siste årene er saker knyttet til driftstilskudds-
ordningen og de økonomiske skjevheter
dette systemet gir i privat praksis.

– Det er mange unge dyktige fysiotera-
peuter som sliter og ikke kommer inn i
driftstilskuddsordningen. Jeg tror ordningen
kommer til å opphøre. Den er i ferd med å
gå ut på dato, sier utvalgslederen.

I klagebunken er det to vesentlige ting
som skiller seg ut og som utvalgslederen
mener har rot i driftstilskuddsordningen og
konkurransen om disse.

– Vi ser en økning i antallet klager på
kolleger. Fysioterapeuter oppfordres til å
melde fra om de ser noe de mener er etisk
betenkelig. Helsepersonelloven er også klar
her. Men vi registrerer også at klager muli-
gens har utspring i konkurranse om driftstil-
skudd. Det andre vi ser er at pasienter klager
på behandling. Det har de rett til. Men i en-
kelte saker ser vi at pasienten neppe kan ha
skrevet klagen selv. Disse sakene har ofte en
undertone som får oss til å lure på om det er
en kamp om driftstilskudd som ligger bak.
Dette har vi ikke dokumentasjon på, men vi
ser en tendens her. Saker som angår driftstil-

– Dersom det forskningsetiske blir
en viktig del av vårt arbeid fram-

over, er det grunn til å spørre om vi
skal innhente ekstern faglig kompe-

tanse i slike saker. Det faktum at
stadig flere fysioterapeuter forsker

vil kanskje kreve en slik løsning.
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skudd hører egentlig ikke hjemme i Etisk ut-
valg, men er en kommunal oppgave, sier
Wiesener.

Offentlig ansatte
Det er få klager på ansatte i offentlig sektor.
Det mener Wiesener skyldes to ting. I det
private må folk betale for behandlingen og
stiller krav ut fra dette.

– I sykehus er systemet mer lukket, men
vi har ingen grunn til å si at etisk refleksjon
er bedre her. Men innenfor helseforetaket er
det mer åpent, flere fagpersonell jobber sam-
men og systemet er mer oversiktlig og derfor
lettere å avsløre. Det er kanskje lettere å ta
opp slike  saker internt. Flere sykehus har
også opprettet egne etiske råd, sier Wiesener.

Ingen ekskludert
Mens Rådet for legeetikk har ekskludert åtte
leger i perioden 1985-2001, er ingen fysiote-

rapeuter blitt ekskludert av NFFs etiske ut-
valg, selv om sakene har vært meget alvor-
lige. Hvorfor?

– De aller fleste fysioterapeuter er etisk
bevisste. Vi har ikke saker av den karakter
som krever eksklusjon. Etiske retningslinjer
er et redskap for refleksjon og forbedring. Vi
har ment at det ikke er viktig å ekskludere
medlemmer, med mindre de viser seg ikke
verdige som NFF-medlemmer. Mister vi
dem, har vi ingen kontroll. Vi kan ikke ta fra
noen autorisasjonen. Vårt poeng er å få dem
som har vært innklaget til utvalget å forstå
hva saken gjelder, få dem til å reflektere ut
fra våre etiske retningslinjer og ut fra
Helsepersonelloven. For de aller fleste er det
en stor belastning å bli innklaget til Etisk ut-
valg, sier Wiesener.

Nye sakskomplekser
Etisk utvalg har den siste tiden fått saker

som er en blanding av forskningsetikk og yr-
kesetikk. Dette er saker som lederen tror det
vil komme flere av og begrunner det med at
stadig flere fysioterapeuter driver forskning.
Han understreker at helseregionene har
forskningskomiteer som skal godkjenne alle
forskningsprosjekter ut fra alle aspekter, in-
klusive det etiske ved pasienthensyn. Disse
komiteene behandler vanligvis ikke de
problemstillingene som Etisk utvalg får inn.

– Har NFFs etiske uvalg kompetanse på
forskning slik at dere kan behandle slike sa-
ker?

– Utvalget har medlemmer med master-
gradbakgrunn og erfaring fra regional
forskningsetisk komite. Dersom det
forskningsetiske blir en viktig del av vårt ar-
beid framover, er det grunn til å spørre om vi
skal innhente ekstern faglig kompetanse i
slike saker. Denne muligheten har vi disku-
tert i utvalget. Det faktum at stadig flere fy-

Et redskap.– Etiske retningslinjer er et redskap for refleksjon og forbedring, sier Trond Wiesener, leder i Etisk utvalg i NFF.
Foto: Jon Terje Eiterå
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sioterapeuter forsker vil kanskje kreve en
slik løsning.

– Med et så lite miljø vil det ikke da bli
mye inhabilitet og vanskelig å behandle slike
saker internt?

– Denne typen saker er vanskelige, spesi-
elt når kolleger står mot hverandre. Utviklin-
gen krever nå en omfattende diskusjon om
hvordan dette skal håndteres av Etisk utvalg
i framtiden. Skal rådet ha medlemmer med
forskerkompetanse, eller skal vi innhente
denne? Kravet til dokumentasjon er også
sterkere håndhevet i Helsepersonelloven og
krever at vi må gjøre noen grep, sier
Wiesener.

Offentliggjøring
En avgjørelse i Etisk utvalg blir kun meldt
tilbake til den påklagede og påklageren. Alt
materiale og alle vedtak blir oppbevart ned-
låst og holdt utenfor offentlighet. Dette har
ikke Etisk utvalg tenkt å endre på. Begrun-
nelsen er at man prøver å skape refleksjon
og ikke nødvendigvis skal dømme.

– Vi har tidligere presentert anonymiserte
saker i Fysioterapeuten. Det kan vi gjerne
starte opp med igjen. Flere av sakene vi be-
handler kan være rådgivende for mange fy-
sioterapeuter, sier Wiesener. ■

●  Etisk utvalg er NFFs behandlende ut-
valg i spørsmål som gjelder yrkesetiske
og kollegiale forhold. Utvalget består av
fem medlemmer valgt av landsmøtet for
tre år av gangen. Lederen velges særskilt.
●  Medlemmer av Etisk utvalg har taus-
hetsplikt om omstendigheter som de får
kjennskap til og som gjelder personlige
forhold eller sider ved en fysioterapeutisk
virksomhet andre ikke bør ha kjennskap
til.
●  Et medlem, et medlems klient/pasient
og Sentralstyret kan kreve uttalelse om
medlem har gjort seg skyldige i uverdige
forhold i faglig eller yrkesetisk hense-
ende, eller på annen måte har brutt NFFs
yrkesetiske retningslinjer.
●  Etisk utvalg kan vedta å behandle kla-
ger fra andre enn dem som er nevnt i
denne bestemmelse dersom særlige grun-
ner taler for det. Etisk utvalg kan på eget
initiativ vedta å ta opp til behandling
spørsmål om et medlem har gjort seg
skyldig i uverdige forhold i faglig eller

Klagesaker utgjør den største delen av arbei-
det for Fag-etisk råd (FER) i Norsk psyko-
logforening. Ifølge årsmeldingen fra forenin-
gens landsmøte i 2001 gikk tallet på saker
ned med en femdel i forrige periode.

En av forklaringene på dette er at forenin-
gen har satset mye på synliggjøring og un-
dervisning i fagetikk gjennom hele 90-tallet,
både i grunn- og videreutdanningen. En null-
visjon mener foreningen bare er aktuell i de
alvorligste klagesakene, hvor bruddet er så
alvorlig at det ikke er forenlig med å ha god-
kjenning som psykolog. En periode mottok
rådet mange klager i saker hvor psykologer
var sakkyndige i familierett, spesielt i barne-
fordelingssaker. I årsmeldingen skriver rådet
at det er mistanke om at advokater melder
den sakkyndige psykologen til FER.

Til tross for at surveyundersøkelser, både
i Norge og andre land, viser at fagetiske di-
lemmaer i forhold til kolleger er av de mest
vanlige psykologer opplever, er det få slike
klager. Fag-etisk råd mener derfor det ikke

yrkesetiske henseende, eller på annen
måte har brutt NFFs yrkesetiske retnings-
linjer.
●  Under behandling av en sak i Etisk ut-
valg har en part rett til å la seg bistå ved
fullmektig.
(Fra NFFs Håndbok 2002-2004)

Vedtak i Etisk utvalg;
· Saken avvises
· Saken gis ikke medhold
· Saken gis medhold
Ved brudd på NFFs yrkesetiske retnings-
linjer punkt c, kan tre sanksjoner bli
brukt.
– Fysioterapeuten gis kritikk
– Fysioterapeuten gis advarsel
– Fysioterapeuten ekskluderes fra NFF
Melding om avgjørelse i Etisk utvalg
skal sendes skriftlig til klageren og den
klagen er rettet mot. Etisk utvalg fører
protokoll fra sine møter. Den føres slik at
medlemmenes anonymitet ivaretas best
mulig. Protokollen oppbevares nedlåst.

Fag-etisk råd i Norsk psykologforening

Etisk utvalg i NFF

gir full oversikt over feltet å bare stu-
dere klagesakene.

De fleste fagetiske brudd blir
meddelt partene uten at det anbefales
ytterligere tiltak overfor den på-
klagde psykologen. I to saker ga rå-
det advarsel om at forretningsmes-
sige forføyninger kunne komme på
tale dersom psykologen fortsatte med
å bryte fagetiske regler.

FER kan anbefale at Sentralstyret
rapporterer den påklagde psykologen
til Statens Helsetilsyn. Da er det klart
at bruddet er så alvorlig at FER me-
ner det vil ha konsekvenser for auto-
risasjonen som psykolog.

Fagsjef Torleiv Odland sier til Fy-
sioterapeuten at det har vært altfor
mange saker der psykologen har inn-
ledet forhold til klienten. Det er svært uhel-
dig og setter faget i et meget uheldig lys, un-
derstreker han.

Tidsskrift for Norsk psykologforbund

presenterer og anonymiserer saker som FER
behandler. Odland sier sakene er profilert
slik at de både skal være informerende og
opplærende for medlemmene. ■

Psykologetikk. En periode mottok rådet mange
klager i saker hvor psykologer var sakkyndige i
familierett, spesielt i barnefordelingssaker.
Illustrasjonsfoto: Blekkhuset
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Legeforeningens Råd for legeetikk har en
selvstendig posisjon i Legeforeningen. En
viktig del av rådets arbeid er å behandle kla-
ger på leger vurdert opp mot de etiske regler.
Rådet har tre  måter å behandle en sak på:
· Klager får ikke medhold
· Klager får delvis medhold
· Klager får helt medhold
I det siste tilfellet kan rådet, dersom det vil
understreke alvoret i en handling, reagere på
tre måter:
· Beklage handlingen
· Tildele legen en reprimande eller
· Foreslå eksklusjon fra Legeforeningen
overfor sentralstyret.
Rådet skal også drøfte prinsipielle spørsmål
og fungere som rådgiver i etiske spørsmål
for foreningens medlemmer og organer.
Rådets arbeid i perioden 1985-2001 ble pre-
sentert i en fagartikkel i Tidsskrift for Den
norske Lægeforening 2004;124:936-8. For-
fatterne Reidun Førde og Åsmund Hodne
gjennomgår i denne artikkelen hvilke saker
som rådet har behandlet i perioden. Åtte le-
ger er blitt ekskludert fra Legeforeningen.
De hyppigste saksområdene er klage på at-
tester/legeerklæringer, brudd på taushets-
plikt, reklameforhold, legeatferd i yrket, kol-
legiale forhold, pasientautonomi og informa-
sjon og økonomiske forhold. 50 prosent av
klagesakene som relateres til etikk-
regelverket.

Artikkelen er presentert i Tidsskrift for Den
norske Lægeforening (2004;124: 936-8). Av
477 saker som ble brakt inn for rådet i dette
tidsrommet, gjaldt 37 prosent prinsipielle
legeetiske spørsmål, mens 63 prosent var
klagesaker. 60 prosent av klagene kom fra
leger eller organer innen Legeforeningen.

Legeerklæringer, brudd på taushetsplikt
og annonser var blant de hyppigste årsaker
til klage. Rundt to tredeler av klagerne fikk
helt eller delvis medhold. Åtte leger ble eks-
kludert fra Legeforeningen for brudd på de
etiske reglene.

I løpet av disse årene har klagesaks-
arbeidet, type klager og avgjørelse av kla-
gene vært svært stabilt. Rådets utadrettede
virksomhet har imidlertid økt. Forfatterne
understreker at selv med økt vekt på jus og
behandling av faglige overtramp hos tilsyns-
myndighetene, er det profesjonsetiske arbei-
det fortsatt viktig.

Legetidsskriftet presenterer utvalgte saker
fra rådets arbeid i anonymisert form. ■

Rådet for legeetikk
ekskluderte åtte leger

Rådet for
legeetikk

I tidsrommet 1985 til 2001 ble åtte leger ekskludert fra Legeforeningen

for brudd på de etiske reglene. Tallene kommer fram i en  artikkel hvor

forfatterne Reidun Førde og Åsmund Hodne har gått gjennom sakene

Rådet for legeetikk har behandlet i nevnte tidsrom.

Legeetikk. Legeerklæringer og brudd på
taushetsplikt er hyppige årsaker til klager.
Illustrasjonsfoto: Stockbyte

Får ikke hjelp på jobben
En fersk MMI-undersøkelse viser at bare tre av ti

arbeidstakere har hatt fysioterapeut på besøk for

å vurdere arbeidsplassen. Svært få vet at

bedrifter kan få støtte til spesialistbesøk, og bare

28 prosent av alle ansatte har fått slik vurdering,

viser Den store muskel- og skjelett-

undersøkelsen 2004. Elin Engeseth, nestleder i

NFF sier til forbundets nettsider at det er

urovekkende at så få har fått vurdert arbeids-

plassen sin. Engeseth viser til at fysioterapeuter

har spesialkompetanse for tilrettelegging av

arbeidsplasser. En rekke fysioterapeuter er også

spesialister innenfor ergonomi.
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«Beveg-deg» startet med et brak

på Landsmøtet i 2001, et lands-

møte som huskes godt fordi dele-

gatene ble busset fra Sundvollen

til Oslo for å aksjonere FOR fysio-

terapi og MOT forfall. Men til

tross for sterke utsagn om mis-

bruk av dyrebar tid: Beveg-deg-

kampanjen og fysioterapeutene

som deltok i Spikersuppa fikk

bred mediedekning, NRK

Lørdagsrevyen inkludert.

Av Dagrun Lindvåg

Bare noen få  i NFFs ledelse visste om
«Beveg-deg» på forhånd, noe som ble sterkt
kritisert av flere på Landsmøtet. NFFs be-
grunnelse var at dette skulle være en over-
raskelse som skulle skape entusiasme og en-
gasjement.

I ettertid er det er lett å være enig med
kritiske røster som påpekte at kampanjen
ikke var demokratisk forankret i organisasjo-
nen, og at det ble brukt for mye av lands-
møtets  knapt tilmålte tid.

Det er likevel et faktum at aksjonen i
Spikersuppa ga fysioterapeuter og temaet
forebyggende helsearbeid mye verdifull opp-
merksomhet. Beveg-deg-kampanjen fikk en
mer «flying start» enn noen kunne ha fore-
stilt seg på forhånd.

Veien videre
Med tanke på at lite var planlagt da «Beveg-
deg» ble lansert, er det blitt gjort en god del i
de to og et halvt årene som er gått siden star-
ten. Kampanjen har vært rettet mot både fy-
sioterapeuter og folk flest, men det er van-
skelig å måle effekten av tiltakene.

Landsmøtet i desember markerer slutten
på «Beveg deg» som prosjekt. Spørsmålet nå
er om NFF klarer å videreføre ideene og inn-

Snart slutt for

holdet, uten det fokus som en egen kampanje
representerer. Et annet spørsmål er om dette
er oppgaver en organisasjon som NFF skal
bruke tid og penger på, og eventuelt hvor
mye. Den avgjørelsen er ennå ikke tatt. En
videreføring er avhengig av sentralstyrets
økonomiske prioriteringer, og økonomien i
NFF er stram.

I 2002 og 2003 ble det ifølge NFFs sekre-
tariat brukt minst 300.000 kroner per år på
Beveg-deg-aktiviteter. Når kostnadene for
inneværende år tas med, blir totalsummen
trolig godt over 800.000 kroner.

Kostnadene til Beveg-deg-kursene, som
NFFs fagseksjon har hatt ansvaret for, kom-
mer i tillegg til dette.

Synliggjøring
Seniorrådgiver Grete Treider i NFF har vært
primus motor  for kampanjen, sammen med
en egen styringsgruppe. Uten hennes enga-
sjement for forebyggende helsearbeid  hadde
det neppe blitt noe særlig omfang på Beveg-
deg-kampanjen. Hvordan kan kampanjens

mål og innhold integreres i NFF uten at det
smuldrer opp og mister fokus?

 – Som fysioterapeuter må vi arbeide slik
at det ikke hersker noen tvil om vårt engasje-
ment og vår innsats for folkehelsen. Den
beste markedsføringen er selve arbeidet fy-
sioterapeuter gjør i praksis, særlig i kommu-
nene og vår deltakelse i tverrfaglig samar-
beid. Problemet er at mange kommuner må
nedprioritere helsefremmende og forebyg-
gende oppgaver til fordel for behandlende
virksomhet. Dette må vi bidra til å snu, sier
hun.

Grete Treider understreker samtidig at
kommunefysioterapeutene og NFFs avdelin-
ger rundt om i landet har begrenset med tid
og ressurser.

– Vi kan ikke forvente at de alene skal
overta arbeidet med å drive folkehelse-
arbeidet framover. Det er ikke nok ressurser
i kommunefysioterapien til at NFF kan de-
sentralisere alt dette.

I løpet av høsten skal hun utarbeide et
forslag til hvordan innholdet i «Beveg-deg»

?

NFF-aksjon. Landsmøtet i 2001 ble busset til Oslo sentrum for å aksjonere FOR bevegelse
og MOT forfall. Beveg-deg-kampanjen, som få utenom NFFs ledelse visste om på forhånd,
var dermed i gang. Foto: Espen Mathisen
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kan videreføres.
– Det må gjøres på en måte som gir fysio-

terapeuter lokalt lyst til å satse på forebyg-
gende helsearbeid. For å få til dette må det
fortsatt være en overordnet koordinering i
NFF. Vi trenger en motivasjonssentral, sier
hun.

Lite engasjement
Fysioterapeuten har sendt forespørsel på e-
post til alle avdelingsledere, med spørsmål
om hva de synes om Beveg deg-kampanjen,
men har kun fått svar fra fire avdelinger.
Inntrykket er at engasjementet for kampan-
jen er ganske lunkent,  i beste fall sterkt vari-
erende.

– Hvordan tolker du det?
– Det er en forståelig reaksjon. Vi har

ikke vært synlige og klare nok, og har ikke
helt fått til kommunikasjonen med avdelin-
gene og medlemmer generelt. Vi har hatt
mest kontakt gjennom Beveg deg-prisene,
men også her varierer den lokale aktiviteten
sterkt. Det samme gjelder aktiviteten i fag-
gruppene. Websidene har heller ikke fungert
som den idébanken vi håpet de skulle bli,
sier Grete Treider og understreker:

– Min lærdom er at slike prosjekter må
forankres slik at flere i organisasjonen, lokalt
og sentralt, får et eierforhold til det. Mål, vir-
kemidler og ressurser må være på plass før
man satser på slike prosjekter, sier hun.

45.000 brosjyrer
Websiden er ifølge Grete Treider kampan-
jens grunnsten og det som synes best utad.

– Jeg er svært fornøyd med profilerings-
produktene, brosjyrene og plakatene. Det er
blitt sendt ut rundt 45.000 brosjyrer gratis,

Hva er gjort?
2001: Sjekkheftet.

2002: Websiden www.beveg-deg.no  ble åpnet.

NFF tar initiativet til Beveg deg-prisen.

Plakat med tekster fra sjekkheftet.

T-skjorter med Beveg deg-logo.

«Oppmuntringshefte» for barn og foreldre.

2003: Heftet «Godt å vite», rettet mot eldre.

Plakat med tekster fra «Godt å vite».

Posterpresentasjoner i Bergen og Barcelona.

Prosjektstønad «Økt fysisk aktivitet – innfallsport til bedre helse for barn, unge og eldre».

2004: Snart fullført: To powerpoint-programmer om fysisk aktivitet for barn/unge og eldre.

Evaluering
«Beveg-deg» er ikke et forskningsprosjekt. Ifølge NFF er det ment som innspill til
aktivitet og bevegelse i et helsefremmende og sykdomsforebyggende perspektiv.
Før Landsmøtet skal kampanjen evalueres etter følgende indikatorer:

- registrere antall besøk på websiden www.beveg-deg.no

- registrere antall bestillinger av de tre heftene «Sjekkheftet»,
«Oppmuntringsheftet» og «Godt å vite», samt hvem som har bestilt dem.

- registrere antall plakatbestillinger.

- registrere antall utdelinger av Beveg-deg-prisen og om dette har motivert til
bevegelse i lokalmiljøene.

- registrere deltakere på NFFs nye kurstilbud rettet mot folkehelse.

- spørreundersøkelse til utvalgte kommunefysioterapeuter og privat-
praktiserende om de har hatt nytte av prosjektmateriell og powerpoint-
programmer.

- registrere bruk og bestilling av powerpoint-programmene.

både til fysioterapeuter og andre faggrupper.
En poster med informasjon om «Beveg-deg»
ble presentert på en internasjonal konferanse
i Bergen i forbindelse med 400-årsmarke-
ringen for det norske helsevesenet i fjor.
Posteren ble også presentert WCPT-kongres-
sen i Barcelona. I tillegg har 17 avdelinger
og to faggrupper delt ut Beveg deg-priser lo-
kalt, sier hun.

Under arbeid er også to powerpoint-pro-
grammer med tittelen «Bevegelse i nærmil-
jøet – dialog 2004». Programmene skal være
redskap for medlemmer som er opptatte av å
synliggjøre fysioterapeuter som aktører i
folkehelsearbeidet lokalt og vil være klar før
sommeren. Dette er programmer for forbere-
delse og gjennomføring av møter om barn/
unge og fysisk aktivitet og om fysisk aktivi-
tet for eldre. ■

Illustrasjonsfoto: Frode Svane, Barnas Landskap
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Aktuelt

Lite engasjement i avdelingene
Anders Aasheim, Troms:
Det viktigste er at NFF er synlig i
det nasjonale folkehelselandskapet.

Olai Myklebust, Hedmark:
Hvis Beveg-deg-kampanjen skal
fortsette, må målene være enkle,
klare og oppnåelige. Ikke frukter i
en himmel de fleste av oss trolig
ikke kommer til.

Dagfinn Sæther, Oslo:
NFF bør ikke bruke mer penger på
en slik kampanje. Vi må tone ned
vår image som helseprofeter og
jobbe mer grunnleggende og poli-
tisk med forebyggende helsear-
beid.

Mona Kajanus, Østfold:
Det faktum at vi mener så lite om
det taler ikke til prosjektets fordel.
Målsetningene for arbeidet er ikke
kjente for oss.

Av Dagrun Lindvåg
dl@fysio.no

Kommentarene fra fire av NFFs avdelinger
viser at synspunktene på Beveg-deg-kam-
panjen varierer en god del. Det faktum at
bare fire av avdelingene svarte på FYSIO-
TERAPEUTENs e-post med spørsmål om
kommentarer, tar vi som et tegn på at enga-
sjementet for kampanjen som sådan er gan-
ske lunkent. Nedenfor er det mer fyldige
kommentarer fra Troms, Hedmark, Oslo og
Østfold:

Flott at det startet!
Anders Aasheim mener NFF og fysiotera-
peuter har en selvsagt plass innen folke-
helsearbeidet, og at det han har sett av pro-
sjektet har virket faglig solid og skikkelig.

– Hjemmesiden er veldig informativ.

Medlemmene i Troms bruker det trykte ma-
teriellet mye og gir det god omtale. Det er et
kvalitetstegn at fysioterapeutene faktisk tar
det i bruk!

– Vi delte ut Beveg-deg-prisen til et med-
lem som har gjort en stor innsats både i jobb
og frivillig arbeid, og dette fikk god medie-
omtale.

– Arbeidslivssenteret (Troms trygdekon-
tor) har også bedt om et samarbeid for å re-
kruttere flere fysioterapeuter til arbeidsplass-
vurderinger. Det tror jeg var et resultat av
profileringen gjennom Beveg-deg-prisen,
sier Aasheim.

Uheldig start
Olai Myklebust påpeker at prosjektet fra
starten av hadde litt for mange feil.

– Man starter ikke en informasjons-
kampanje med å holde den hemmelig for de
som skal sette den ut i livet. Jeg oppfatter
kampanjens mål slik at vi skal få folk flest til
å bevege seg mer og leve sunnere. Gjennom
dette skal vi utbre kjennskapen til fysioterapi
og dermed øke behovet for fysioterapeuter.

– Dette er gode tanker, men kanskje uten
den helt store bakkekontakten. Å få folk til å
bevege seg mer, særlig de som gjør det lite
fra før, er ikke et treårsprosjekt for et lite for-
bund. Det er et stort problem for hele sam-
funnet. De en når best er jo de som allerede
har frelsen dypt i sjela. Å skaffe flere jobber
for fysioterapeuter gjennom slike prosjekter
må etter min mening rettes mot de som be-
vilger penger.

– Det har vært vanskelig å få medlem-
mene interessert i prosjektet. Vi har delt ut
Beveg-deg-prisen til to gode kandidater, vi
har delt ut brosjyrer og sjekkhefter som
medlemmene til nød vil motta. Det er ingen
entusiasme å spore. Skal prosjektet fortsette,
må målene være klare og oppnåelige, og
ikke frukter i en himmel de fleste av oss tro-
lig ikke kommer til, sier Olai Myklebust.

Avslutt kampanjen
Dagfinn Sæther, styremedlem i Oslo, mener
at kampanjen bør avsluttes.

– Innholdet i «Beveg-deg» bør bli en del
av NFFs generelle virksomhet, mens
websiden bør drives videre. Det ville være
bedre om NFFs engasjement innen forebyg-
gende helsearbeidet ble inkorporert i andre
saker forbundet jobber med, sier han.

– Vi kan ikke bare fortsette å fortelle folk

at de skal ta trappa istedenfor heisen, noe
mange andre aktører gjør. Vi må også synlig-
gjøre oss i allerede eksisterende prosjekter,
planer og organisasjoner. Dette må skje pa-
rallelt med at NFF prioriterer forebyggende
arbeid på takstplakaten.

For lite kjent
Mona Kajanus sier at hun måtte tenke seg
om lenge og vel før hun kunne svare på våre
spørsmål om Beveg deg-prosjektet.

– Det faktum at vi mener så lite om pro-
sjektet taler ikke til prosjektets fordel.
Målsetningene for arbeidet er ikke kjente for
oss, og det blir derfor spennende å se hvilke
konklusjoner man trekker. Vi er rett og slett
usikre på hva folk vet om prosjektet, og det
gjelder både fysioterapeuter og folk flest.

Avdeling Østfold har delt ut Beveg-deg-
prisen til en barneskole som daglig har fy-
sisk aktivitet for alle 1.-3. klassinger. Det er
det eneste initiativet avdelingen har tatt i for-
hold til kampanjen.

Kajanus framholder at sjekkheftene har
vært morsomme å dele ut til pasienter, men
det er få eksempler på at det har kommet så
mye ut av det. Hun er veldig positiv til at
forbundet lager profesjonelt profilerings-
materiale som fysioterapeuter kan bruke ute
i felten.

– Til slutt et lite sukk fra praksis. I min
hverdag handler ikke kommunefysioterapien
om å jobbe med helsefremmende og fore-
byggende arbeid. Det handler snarere om
kutt i stillinger, ventelister og kutt i selvføl-
gelige fysioterapioppgaver. Men om jeg som
kommunefysioterapeut er lei og sliten av å
jobbe i motvind, på min lille tue, så betyr
ikke det at NFF ikke bør satse offensivt.
Beveg-deg-prosjektet har forhåpentligvis iv-
rige forkjempere andre steder, sier Mona
Kajanus. ■

”
”

”

”

www.beveg-deg.no
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Fire dager i Lillestrøm denne måneden

skal forandre hvordan verden tenker om

rehabilitering.  Er det realistisk? – Det er i

alle fall på tide! mener de som har jobbet

intensivt med programmet i to år.

Av Berit Nyman
berit.nyman@fysio.no

Konferansen Rethinking Rehabilitation har høye mål.
Når et sted mellom 800 og 1300 deltakere fra godt over
60 land samler seg i Norges varemesse i Lillestrøm 21.
juni, blir de utsatt for et program som krever en helt ny
tankegang.

Hovedideene for konferansen er brukerperspektiv,
menneskeverd og det multikulturelle. Men er ikke alle
enige om dette, da? Og blir det noe mer inkluderende
samfunnsplanlegging av den grunn?

Vi tok for oss leder av programkomiteen og trygde-
forsker ved NOVA, Ann-Helén Bay,  og generalsekre-
tær Lars Ødegård i Norges handikapforbund som er
medlem i komiteen.

– I dette feltet kryr det av festtaler og honnørord.
Alle skal drive med brukermedvirkning. Vi vil tvinge
fram spørsmålet hvorfor vi gjør det vi gjør. Blant annet
vil vi flytte perspektivet fra å være forankret helt og
holdent i helsevesenet, til å handle om storsamfunnet.
Da må vi ta for oss ideene først, så virkeligheten med
alle hindringene og til sist finne løsninger og lage stra-
tegier, smiler Lars Ødegård og henviser til progresjo-
nen i konferanseprogrammet.

Uganda et foregangsland
– Hvilke land er kommet lenger enn Norge i å bygge
tilgjengelighet inn i selve samfunnsstrukturen?

– Flere land. Norge er langt fra i første divisjon her
– til stor forbauselse for mange norske politikere. Ca-
nada og USA utmerker seg ved at det faktisk er plan-
lagt for at rullestolbrukere og andre med redusert funk-
sjonsevne skal kunne klare seg på egen hånd, sier Ann-
Helén Bay. Ødegård gjengir en venns formulering: «I
Norge gir staten deg en rullestol, men du kommer in-
gen steder med den. I USA forlanger staten at du selv
skaffer deg en rullestol, men så kan du komme deg
fram overalt!»

Rehabilitering:

Verden tenker nytt – i Lillestrøm

– Dette skyldes det sterke fokuset på forbruker-
rettigheter i USA. På den annen side mangler de vel-
ferden som vi i Norden har. En modell som skal fun-
gere, bør hente det beste fra begge kanter!

– Men hvis vi vil lære at ting kan gjøres annerledes,
har vi mye å hente i afrikanske land, sier Lars Ødegård.
Han nevner særlig Uganda som i sin grunnlov har
institusjonalisert en sterk representasjon av funksjons-
hemmede. De har en egen minister i regjeringen – som
for øvrig er blant foreleserne på konferansen. Ødegård
har også erfart at det er enklere for ham å gå på restau-
rant i Durban i Sør-Afrika enn det er i Oslo.

Nytenkning. Lars
Ødegård og Ann-
Helén Bay sitter i
programkomiteen for
den store konferansen
Rethinking Rehabili-
tation  i Oslo senere
denne måneden. De er
fornøyde med å ha
laget et ambisiøst
program som faktisk
krever nytenkning.
Foto: Berit Nyman
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Verdensbanken
– På denne arenaen er det ikke «Nord» som lærer opp
«Sør». Det er snarere slik at en del land i sør har lagt
tanker om likeverd og like muligheter mer fundamen-
talt til grunn enn vi har, sier Ødegård.

– Hvorfor er Verdensbanken invitert til Rethinking
Rehabilitation?

– Verdensbanken har ikke hatt noe godt rykte, og det
var vel ikke den første institusjonen vi tenkte på å invi-
tere, innrømmer Ann-Helén Bay.

– Men det har skjedd ting de siste årene. Verdens-
banken har opprettet en egen enhet rettet mot funk-
sjonshemmede som en del av fokuset på fattigdoms-
bekjempelse.

Fysioterapeuter sterkt ønsket
Programkomiteen har et uttalt ønske om at mange prak-
tiserende fysioterapeuter deltar på konferansen.

– Fysioterapeuter arbeider med de viktige
problemstillingene, ofte i første linje, understreker
Ødegård.

Han er svært opptatt av at erfaringene fra virkelighe-
tens verden blir brukt til å forme bedre strategier for
årene framover.

– Sosialdepartementet er den viktigste på
finansieringssiden, og vi ser jo at viktige prosjekter
som for eksempel inkluderende arbeidsliv ikke når sine
målsetninger. En arena med så mye kunnskap og kom-
petanse som denne konferansen, bør brukes til å forbe-
dre strategiene og metodene, mener Bay.

– Vil konferansen bli like godt tilgjengelig for alle
interesserte og deltakere?

– Den blir godt tilgjengelig, men den blir også en
viktig test for vertslandet Norge. I 2004 har vi altså
måttet forberede en rekke provisoriske spesialordninger
for at arrangementet skal kunne holdes her, sier Lars
Ødegård.

Han viser til at mens selve messeområdet i Lille-
strøm er svært tilgjengelig, vil de fleste måtte bo i Oslo.

Deltakerne må bo spredt på mange hoteller fordi det er
få handikaprom.

– Transporten til og fra konferansen skal vi få til i
godt samarbeid med NSB. Men det skjer takket være
stor ekstrainnsats, med materiell som absolutt ikke er
tilgjengelig i utgangspunktet! ■

Konferansefakta
Rethinking Rehabilitation, 21.–24. juni 2004

Norges varemesse, Lillestrøm

Kapasitet ca. 1500 deltakere

10. mai ca. 800 påmeldte fra 61 land

(påmelding fram til konferansestart)

Arrangeres av Rehabilitation International, Norge

RI ble stiftet i 1922 og er et internasjonalt nettverk

RI har over 200 medlemsorganisasjoner i 90 land

Mer informasjon finner du her:

www.rehab-international.org

www.ri-norway.no
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Den tverrfaglige videreutdanningen i reha-

bilitering ved Høgskolen i Bergen ønsker

seg arkitekter, ingeniører og samfunns-

planleggere i søkerbunken. – Rehabilite-

ring i 2004 handler om det inkluderende

samfunn! sier fagansvarlig Elin Ritland.

Elin Ritland har drevet med rehabilitering i en lang yr-
keskarriere, siden hun som nyutdannet fysioterapeut
begynte å arbeide med poliopasienter.

– Den gangen var vi opptatte av å sette folk i en slik
stand at de kunne fungere best mulig, medisinsk og so-
sialt, i et samfunn tilrettelagt for friske. I dag må reha-

Rehabilitering for
samfunnsplanleggerne!

bilitering ha et mer universelt utgangspunkt. Hvis sam-
funnet skal kunne kalles inkluderende, krever det at vi
tilrettelegger alt fra bygninger og utemiljøer til trans-
portmidler slik at flest mulig kan bruke det, sier
Ritland.

Samfunnsbyggere ønsket
Hun er spent på fagbakgrunnen hos dem som søker om
plass i modul 1 fra høsten av. Hun håper på en mest
mulig mangfoldig og sammensatt søkerbunke. I de tre
årene studiet har eksistert i Bergen, har det vært en
overvekt av studenter med helsefaglig bakgrunn.

– De eneste unntakene var noen fra aetat. Men vi
ønsker altså sterkt at de som planlegger og bygger det
moderne samfunnet også skal oppdage dette
videreutdanningstilbudet, sier Elin Ritland.

Hun understreker at rehabilitering er et kunnskaps-
område – ikke et fag.

Av Berit Nyman
berit.nyman@fysio.no

Samfunnsplanleggere.
Fysioterapeut Elin
Ritland er fagansvarlig
for den tverrfaglige
rehabiliteringsut-
danningen i Bergen.
– Vi håper på arkitekter
og ingeniører i søker-
bunken! sier Ritland.
Foto: Vidar Hardeland
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– Det er etter hvert svært mange ulike profesjoner
som driver med rehabilitering. Politiet kan være en av
dem – for eksempel i forhold til integrering av flyktnin-
ger som mangler et språk å kommunisere med. I andre
sammenhenger er det snakk om utfordringer som kre-
ver innsats fra psykiatrien, eller fra eksperter på rus og
avvenning.

Langsomt framover
– Hva slags status har kunnskapsområdet rehabilite-
ring i dag?

– Ting går i bølger. For noen år siden fikk vi et
sterkt fokus gjennom en egen stortingsmelding og opp-
rettelsen av SKUR. Da ble det også tilført en del pen-
ger. Så er det gått noen år. Vi har rukket å utvikle noen
redskaper, men ser nå at det skorter på penger til å
bruke dem – særlig i kommunene der rehabiliteringen
faktisk skal foregå. Jeg vil oppsummere det slik at vi er
på vei, men det går temmelig langsomt.

– Tror du det betyr noe i denne sammenheng at
Norge nå skal arrangere en stor, internasjonal konfe-
ranse om rehabilitering?

– Det tror jeg absolutt. Samtidig er jeg spent på hvor
tydelig konferansen blir markedsført til andre enn hel-
sevesenet. Og på hvordan det blir å ta seg fram i
konferanseområdet! Men jeg har faktisk observert at
byen Lillestrøm har fått seg et lite «kick» i retning av å
legge til rette for bevegelseshemmede fordi flere store
arrangementer med tema funksjonshemming og rehabi-
litering skal finne sted der.

Vekk fra individtenkning
Elin Ritland var deltaker på WCPT i Barcelona i fjor og
ble imponert over hvor godt den byen er tilrettelagt for
å kunne brukes av flest mulig.

– I Barcelona tok man tak i dette da byen arrangerte
Olympiske leker og Paralympics i 1992.

– Den store konferansen i Oslo i juni har fått beteg-
nelsen «Rethinking Rehabilitation». Er det slik at den
norske måten å drive rehabilitering er svært annerledes
enn det man gjør i andre land, slik at man har store
forskjeller i utgangspunktet?

– Det vil alltid være en rekke ulike dimensjoner av
rehabilitering og derfor mange svar på et slikt spørs-
mål. I Norge er det typisk at brukerorganisasjonene ofte
føler seg diskriminert; de blir ikke hørt. Jeg tror at vi
her i landet har behov for å tenke nytt særlig i forhold
til å slutte å regne rehabilitering som individets pro-
blem. Det er og skal være et samfunnsanliggende å
gjøre det mulig å fungere for flest mulig. Det er faktisk
ikke spesielle grupper, men folk flest som i perioder i
livet trenger rehabilitering. Forstår vi ikke det, er det
fare for at vi lar en masse ressurser gå til spille, fordi vi
ikke har tenkt og planlagt helhetlig! sier Elin Ritland.

Videreutdanningen i tverrfaglig rehabilitering skal
presenteres på rehabiliteringskonferansen Rethinking
Rehabilitation i Oslo i juni. Utdanningstilbudet i Ber-
gen ble etablert i 2000, i samarbeid med høgskolene i
Sogndal og Ålesund. Nå drives det et eget kurs i Åle-
sund. ■

Leger mer positive enn fysioterapeuter til røntgen
Ifølge en undersøkelse av Camilla Ihlebæk er allmennleger mer tilbøyelige til å mene at røntgenbilder alltid kan brukes på

å identifisere årsaken til ryggsmerter enn fysioterapeuter. Ihlebæk presenterte funnene på årsmøtet til Norsk Forening for

Ryggforskning. Studien har hun gjort sammen med Hege Eriksen, og begge er tilknyttet Nasjonalt Ryggnettverk.

Undersøkelser ble utført i juni 2001 hvor 436 allmennleger og 311 fysioterapeuter ble spurt om de var enig eller

uenige i sju påstander. Påstandene samsvarte med det den amerikanske forskeren Deyo kaller «myter» eller

misoppfatninger om årsak til og behandling av vonde rygger. Resultatet viser at det ikke er stor forskjell når det gjelder

allmennlegers og fysioterapeuters holdning til mytene. Men forskerne fant forskjeller når det gjaldt utsagnene  «røntgen

og nyere billedteknikker kan alltid identifisere årsaken til smerten», og «ryggsmerter er vanligvis invalidiserende».

Allmennlegene var mindre uenig enn fysioterapeutene når det gjaldt disse mytene.  Kilde: manuellterapi.com

Fjernet sengeplasser – behandler ti ganger flere
Rehabiliteringsenheten ved Louisenberg Distriktpsykiatriske Senter, DPS, hadde for tre år siden åtte sengeplasser.

Uten økte midler er enheten gjort om til ambulant team som oppsøker pasienten på dagtid. Fra 2001 til 2003 har

rehabiliteringsenheten doblet antall konsultasjoner uten å ansette flere, og i dag får rundt 120 pasienter hjelp. Det

ambulante teamet er tverrfaglig med psykolog, psykiatrisk sykepleier, klinisk sosionom og ergoterapeut og utgjør

åtte årsverk. Hver behandler skal ha minst to pasientbesøk om dagen. Besøk fra en i det ambulante teamet

refunderes på lik linje med poliklinisk konsultasjon. Av 550 henvisninger har bare 18 fått avslag, og siden i fjor

sommer har ingen fått avslag.

En spørreundersøkelse blant pasientene ved rehab-enheten avdekket mange blandede erfaringer med hvordan

de pårørende ble involvert i behandlingen.  Kilde: Dagens Medisin.
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Rehabilitering:

Veien tilbake...

Foto: Heidi Johnsen Rehabilitering tilbake til jobb og en aktiv fritid kan være tung for mange som
har vært alvorlig syke. Rehabiliteringsavdelingen for hjertesyke ved Feiring-

klinikken i Akershus har imidlertid gode tall å vise til. Deres budskap til
hjertepasientene er at de ofte er sprekere enn de tror! Norvald Heiberg

(bildet) må gjennom en standardisert hjertekontroll, der hastighet og mot-
stand økes gradvis, før han kan sette i gang med opptrening for alvor.
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Av Heidi Johnsen
hj@fysio.no

Rehabiliteringsavdelingen for hjertesyke kan vise til
gode tall i forhold til å få folk tilbake på jobb.

– Vår statistikk viser at av de som var sykmeldte da
de kom til klinikken, gikk 83 prosent tilbake til jobb et-
ter oppholdet. Gjennomsnittlig hadde pasientene vært
sykmeldte i seks måneder da de kom til rehabilitering,
sier Myhr.

Et av problemene mange pasienter møter etter reha-
bilitering er at kommunene ikke har et tilrettelagt tilbud
som følger opp pasientene.

– Hvordan opplever Feiringklinikken denne proble-
matikken?

– Vi opplever ikke dette som et problem. I vår stab
har vi egen attføringskonsulent som jobber med tilba-
keføringen. I forhold til pasientens jobb er alle avtaler
gjort med arbeidsgiver, trygdeetat og bedriftshelsetje-
neste der det er nødvendig. Vi vil at pasienten skal gå
tilbake til jobb første uken etter oppholdet her. Vår er-
faring er at pasienten da er på topp både fysisk og psy-
kisk. Jeg er redd terskelen hadde blitt for høy for en-
kelte om de hadde måttet vente på jobbstart, sier Myhr.

Forklare omverden
En annen viktig oppgave for de ansatte ved klinikken er
å få pårørende og omverden til å forstå at hjertesyke
kan jobbe, og at mye av det de tidligere gjorde ikke er
farlig å fortsette med. Den hjertesyke må selv kjenne
etter når nok er nok. Dette testes ut på klinikken.

– Aktiv sykmelding er et alternativ. Det bruker vi
svært lite. Vi anbefaler  graderte friskmeldinger og fø-
ler at det er fornuftig i startfasen, sier han.

Ved inntak av pasienter prioriteres sykmeldte som er
i arbeid. 70 prosent av plassene er forbeholdt disse.
Ventetiden er 1-2 måneder for denne pasientgruppen,
mens den er noe lengre for trygdede og pensjonister.

–  Hva med oppfølging etter at pasienten har reist
hjem?

– Vi følger dem opp i ett år ved å ringe etter tre uker
og etter seks måneder.  Etter ett år tar vi dem inn til en
test. Fram til 1. januar i år var det 50 prosent som kom
til denne testen. En årsak til det var at den enkelte
måtte betale reisen selv. Etter at vi ble godkjent som

sykehusavdeling for hjerterehabilitering, får deltakeren
dekket reisen som ved andre sykehusopphold, sier Myhr.

Omfattende program
Når pasienten kommer til rehabilitering, blir det gjort
en kombinert AKG- og direktemålt oksygenopptaktest.
Denne testen forteller hvordan hjertet oppfører seg un-
der belastning, både i forhold til ischemi og rytme-
forstyrrelser, og samtidig om pasienten har angina-
smerter. Det blir også sett på  puls og blodtrykkrespons
under testen.

– Resultatet gir oss et inntrykk av om den fysiske
kapasiteten står i forhold til pasientens bakgrunn. Får vi
en som presterer mindre enn forventet, må vi undersøke
nærmere. Siden vi har hjerteklinikken vegg i vegg, har
vi mulighet til å koble inn kardiologene når vi får test-
resultat som gjør oss usikre. I enkeltstående tilfeller fin-
ner vi tilstanden så usikker at vi kontakter lokalsykehu-
set til pasienten for å få klarert om vi kan overføre pasi-
enten til klinikken for å ta en angiografi, sier Myhr.

I tillegg får pasientene undervisning i livsstil med
kost, fysisk aktivitet og røykeslutt som viktige ingredi-
enser. De får også undervisning i anatomi, fysiologi,
sykdomslære og medikamentbehandling.

– Pasientene har mange spørsmål, og det er viktig å
få svar og forsikringer om problemstillinger de er usi-
kre på. Treningen er tøff. Vi har dyktige fysioterapeuter
og idrettspedagoger. Disse utfyller hverandre, fysiotera-
peuten helsefaglig og idrettspedagogen idrettsfaglig. Vi
har tilbud for dem som trenger vektreduksjon og hjelp
til å kutte røyken, sier avdelingslederen.

Hjemmearbeid
Det er viktig at pasientene fortsetter å trene når de
kommer hjem. Avdelingen hjelper til med å ta kontakt,
eksempelvis med idrettslag, treningsgrupper, LHL-lag
og treningsinstitutter.

– Vi opplever at det hjertepasientene trenger er et
frisktreningstilbud. De kan være med på det meste,
bare de får gjøre det i sitt tempo. Utfordringen for pasi-
entene er å komme inn i rytmen når de kommer hjem.
Vi erfarer at samtalen etter tre uker er svært viktig. ■

– Vår filosofi er å få folk «fit for fight» både fysisk og psykisk, slik at de kan ta ut

gevinsten både i yrkeslivet og på fritiden, sier Nils Erling Myhr, sykepleier og avde-

lingsleder ved rehabiliteringsavdelingen på Feiringklinikken i Akershus.

Rehabiliterer 80 prosent
tilbake til jobb
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Trening er avgjørende. Feiringklinikkens mål er å få folk «fit
for fight» både fysisk og psykisk. Her er flere av klinikkens
pasienter i gang med sirkeltrening. Alle foto: Heidi Johnsen

Tverrfaglig. Sykepleier og avdelingleder Nils Erling
Myhr og fysioterapeut Julia Mbalilaki er opptatte av
at pasientene skal få tilbake troen på seg selv.



Reportasje

22 Fysioterapeuten nr. 6   juni  2004

Du er sprekere enn du tror

Feiringklinikken
er et spesialsykehus for undersøkelse, behandling og rehabilitering av voksne hjertesyke. Klinikken behandler pasienter

som har forsnevringer i eller tette blodårer i hjertet og pasienter med hjerteklaffeil. Avdeling for rehabilitering ble åpnet

høsten 2001 og fikk offentlig godkjennelse fra januar 2004. Avdelingen har 7,5 årsverk fordelt på avdelingsleder, 1,5

fysioterapeuter, en idrettspedagog, attføringskonsulent, sykepleier, helsesekretær, overlege i 50 prosent stilling +

assistentlege i utdanningstilling og kostholdsveileder i 50 prosent stilling.

– Kom igjen, ta i, kjenn etter at det tar,

roper en hoppende og sprettende fysiote-

rapeut Julia Mbalilaki, mens hun forsøker

å overdøyve de fengende rytmene som

akompagnerer sykling, mageøvelser,

løping og aerobics.

Av Heidi Johnsen
hj@fysio.no

Det er dagens første av to økter, og det er sirkeltrening
med ti forskjellige stasjoner. Svetten siler av delta-
kerne. Ingen skulle tro at det er hjertepasienter som er i
aksjon. Mbalilaki beroliger og sier:

–  De fleste er sprekere enn de tror, og det er faktisk
utrolig hvilket tempo mange holder. Her er de moti-
verte. De treffer likesinnede og ser at det er ikke så far-
lig å ta i. Men det er helt naturlig at mange er engste-
lige. De vet ikke hvor mye de kan presse seg. Etter å ha
vært her 3-4 uker er de sikre og mye sterkere både fy-
sisk og psykisk, sier fysioterapeuten.

Testing er en del av programmet. Det måles max
VO

2
. Denne testen viser hvor mye pasienten tåler.

– Når treningen starter, kjenner vi alle pasientene,
men vi forklarer at de må selv lytte til kroppen og si fra
når de føler at ting ikke stemmer. Vi opplever at de blir
raskt trygge både på seg selv og på oss fagpersoner,
sier Mbalilaki.

I treningsprogrammet inngår blant annet svømming,
turgåing med og uten staver, hjertetrim, sykling/spin-
ning. ■

Kom igjen, ta i!. Sirkeltrening består av
mange forskjellige øvelser, både styrke- og
kondisjonstrening. Foto: Heidi Johnsen



Reportasje

23Fysioterapeuten nr. 6   juni  2003

Det andre nordiske sittesymposiet samlet 430 helse-
arbeidere og eksperter fra hele Norden, og vel 30 invi-
terte foredragsholdere fra en rekke land, i tillegg til ar-
rangørene. Det sittende menneske trenger noe å sitte i
som gir optimal komfort, sikkerhet, bevegelighet og
funksjonsdyktighet. Svært mange funksjonshemmede
må ha en rullestol eller tilsvarende hjelpemiddel som er
spesialtilpasset. Og mange av foredragsholderne kon-
sentrerte seg om det grundige undersøkelsesarbeidet
som må gå forut for tilpasningen.

Kart over trykkbelastninger
Den amerikanske fysioterapeuten Jean L. Minkel var
invitert til sittesymposiet for å demonstrere trykkmåler-
utstyret FSA/ Exsensor. Utstyret består enkelt forklart
av en matte med et tett nett av sensorer som pasienten
setter seg på, gjerne i sin vanlige rullestol. Matten er
koblet til en datamaskin som avleser trykk-
belastningene fra pasienten mot underlaget og overfø-
rer dem direkte til en skjerm. Der vises et nøyaktig kart
over hvordan nettopp dette mennesket sitter. Dataene
lagres også som tallverdier.

Jean L. Minkel framhever særlig to fordeler:
– Apparaturet gir meg et nøyaktig bilde av hvordan

den enkelte pasient sitter. Jeg ser straks hvor vedkom-
mende belaster skjevt og risikerer å utvikle for eksem-
pel trykksår eller andre alvorlige plager. Ofte er pasien-
tene mine ikke i stand til å kommunisere noe som helst
verbalt om hvordan de selv har det, understreker hun.

– For det andre er denne metoden å undersøke på
minimalt belastende for pasienten. Vi trenger ikke
sende henne eller ham til stadige røntgenundersøkelser.
Vi legger bare registreringsmatten der hvor pasienten
vanligvis sitter, og så får vi resultatene med én gang. I
tillegg lagrer vi resultatene og kan følge med på om det
skjer endringer, sier Minkel.

– Er utstyret kostbart?
– Ja, det er forholdsvis dyrt – i USA koster det rundt

9000 dollar. Men jeg har brukt det samme utstyret i ti
år, og det fungerer like godt fremdeles.

Pasienten på fanget
Behovet for å vite mest mulig om pasienten ble under-
streket av nesten samtlige foredragsholdere. Mange ste-
der jobber man i team, for eksempel ergoterapeuter og
fysioterapeuter sammen. Ved pionerprosjektet Sitte-
klinikken ved Namdal sykehus i Nord-Trøndelag er en
ortopedisk kirurg helt sentral i teamet som fokuserer på

Aktivt, sittende liv
Nærmere 500 mennesker satt i slutten av april sammen i tre dager i Lillestrøm,

nordøst for Oslo. Temaet var – nettopp det å sitte, og samtidig ha et aktivt liv.

Av Berit Nyman
berit.nyman@fysio.no

at all ekspertise skal være til stede samtidig, når pasien-
ten kommer til konsultasjon. Slik forsøker de å mini-
mere belastningene for pasientene og mener at de kom-
mer raskere fram til gode løsninger.

Fysioterapeuter som arbeider mer alene, må finne
andre måter å undersøke og utrede pasientene på. Ellen
Velde, fysioterapeut med Vojta-utdanning, er tilknyttet
fagavdelingen i det internasjonale hjelpemiddelfirmaet
Sunrise Medical. Men hun sverger til sitt eget sanse-
apparat for å få mest og best mulig viten om hvordan
pasientene hennes, som er funksjonshemmede barn, sit-
ter.

– Jeg har svært gode erfaringer med å ta pasienten
på fanget, sier hun. På symposiet inviterte hun island-

Trykkmåling. Jean L. Minkel er fysioterapeut i delstaten
New York i USA og bruker såkalt «pressure mapping» –
trykkmålerutstyr – som hjelpemiddel for å tilpasse
rullestoler. Hun demonstrerte utstyret på Det nordiske
sittesymposiet i slutten av april. Foto: Berit Nyman
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– Sitter dere godt? Det gjør ikke jeg! Og jeg lever i stadig

forundring over at man ikke er kommet lenger i å utvikle

gode sittemøbler for oss som er henvist til å sitte oss

gjennom livet!

Lars Ødegård, generalsekretær i Norges handikapforbund, henvendte seg i
frisk stil til en sal stinn av fysioterapeuter, ergoterapeuter, hjelpemiddel-
konsulenter og ortopeder under Det 2. nordiske sittesymposiet i Lillestrøm i
slutten av april.

I huset ved siden av ble messen «Selvstendig liv – handikap 2004» avvi-
klet omtrent samtidig. Hele den nye Norges varemesse var stappfull av hjel-
pemidler og måleinstrumenter, og ditto utviklere, designere og distributører.
Men altså ennå ikke den optimale rullestol til daglig aktivitet, ifølge Lars
Ødegård.

Han avsluttet sitt innlegg med oppfordringen: – Let’s move some asses
forward here! og høstet latter og applaus.

ske Inga Jónsdóttir fra arrangementskomiteen til å sette seg på fanget hen-
nes og demonstrerte så hvordan en undersøkelse foregår.

– Når jeg har barnet på fanget, kan jeg kjenne helt tydelig hvordan
bekkenstillingen er, om barnet har skjevstilling i ett eller flere plan. Og jeg
finner lett fram til stive ledd. Jeg får et godt helhetsinntrykk, rett og slett. Så
må jeg naturligvis gå videre og kartlegge om skjevheter er fleksible eller
fikserte, og så videre, forklarer Velde. Hun understreker hvor viktig det er
for ethvert sittende menneske, helt fra barneårene, å ha en sittestilling som
sikrer optimal selvstendighet.

– En god sittestilling er en forutsetning for et godt sosialt liv! sier hun. ■

Om rullestoler i Norge
I 2003 ble det fra Folketrygden gitt cirka 177 millioner kroner i støtte til manuelle

rullestoler, og cirka 333 millioner kroner til elektriske rullestoler.

Fra hjelpemiddelsentralene ble det samme år utlevert rundt 20.950 manuelle

rullestoler og vel 6.900 elektriske rullestoler. Dette tilsvarer ikke antall personer,

fordi en del rullestolavhengige har mer enn én stol.

Sitter ikke godt

Måler trykk. Bildet på skjermen viser hvordan akkurat
dette mennesket sitter. Det er blitt til ved hjelp av trykk-
målerutstyret FSA/Exsensor. Utstyret består av en matte
med et nett av sensorer som pasienten setter seg på,
gjerne i sin vanlige rullestol. Matten er koblet til en
datamaskin som leser trykkbelastningene fra pasienten
mot underlaget. På denne måten kan man se hvor
pasienten risikerer å utvikle trykksår og andre alvorlige
plager. Foto: Berit Nyman

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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To be loyal, or not
to be loyal?
That is the question... Denne frie formuleringen av
Shakespeares berømte frase slo meg tidligere i år,
da jeg ble anmodet om å holde et foredrag for PFF
på deres årsmøte i mars. Innlegget skulle holdes en
søndag morgen, være underholdende og friste
deltagerne opp av sengen etter en festmiddag
kvelden i forveien. Løfte om økonomisk og sosial
kompensasjon gjorde at jeg takket ja, som jeg har
gjort tidligere for andre lag og foreninger.

En uke før årsmøtet ble jeg ringt opp av en høyt
rangerende person i NFF, med spørsmål om jeg
hadde reflektert over min fraternisering med
«fienden», som PFF ble omtalt. Jeg svarte at det
hadde jeg ikke, men siden jeg ble spurt, så kunne
jeg ikke se noe galt i det jeg gjorde.

NFF-representanten ga da uttrykk for at dersom
jeg ikke revurderte min innsats for den rivalise-
rende organisasjonen, ville det være vanskelig for
NFF å benytte seg av mine tjenester i fremtiden. Jeg
ville bli ansett som illojal. Jeg refererte da til at
andre, og atskillig større fysioterapikapasiteter enn
meg, hadde stilt opp i intervjuer for PFF, holdt
kurser for dem og skrevet artikler for deres fagblad.

Min motpart kunne da informere meg om at
dersom man så at NFF-kolleger skulle yte noe for
PFF, ble de ringt opp, som jeg ble. Etter en prat ble
de oppmerksomme på hvor uheldige signaler de
sendte ut og kansellerte sine avtaler med PFF. At
enkelte kunne ha unngått denne praksisen, berodde
på tilfeldigheter, ble jeg fortalt.

At jeg ikke hadde misforstått, ble bekreftet
under Opplands-avdelingens årsmøte noe senere,
der «sensurpolitikken» ble presentert for oss alle
av samme NFF-representant.

Dels for å få stadfestet om jeg var å anse som
illojal, dels for å undersøke om organisasjonens
ledelse har et mandat til å true sine egne medlem-
mer med statusreduksjon i en slik situasjon, tok jeg
kontakt med Etisk utvalg. Jeg ga dem en kopi av et
svarbrev jeg formulerte til personen som tok
kontakt med meg, der jeg beskrev situasjonen slik
jeg oppfattet den. Rådet fant ikke å kunne anse
meg for illojal.

Usikker på om det bare var jeg som var blitt
paranoid på mine gamle dager, tok jeg i tillegg
kontakt med respekterte kolleger og forela saken
for dem. Alle syntes dette var en rar praksis og ga
uttrykk for dette med varierende grad av emosjo-
ner, fra irritert oppgitthet til tilnærmet sjokk. Noen
ga også uttrykk for at dette burde bli debattert
åpent, da det var prinsippielle sider ved saken som
burde bli klargjort. Er dette en politikk som NFF
stiller seg bak, og vil være bekjent av, eller kan det
være enkeltindivider som bruker sin innflytelse i
forbundet til å realisere mer personlige formeninger

og verdioppfatninger? Begge alternativene ville i
mine øyne være uheldige, men jeg respekterer NFF
som seriøs organisasjon for høyt til å kunne tro at
det første alternativet er aktuelt.

Skulle det andre alternativet være det reelle,
ville det være destruktivt for en eventuell bro-
bygging mellom kolleger med forskjellig organisa-
torisk bakgrunn. Et forsøk på å få kolleger samlet i
ett kongerike vil bli kvalt i fødselen, dersom slike
personer skulle være ansvarlige for forsoningen.
Det synes å være et behov for en klarere arbeidsin-
struks, hvor apartheidpolitikk går fram som en

Om NFF og Ortopedisk medisin
ad modum Cyriax
Norsk Forening for Klinisk Ortopedisk Medisin (NFKOM) har ved flere anledninger søkt NFF om
godkjennelse av Ortopedisk Medisin som tellende fysioterapispesifikk etterutdanning uten  å lykkes.
I februar 2004 vedtok NFF’s sentralstyre å godkjenne undervisning som omhandler ekstremitets-
ledd, anatomi og forskningskurs. Alt som omhandler rygg – både teori, undersøkelse, differensial-
diagnoser og behandling – ble ikke godkjent. Styret i NFKOM har bedt om innsyn i den argumenta-
sjon som ligger til grunn for vedtaket. Vi har i skrivende stund ikke mottatt svar på vår henvendelse.

Ortopedisk medisin a m Cyriax er på verdensbasis en av mange retninger innen fysioterapi som
bruker manipulasjon som en av behandlingsmetodene. Norsk Forening for Klinisk Ortopedisk
Medisin (NFKOM) er en interesseorganisasjon for fysioterapeuter og leger med interesse for og
utdanning i Ortopedisk Medisin a m Cyriax. NFKOM sitt formål er å ivareta medlemmenes
fagpolitiske og faglige interesser.

Styret i NFKOM  har en del generelle betraktninger i sakens anledning som vi gjerne vil ta opp
her. Som før nevnt er Ortopedisk medisin a m Cyriax på verdensbasis en av mange retninger innen
fysioterapi som bruker manipulasjon som behandlingsmetode. Ellers i verden er det akseptert at det
nettopp finnes flere retninger innen samme område, og dette er med på å skape mangfold.

I Norge har man Manuellterapi a m Kaltenborn. I følge innstillingen til sentralstyret fra Fag- og
spesialistrådet vedrørende  vedtaket om OMI-godkjennelse fra februar 2004, heter det at manuell-
terapeuter bør være de eneste fysioterapeuter som utfører manipulasjon i Norge. Styret i NFKOM
kan ikke se noen god begrunnelse for denne typen påstand og er svært interessert i å vite hvorfor.

Vi ser at det er manuellterapeuter som i praksis avgjør om andre retninger innen manipulasjons-
behandling skal få godkjennelse på det norske fysioterapimarked. En enerådende aktør innen et felt
bestemmer med andre ord om nye aktører skal få slippe til. Vi vil hevde at man her må trekke
manuellterapeuters habilitet i tvil. Konkurranselovgivningen har klare regler for monopoldannelse,
og i lignende situasjoner ville man stille seg tvilende til denne form for praksis. Vi kan ikke se noen
grunn til at  ikke konkurranselovgivningen og habilitetsprinsippet også skulle gjelde for NFF.

Styret i NFKOM hevder ikke at Ortopedisk medisin a m Cyriax er bedre eller verre enn Manuell-
terapi a m Kaltenborn. Vi hevder derimot at det er annerledes og at det er et bidrag til det mangfold
av behandlingsformer som norsk fysioterapi har å tilby.

Siden 1986 har kurs i Ortopedisk medisin a m Cyriax vært et tilbud til fysioterapeuter i Norge, og
det er svært mange som har benyttet seg av dette tilbudet. Vi vet at denne utdanningen er et godt
egnet og nyttig verktøy i den daglige praksis.

Vi opplever at det norske fysioterapimiljøet generelt er positive til denne behandlingsformen.  Vi
håper at NFF innser dette og gir sine medlemmer som har utdanning i Ortopedisk medisin a m
Cyriax den anerkjennelse de fortjener.

Astrid Olafsdottir og Sigrund Grindheim,
for Styret i NFKOM

absolutt kontraindikasjon i det interkollegiale
arbeidet.

Om dette er en sak sentralstyret burde
behandle, eller om Landsmøtet til høsten er den
rette instans, skal jeg ikke ha noen formening om,
men en av dem bør korrigere slik praksis.

Etisk utvalg har så vidt jeg vet ingen utøvende
makt, men bør kunne være en tung referanse
dersom en av de tidligere nevnte instanser ville ta
ansvar for en slik instruks.

Odd Magne Lundby

Innlegg skal ikke være lengre enn 500 ord eller 3.000 tegn. Forkortelser/endringer som går ut over det

ortografiske, grammatikalske eller det å gjøre setninger mer forståelige, legger vi fram for forfatter før

trykking. Alternativt skal det stå under innlegget at det er forkortet/redigert av redaksjonen. Titler

settes i redaksjonen, men kom gjerne med forslag! Frister, se tredje siste side.
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Om MT-autorisasjon og
godkjenning av OMI
Det er med interesse jeg følger med i aktiviteten til MT-gruppa for tida. Dette er en av NFFs
tradisjonelt sett sterkeste faggrupper, og nå jobber de for egen autorisasjon. Samtidig ønsker de å
bevare sin posisjon i NFF, og dette synes blant annet å skje ved å bidra til å nekte full godkjenning av
OMIs fagplan for videreutdanning i klinisk ortopedisk medisin (undersøkelse og behandling av
columna ble ikke godkjent).

At MT-gruppen går imot og ikke vil godkjenne OMI er vel egentlig ikke så rart med tanke på at
teorigrunnlaget spriker mellom de to retningene. Med andre ord er det manglende innsikt, eller
manglende vilje til innsikt, i internasjonalt anerkjente ortopediske teorier og metoder som synes å
være grunnlaget for at OMI ikke får full godkjenning i NFF.

Endel av fasettleddsteoriene og manipulasjonsteknikkene av columna som benyttes innen
manuellterapien, er i stor grad lik metodene til kiropraktorer, naprapater o.l. Dersom manuell-
terapeutene snart får sin egen autorisasjon snart, vil de kunne assosieres med og komme i samme
gruppe som naprapater og kiropraktorer. Det er muligens nettopp det MT ønsker? På sikt vil dette
kunne bane vei for at mer oppdatert teori og kunnskap fra andre faggrupper, eksempelvis OMI-
gruppen, får en sterkere posisjon i NFF.

I så fall vil vi, hypotetisk sett, være vitne til et slags paradigmeskifte i NFF, hvor MT-gruppens
higen etter egen autorisasjon fører til at de setter seg selv utenfor. Muligens vil dette skje på sikt
uansett med tanke på fysioterapifagets utvikling med økende krav til objektivitet og empiri.

Mikael Olsen

En kommentar til
intervjuet med Berit
Bunkan
Takk for spennende intervju med Berit Bunkan! Hun
kommer med flere kommentarer til faggruppe-
styrets arbeid og årsmøtet som vi ønsker å
kommentere.

Berit Bunkan var til stede på vårt årsmøte i
Trondheim.  Det syntes vi var flott, blant annet fordi
vi skulle debattere forslag til navneendring på
gruppen. Bunkan har vært med i alle de 42 år
faggruppen har eksistert og kom med mange
nyttige innspill. Et årsmøte i seg selv er ganske
kjedelig. Det er årsrapporter, regnskap og budsjett
og eventuelt-saker. Men takket være engasjerte
årsmøtedeltakere ble det et spennende og livlig
møte.

Bunkan kritiserer styret for at vi brukte tid på
skjerfaksjonen på årsmøtet.  NFF bevilget  i 2003
kr. 50 000 til informasjonstiltak for faggruppen, og
sammen med informasjonsrådgiver Harald Nyquist
utarbeidet vi en kampanje – kalt skjerfaksjonen.
Målet var flere arbeidsplasser for fysioterapeuter i
psykiatrien. Kampanjen har gitt mye positiv
respons. Den hadde sin naturlige plass i styrets

årsrapport da kampanjen var en del av vårt arbeid i
2003.

Bunkans doktorgradsarbeid  hører ikke hjemme
i styrets årsrapport. Det er hun som har skrevet
avhandling, ikke vi. Det er hennes ære alene!
Doktoravhandlinger eller andre faglige arbeider har
ikke plass på årsmøtet hvis det ikke handler om
fagpolitiske valg.

Årsmøteseminaret derimot gir plass for faglig
stoff, hvor man velger ut fra et aktuelt tema. Det er
seminarkomiteen, ikke styret, som setter opp
programmet. Styret kan selvfølgelig påvirke
programmet ved å komme med innspill, men
primært er det seminarkomiteen som avgjør.  De
velger gjerne ut fra lokale ressurser, så også i år.

Tema var som Bunkan sier – smerte – men det
ble her belyst ut fra en pasient – og de behandlere
som hadde vært inne i bildet – leger, psykologer og
fysioterapeuter.  En spennende rød tråd. Trond-
heims-komiteen gjorde et flott arbeid det står
respekt av og som de har fått mange positive
tilbakemeldinger på.  

Kurs- og fagutviklingskomiteen er faggruppens
spydspiss på området fagutvikling og utvikling av
nye kurs og samarbeider også med Bunkan når det
gjelder hennes kurs.

Bunkan hevder at faggruppestyret virker
desorientert når det gjelder sin mulighet til å

påvirke videreutdanningen fordi høgskolene er
autonome.  Hun kunne ikke ta mer feil.  Styret er
fullstendig klar over høgskolenes autonomi.  Men
det er NFF som sitter på takstkompetansen, og den
er gullegget som høgskolene lever av.  Vi kan
påvirke kravene til taksten og kan gjennom dette
styre videreutdanningen dit vi mener det er
hensiktsmessig.

For styret i Faggruppen for psykiatrisk og
psykosomatisk fysioterapi, Berit Ianssen

UFF og Privat Råd!
Jeg hadde egentlig tenkt å la Snorre Vikdal og UFF
få siste ord i debatten om Privat Råds forslag til
endringer i ASA 4313.

Jeg registrerer at vi er saklig uenige på noen
punkter. Hvis Vikdal og UFF er like løsnings-
orienterte og kompromissvillige som medlemmene
i Privat Råd, vil vi sikkert kunne finne løsninger på
disse. Det siste avsnittet i Vikdals innlegg i
FYSIOTERAPEUTEN nr. 5 krever dessverre at jeg
må plage leserne med enda et innlegg.

Vikdal mer enn insinuerer at medlemmene av
Privat Råd hadde en skjult agenda da vi foreslo en
økning av goodwillsatsen. Denne insinuasjonen har
Vikdal kommet med flere ganger tidligere, både i
nettdebatten i fjor høst og i sitt innlegg i FYSIOTE-
RAPEUTEN nr. 2 i år. Jeg har til nå latt være å
kommentere denne påstanden fordi den burde falle
på sin egen urimelighet. Dessverre fortsetter Vikdal
å gjenta dette til det kjedsommelige. På den måten
undergraver han tilliten vi fikk da vi ble valgt på
Landsmøtet 2001. Det er mulig at dette er Vikdals
agenda, ikke vet jeg.

Jeg kan forsikre alle medlemmer i NFF om at
INGEN i Privat Råd har hatt noen skjult agenda
hvor målet var å gjøre oss rike på våre kollegers
bekostning. Vi tåler godt at det blir stilt spørsmål
ved de vurderinger og valg vi tar, saklig uenighet er
noe organisasjonen vokser på. Hva Vikdal måtte
mene om meg og mine motiver kan jeg også la
passere, men at han nok en gang offentlig trekker
integriteten til mine kolleger i rådet i tvil tar jeg
skarp avstand fra.

Jeg beklager at UFF har en leder som bruker en
slik debattform og ber Vikdal snarest komme med
en kort, uforbeholden unnskyldning til Privat Råds
medlemmer.

Roar Høidal, leder Privat Råd
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Innledning
Arbeidsforhold og uheldige belastninger i arbeidsmiljøet har ofte
blitt brukt som forklaringer på plager fra muskel- og skjelettsystemet.
Som følge av at arbeidsmiljøloven kom i Norge i 1977, økte opp-
merksomheten rundt sammenhengen mellom arbeidsmiljø og helse-
problemer, inkludert muskel- og skjelettplager. Er forståelsen av
disse årsakssammenhengene noe nytt eller var dette tema også i eldre
tider?

Det er liten tvil om at arbeid faktisk har ført til plager. De som
bygde pyramidene i Egypt må ha kjent det både her og der. Det fin-
nes noe informasjon som antyder sammenhenger mellom arbeid og
plager fra muskel og ledd (1). Kildematerialet synes imidlertid å
være lite sammenlignet med det som finnes innen mange andre medi-

Arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager
– et historisk perspektiv

Sammendrag
Arbeid har sannsynligvis alltid hatt betydning for plager i muskel- og skjelett-
systemet, men sammenhengen mellom arbeid og plager er lite belyst før i
den senere tid. Historisk kunnskap rundt oppfatninger om sammenhengen
mellom arbeid og muskel- og skjelettplager kan bidra til at vi ser ulike syns-
punkter i et større perspektiv. Denne artikkelen gir et innblikk i hva historien
forteller oss om arbeid som årsaksforklaring til muskel- og skjelettplager.
Historiske beskrivelser spenner fra det gamle Egypt og frem til nå. Historien
viser at plagene skifter navn selv om det ikke nødvendigvis har oppstått nye

sykdommer. Nye merkelapper får konsekvenser for hvordan vi håndterer pla-
gene og driver forebyggende arbeid. Flere epidemiske fenomener i vår nære
historie viser at vi fortsatt mangler mye kunnskap om muskel- og skjelettpla-
ger, både når det gjelder årsaksmekanismer og diagnoser. Muskel- og skje-
lettplager påvirkes blant annet av rammebetingelser på individnivå, bedrifts-
nivå og samfunnsnivå. Arbeidsplassen er en av flere sentrale arenaer for
forebygging av muskel- og skjelettplager.
Nøkkelord: Muskel- og skjelettplager, historie, arbeid, årsaker

sinske områder. Grunnen til dette er sannsynligvis at det historisk sett
har vært helt andre sykdommer og tilstander som har vært gjenstand
for interesse. Et eksempel er de store smittsomme sykdommene, der
død var et svært sannsynlig utfall dersom man ikke fant forebyg-
gende tiltak eller tilfredsstillende behandling (2).

Fysioterapeuter som forebygger eller behandler arbeidsrelaterte
muskel- og skjelettplager, kan ha nytte av historisk kunnskap. Det
kan bidra til å se sammenhengene mellom arbeid og muskel- og
skjelettplager i et større perspektiv, og dermed også øke evnen til kri-
tisk vurdering når det lanseres nye diagnoser og nye årsaker. Målet
med denne artikkelen er å gi et historisk innblikk i hvordan arbeid er
beskrevet som årsak til muskel- og skjelettplager gjennom tidene.

Muskel- og skjelettplager – definisjon og forståelse
Muskel- og skjelettplager brukes som et sekkebegrep for mange til-
stander med mange ulike årsaker. Felles for disse tilstandene er at
symptomene kommer fra muskel- og skjelettsystemet. Størstedelen
av disse plagene mangler spesifikk diagnose. Eventuelle diagnoser er
ofte basert på selvrapportering, det vil si hva personen selv formidler,
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Arbeid har blitt brukt som forklaring på muskel- og skjelettplager helt fra pyramide-

byggerne i det gamle Egypt til dagens arbeidstakere. Plagene har eksistert med ulike

navn, men ikke endret seg vesentlig med hensyn til kroppslige symptomer. Historisk

kunnskap kan hjelpe oss med å prioritere hvilke områder det skal forskes på og hvilke

tiltak som bør settes i verk.
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i motsetning til funn gjort ved målbare, biologiske forandringer (3).
Arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager er vanligvis definert

som lidelser med klare eller sannsynlige årsaker knyttet til arbeid (4).
Når tilstander får navn etter mulige årsaksforhold, påvirker dette
sannsynligvis valg av tiltak. Dette gjelder både helsevesenets be-
handling og forebygging av plagene, men også bedrifters og arbeids-
takeres forslag til løsninger.

Arbeid som årsak til plager – historiske glimt
Fysisk tungt arbeid
Det finnes flere sitater i historiske dokumenter som antyder en sam-
menheng mellom fysisk tungt arbeid og muskel- og skjelettplager. En
papyrusforfatter skrev i 2500 f. Kr. om medisinsk behandling av
ryggplager hos arbeidere som var involvert i å flytte og løfte store
steinblokker ved bygging av pyramidene (5). En annen forfatter re-
gistrerte at murernes armer ofte var utslitt av arbeid (6). Dokumenter
forteller at barn gikk på ryggen til foreldrene, både som forebyg-
gende og terapeutisk behandling for manuelt arbeidende i det gamle
Grekenland og i Egypt (7).

Andre aktiviteter
Legekunstens far, Hippokrates, som levde på 400-tallet f.Kr., antydet
en sammenheng mellom hesteridning og forekomst av kronisk defor-
merte ledd, spesielt i nedre rygg og hofte (8). Videre beskrev han
kroniske problemer knyttet til repeterende håndbevegelser. Fra mid-
delalderen finnes beskrivelser som antyder en sammenheng mellom
arbeid og plager. Arkeologiske skjeletter viser spor etter osteoartrose
eller slitasjegikt. Enkelte forskere har konkludert med at forandrin-
gene, foruten at det er kjønns- og aldersforskjeller, trolig var forbun-
det med fysiske belastninger. Det er blant annet funnet at kvinner
hadde mer slitasjegikt i fingrene enn menn. Dette ble forklart med at
kvinnene brukte fingrene mer, for eksempel ved spinning av ull (9).

Lidelser kategorisert ut fra yrke
I verket «De Morbis Artifikum» fra 1713 klassifiserte den italienske
legen Bernardino Ramazzini sykdommer og skader ut i fra helse-
risikoen som den enkelte arbeidssituasjon skapte (10). Ramazzini var
den første som systematisk beskrev arbeidsrelaterte plager ved å lage
en oversikt over arbeidsbetingede lidelser i 54 yrker. Han er for øvrig
også kalt arbeidsmedisinens far. I Ramazzinis verk kan man lese føl-
gende:  «…unaturlige kroppsstillinger kan påvirke kroppens natur-
lige strukturer og dermed gradvis utvikle seg til alvorlige sykdom-
mer… Notarius, skrivere og skreddere får lammelse i armer og ben.
Veversker sliter sine armer, hender, ben og rygg».

Sittende stilling, gjentatte håndbevegelser, og muskelspenninger
som krevdes for å gjøre arbeidet riktig, var antydet som årsaker til
plagene. Ramazzini rådet legene til, i tillegg til spørsmålene
Hippokrates tidligere har anbefalt, å føye til spørsmålet «Hva er ditt
yrke?» hver gang de kom på sykebesøk.

Nye arbeidsbelastninger
og nye forklaringer
Den industrielle revolusjon på 1800-tallet førte til en dramatisk øk-
ning i ansettelse av kontorister, skrivere, bokholdere og andre som
levde av å bruke penn. Arbeidet som ble utført av denne nye klassen
av funksjonærer, var ofte monotont, repeterende og med tidspress.
Den første epidemien av skrivers krampe ble rapportert blant mann-
lige funksjonærer i Storbritannia i 1830-årene, og var knyttet til in-
troduksjonen av pennesplitt i stål.

I et dokument fra 1832 het det dessuten: «Ved mange store fabrik-

Riktig sittestilling. Disse gamle plansjene viser nødven-
digheten av riktig sittestilling i forbindelse med arbeid
på skrivestuen...

ved staffeliet...

og tangentinstrumentet. Viktige sysler for overklassen
på 1800-tallet. Illustrasjoner: Arkiv
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ker holder bokholderne seg ved skrivebordet fra halv syv om morge-
nen til ni om kvelden… Musklene lider av å holde en stilling, og de
plages ofte av hyppig smerte i en side av brystet.» (6). I tillegg så det
ut til at de som hadde størst problemer, ikke var forfattere eller de
som lagde brev og manuskripter, men  de som drev med avskrift av
dokumenter. To fellesbegreper ble etter hvert brukt som beskrivelse
av dette syndromet: Yrkesnevrose og yrkeskrampe.

Yrkesnevrose ble først brukt av Gowers i 1888 i hans lærebok om
sykdommer i nervesystemet (11). Begrepet nevrose ble ikke brukt for
å indikere noen mental eller psykologisk tilstand, men heller for å
understreke at plagene var en nevrologisk lidelse med ukjent etiologi.
Telegrafistkrampe var en lignende type yrkesnevrose hos en annen
yrkesgruppe. Telegrafen revolusjonerte kommunikasjonen på 1800-
tallet. Snart var mange ansatte som telegrafister i mange land. De før-
ste medisinske rapportene om kroniske hånd og håndleddsplager
blant telegrafister kom. Fenomenet telegrafistkrampe ble første gang
rapportert på et medisinsk møte i Paris i 1875, og senere beskrevet i
Lancet (12). Symptomene og fravær av klar underliggende patologi
var en parallell til det som kjennetegnet skrivers krampe. Dette var
smerter i underarmen som ble knyttet til ensidig arbeid.

I 1911 hadde telegrafistkrampe nådd tilnærmet epidemiske pro-
porsjoner blant britiske telegrafoperatører. I en studie blant mer enn
8000 telegrafister, rapporterte 64% at de hadde fysiske plager knyttet
til telegrafering. Forskere fant at i tillegg til håndstillinger og -beve-
gelser, var det en rekke andre faktorer som bidro til plagene. Det ble
nevnt organisering av arbeidet, for lite opplæring og veiledning, dår-
lig utforming av taster og angst og nervøsitet hos unge arbeidstakere
på grunn av stor arbeidsmengde (1).

Arbeid som årsak til ryggplager
Ryggplager er knyttet til arbeid i noen få eldre kilder. Bortsett fra
disse spredte beskrivelsene, synes det ikke som symptomer fra ryg-
gen er satt i sammenheng med ytre forhold før i nyere tid. I renessan-
sen ble ryggplager først og fremst klassifisert som revmatisme. Først
i andre halvdel av 1800-tallet ble ryggplager satt i klar sammenheng
med ytre påvirkning. Den industrielle revolusjon, og spesielt bygging
av jernbaner, førte til en flom av alvorlige skader. Railway spine  ble
rapportert av en Lancet kommisjon i 1862. De fant at
jernbanebyggere hadde mer ryggplager enn for eksempel sjøfolk,
gruvearbeidere og  andre kroppsarbeidere (1).

John Eric Erichsen beskrev tilstanden i 1866 (13). Han mente at
støt og risting av ryggsøylen og nervesystemet kunne forstyrre rygg-
margsfunksjonen. Ryggplagene ble altså relatert til en skade eller et
ytre traume. Det ble også ytret at mindre skader kunne føre til lang-
varige effekter. Syndromet railway spine var kjennetegnet av subjek-
tiv svakhet og redusert funksjon. Etter hvert ble det imidlertid uenig-
het i fagmiljøene om årsaksforhold. Og snart tenderte Erichsen, i lik-
het med en del andre, mot at railway spine også kunne være en form
for traumatisk nevrasteni (14). Dermed ble fokuset flyttet til denne
nye diagnosen som antydet andre årsaker til plagene.

Endring i årsaksforklaringer
Nevrasteni ble definert som en tilstand av nervøs utmattelse, som en
konsekvens av bråk og tempo i et moderne liv (1). Det ble altså be-
traktet som en kultursykdom, et svar på det moderne menneskets sår-
barhet i en samfunnsutvikling preget av industrialisering, urbanise-
ring, ny teknikk og bristende sosiale strukturer.

Symptomene på nevrasteni var kronisk tretthet med vage fysiske
plager. Man hadde en opplevelse av kroppslig eller fysisk svekkelse
ved de minste anstrengelser. Dette var ledsaget av smerte og stivhet i
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Bøy og tøy. Sykegymnasten leder an arbeiderne
i pausegymnastikken på 50-tallet.

Utviklingen i industrien gjorde arbeidet ensidig, og ...

gymnastikken ble sett på som svært viktig i forebyggingen
av muskel- og skjelettplager. Foto: Arkiv
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musklene. Diagnosen rammet først og fremst yngre mennesker i høy-
ere samfunnslag. Det var nærmest et adelsemerke blant intellektuelle.
Senere viste det seg at dette var like vanlig i arbeiderklassen. Etter
hvert som forklaringsmodellen på symptomene endret seg fra
nevrologi til psykiatri ble antallet kraftig redusert. Den samme tren-
den så man for yrkesnevrosene.

Dårlig fysisk form og feil arbeidsteknikk som årsak til ryggplager
I løpet av de to første tiårene på 1900-tallet ble det skrevet en del om
industrielle ryggplager (14). Det industrielle svaret på problemet var
å få en bedre seleksjon av arbeidstakere og bedre arbeidspraksis.
Dette ble støttet av undersøkelse av vernepliktige i USA, der mange
brøt sammen på grunn av ryggplager. Der mente man også at rygg-
plager var knyttet til fysisk form. I takt med den industrielle utviklin-
gen kom teknologien til å erstatte mange av de manuelle arbeidspro-
sessene. Det ble etter hvert mindre kroppsarbeid, og arbeidet ble mer
ensidig. Dette ble sett på som uheldig.

Svensken Emil Nilsson skrev i 1910: «Hvert organ i kroppen, som
ikke får sin tilbørlige øvelse, mister den spenst og arbeidsevne, som
er en nødvendig forutsetning for hele organismens helse og velbefin-
nende» (15). I en artikkel av den danske statslegen Axel Hertel i
Hälsovännen i 1898 ble det illustrert hvordan feilaktige kropps-
stillinger kunne skade kroppen (15).

Forebyggende arbeid blant arbeidstakere
I Norge kom det etter hvert i stand tiltak for å verne om arbeidstaker-
nes helse, altså forebyggende arbeid. Freia Chocolade Fabrik i Oslo
opprettet i 1917 forløperen til den moderne bedriftslegeordningen
med Carl Schiøtz som pioner. Schiøtz innførte folkehelseperspektivet
i fabrikklegevirksomheten, «det preventive, det hygieniske prinsipp».

Bedriftslege Axel Strøm utførte to store fraværsundersøkelser ved
Freia rundt andre verdenskrig. Undersøkelsene viste at yrkesmyalgi
var et hovedproblem, sammen med nervøse lidelser. Dermed ansatte
de en sykegymnast i 1946, noe som signaliserte at arbeidsplassen var
viktig i arbeidet med å forebygge plager (16).

I etterkrigstiden oppstod enda et nytt begrep, nemlig
«belastningslidelser» (17). Det ble et mye brukt begrep i norsk yrkes-
medisin, og også i de andre skandinaviske land og i tyskspråklige
land (med begrepet belastungskrankheiten). Belastningslidelser anty-
der tilstander med ytre belastninger som årsak, noe som flytter foku-
set fra symptomer til årsaker som kan påvirkes. I engelskspråklige
land eksisterer ikke dette begrepet.

Systematiske studier av risikofaktorer
På slutten av 1980-tallet ble det på nytt fokusert på muskel- og
skjelettplager, etter som antall arbeidsuføre som resultat av muskel-
og skjelettplager var et økende problem. I forebyggingsmeldingen
«Flere gode leveår for alle» (18) styrte man oppmerksomheten bort
fra sykdommer som forårsaker tidlig død, over mot sykdommer som
forårsaket lidelse og som koster samfunnet penger. Belastnings-
lidelser og psykososiale problemer skulle prioriteres. Studier av og
tiltak mot årsaker og risikofaktorer i ulike yrker har vært en innfalls-
vinkel til å komme videre i dette arbeidet.

En norsk studie viste små, men klare forskjeller i forekomst av
muskel- og skjelettsykdom mellom ulike yrker. Forekomsten var
høyest i bygg- og anleggsbransjen og i industriell virksomhet (19).
Det er for øvrig publisert en rekke studier som dokumenterer den be-
tydningen ulike faktorer har for muskel- og skjelettplager. Det spen-
ner fra fysiske faktorer som tungt arbeid, vridde arbeidsstillinger og
ensidig arbeid til psykososiale faktorer som kontroll over eget arbeid

og jobbtilfredshet, sosiokulturelle faktorer som utdanning og
sosioøkonomisk status og individuelle forhold som alder, kjønn, per-
sonlighet, fysisk aktivitet og mestring (20-21).

Skjermarbeid og økt forekomst av plager
Til tross for økende kunnskap om årsaksforhold viser hendelser fra
vår nære fortid at det fortsatt er vanskelig å forstå de komplekse
årsakssammenhengene. På 1980-tallet oppstod en epidemilignende
lidelse i Australia i forbindelse med innføring av dataterminaler. Den
ble kalt Repetitive Strain Injury (RSI) (22). Ifølge australske forskere
var RSI karakterisert av tiltagende smerter, trøtthet og svekket mus-
kelkraft under utføring av arbeid. Forverring ble definert som vedva-
rende smerter på fritiden. Dette forårsaket dårlig søvn og redusert ka-
pasitet til å utføre dagligdagse plikter. Antall rapporterte tilfeller av
RSI økte på midten av 1980-tallet for så å gå betydelig ned igjen få år
senere.

Det ble stilt spørsmål om hvilke mekanismer som kunne forklare
at en slik epidemi kunne oppstå – for å så å nesten forsvinne. Noen
gikk så langt som å karakterisere omfanget av RSI som massehysteri.
Borge (23) har sammenfattet mulige årsaker som:

● individuelle forhold, definert som stress og mottakelighet,
● et liberalt trygdesystem og en sosialt akseptert tilstand blant

folk,
● media og andre som var tidlig ute og skremte folk med merke-

lappen på en ny sykdom, RSI,
● et medisinsk miljø som slo alarm på tynt grunnlag, og
● forfeilet opplysningstiltak. Arbeidstakerorganisasjonene i Aust-

ralia påpekte massemedias uheldige rolle som pådriver for
folks klager.

På den positive siden medførte dette forbedringer i arbeidslivet.
På den negative siden skapte det grunnlag for restriksjoner i
kompensasjonsreguleringen. Et annet begrep som er benyttet på lig-
nende tilstander er musesyke, som antyder at datamusa er syndebuk-
ken (24).

Ulike perspektiver og årsaksforklaringer
Den danske legen Johan Hviid Andersen har beskrevet hvordan
arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager kan ses utfra ulike perspek-
tiver (25):

Det «klinisk patologiske perspektiv» fokuserer på patologi og
prognose.  Den kliniske undersøkelse er utviklet for å finne
patologiske forklaringer på sykdommer i muskel- og skjelett-
systemet.
I et «biomekanisk perspektiv» er man først og fremst opptatt av
kunnskap fra fysiske lover om bevegelse av kroppsdeler – og
krefter som virker på kroppsdelene ved ulike daglige aktiviteter.
Arbeidsrelaterte plager i muskel- og skjelettsystemet forstås som
forårsaket av forhold som uhensiktsmessige kroppsstillinger, feil-
aktig kraftbruk og dårlig lys.
Et tredje perspektiv kalles «den omvendte belønningsstrategi».
Den fastholder at muskel- og skjelettplager er en uatskillelig kon-
sekvens av enhver tids kultur og sosiale forhold. Forekomsten av
muskel- og skjelettplager forklares med kombinasjonen av man-
glende jobbtilfredshet og lettere adgang til økonomisk kompensa-
sjon når man ikke kan, eller vil, arbeide.
Det blir presisert at alle perspektivene rommer noen riktige po-
eng, men ingen vil alene dekke dagens forståelse av arbeids-
relaterte muskel- og skjelettplager.
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Hva som skal velges i arbeidet med å forebygge muskel- og
skjelettplager, vil være påvirket av det perspektivet som velges for å
forstå plagene. De fleste vil uansett være enige om at arbeidsplassen
er en sentral arena for forebygging av plager, selv om arbeid ikke er
den direkte årsaken. Mange aktører er involvert i det forebyggende
arbeidet, og med ulike oppgaver. Helsepersonell skal bidra til å
fremme arbeidstakernes helse uavhengig av om årsaken ligger i ar-
beidet eller i andre forhold. Epidemiologer og andre forskere kan
analysere og vurdere i hvilken grad forhold på arbeidsplassen gir

økte plager eller redusert funksjonsevne i en gitt populasjon av yr-
kesutøvere. Arbeidstilsynet kan lage retningslinjer som kontrollerer
forhold på arbeidsplassen og gi informasjon til aktuelle arbeidstakere
dokumentert gjennom forskning. Styrende myndigheter kan iverk-
sette tiltak som ivaretar best mulig helse for alle i arbeidslivet og
sørge for tilrettelegging og tilfredsstillende trygdeordninger.
Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv undertegnet av
regjeringen og partene i arbeidslivet er et eksempel på forsøk på til-
rettelegging uansett årsaksforhold (26). I tillegg til å redusere syke-
fravær, skal avtalen stimulere til at det lages arbeidsplasser som gjør
at personer med for eksempel muskel- og skjelettplager kan fortsette
å arbeide.

Oppsummering
Arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager har eksistert med ulike
navn i hele vår kjente historie, fra yrkesnevrose og yrkeskrampe til
belastningslidelser og musesyke. Plagene har sannsynligvis ikke en-
dret vesentlig karakter med hensyn til kroppslige symptomer. Det
som synes å ha endret seg er ytre rammebetingelser og utløsende fak-
torer. Merkelappene på plagene har variert etter hvert som man finner
nye forklaringer.

Måten vi møter årsaksforklaringene på kan føre til at muskel- og
skjelettplager blir et mindre problem. For eksempel vil ensidig
samlebåndsarbeid som anbefales erstattet med mer variert arbeid,
være bra for de fleste arbeidstakere og sannsynligvis redusere pla-
gene. Vi kan imidlertid også påføre folk mer plager ved å
problematisere og dramatisere. Epidemien av Repetitive Strain Injury
i Australia ved innføring av dataterminaler og spekulasjoner rundt år-
saker og effekter, er et godt eksempel på dette. I slike situasjoner blir
det viktig å spørre: «Hva er hovedproblemet?».

Historisk kunnskap kan hjelpe oss med å sortere i landskapet, til å
være kritiske til nye merkelapper og til å prioritere hvilke områder
som skal forskes på og hvilke tiltak som bør settes i verk. For de

fleste av oss er arbeidet en
stor del av livet. Derfor er
spørsmålet «Hva er ditt
yrke?» høyst relevant når vi
skal finne årsaker og tiltak.
Skal man imidlertid ivareta
et helhetlig og nyansert syn
på muskel- og skjelettplager,
må Ramazzinis spørsmål
kanskje suppleres med:
«Hva er ditt liv?» Muskel-
og skjelettplager handler om
rammebetingelser både på
individnivå, bedriftsnivå og
samfunnsnivå. Arbeidsplas-
sen er en av flere sentrale
arenaer i forebygging av
muskel- og skjelettplager.
Det bør imidlertid vurderes
når og i hvilken grad det er
nyttig at tiltak på arbeids-
plassen begrenses til såkalte
arbeidsrelaterte plager, eller
om forebyggende arbeid
også må inkludere andre år-
saksforhold.

fag
artikkel

Økt oppmerksomhet i helsevesenet og i media bidro til at arbeidsplassen ble en viktig arena for
forebygging av muskel- og skjelettplager. Foto: Arkiv

Nye årsaksmekanismer. Innføringen av dataterminaler på 1980-
tallet førte til «massehysteri» rundt lidelser som ble kalt Repetitive
Strain Injury, RSI, og musesyke.
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Abstract
Working conditions have, most likely, always been an important cause of  complaints in the muscu-
loskeletal system, however, the relationship has scarcely been described until the last century. His-
torical knowledge of the relationship between work and musculoskeletal complaints may help us to
see the different sides in the relationship in a wider perspective. This article gives examples from
the history, describing how work could be the cause of musculoskeletal complaints.
The historical descriptions span from the old Egypt until our time, showing how the names descri-
bing the complaints change, even though there are no new disorders arising. New names have im-
plications for the management and prevention of the complaints. A variety of new epidemic pheno-
mena of musculoskeletal disorders show how we still need more knowledge about causes and di-
agnoses.  Musculoskeletal complaints are influenced both by individual factors, factors at the work-
place and in the community. The workplace is one of several important arenas for the prevention of
musculoskeletal complaints.
Key words: Musculoskeletal complaints, history, work, causes
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Tøyninger har ikke effekt på strekkevnen i hamstring-
muskelen hos pasienter med ryggmargskader
Dette er konklusjonen i en randomisert kontrollert studie av Harvey et al publisert i Australian

Journal of Physiotherapy i 2003, hvor 16 pasienter med ryggmargsskader fikk tøyd hamstring-

muskelen 30 minutter daglig i 4 uker.

Studiet ble utført ved et rehabiliteringssenter for ryggmargskader i Sydney. 16 pasienter med

ingen eller minimal frivillig motorisk kraft i beina og hvor strekkevnen i hamstringmuskelen var

utilstrekkelig til å klare langsittende posisjon, ble rekruttert. Pasientene var egne kontroller ved at

beina ble tilfeldig fordelt som eksperiment (tøyning av hamstring) eller kontroll (ingen tøyning).

Strekkevnen til hamstringmuskelen i begge beina ble målt gjennom å måle passiv hoftefleksjon med

et digitalt inclinometer. Et standardisert  og spesialdesignet instrument (fyldig beskrivelse i kilden)

ble brukt under målingen og videre for å utføre tøyningen i eksperimentet. Kraften på tøyningen var

standardisert til 30 Nm.

Pasientene fikk ingen annet tøyning av hamstring i perioden studien varte. Tøyninger i

forbindelse med andre aktiviteter for eksempel stell ble forsøkt kontrollert for gjennom samarbeid

med personalet.

Kilde: Harvey et al. Randomised trial of the effects of four week of daily stretch on extensibility of

hamstring muscles in people with spinal cord injuries. Australian Journal of Physiotherapy 2003;

49: 176-181

Alle utgaver foreløpig fram til og med marsutgaven 2003 er gratis tilgjengelige på Australian

Journal of Physiotherapy’s nettside www.physiotherapy.asn.au/AJP



33Fysioterapeuten nr. 6   juni  2004

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 Haas M, Groupp E, Panzer D, Partna L, Lumsden S and
Aickin M: Efficacy of cervical endplay assessment as an indicator for
spinal manipulation. Spine 2003; 28: 1091-1096.
(Prepared by Chris Maher, Editorial Board Member).
Question: Does cervical endplay assessment improve the short-term
efficacy of cervical manipulation? Design: Randomised controlled
trial of a diagnostic test. Allocation concealed; patients, assessors
and therapists blinded to the results of the diagnostic test. Setting:
Chiropractic outpatient clinic in USA. Patients: 108 patients with
neck pain were screened (inclusions: aged over 18, a minimum pain
level of 10 on a 100 millimetre pain scale and no contraindication to
manipulation); 104 were enrolled with no treatment dropouts or loss
to follow-up. Five subjects were excluded post-randomisation from
the primary analysis and additional two subjects from the secondary
analysis as they were subsequently found not to meet the inclusion
criteria. Interventions: Subjects underwent cervical endplay assess-
ment by two trained chiropractors and then received manipulation
treatment from a chiropractor blinded to the results of endplay ass-
essment. In both groups the treatment provider was instructed by an
experimenter as to the specific neck manipulation(s) to perform. In
the experimental group the manipulation treatment was based upon
the endplay assessments noted by the examiner, and in the control
group it was based upon sham endplay findings generated by a com-
puter. Outcomes: The primary outcome was neck pain evaluated
immediately after manipulation. Secondary outcomes included post-
treatment stiffness and evening pain and stiffness (all outcomes
presented on 0-100 point scales). Results: Both groups achieved
immediate reductions in pain and stiffness, of the order of 40 percent,
but there were no clinically or statistically significant between-group
differences. Group mean (95 percent Confidence Interval) between-
group differences were immediate pain, nil points (- 7 to 7);
immediate stiffness, one point (- 8.5 to 6,5); evening pain, -1,3 points
(- 11,1 to 8,5); and evening stiffness, 3,7 (- 14,8 to 7,4). Negative
results represent a greater reduction in control group. Conclusion:
Basing cervical manipulation treatment on the results of cervical end-
play assessment does not improve the short-term outcomes of a sin-
gle session of cervical manipulation. Group means and 95 percent
Confidence Intervals calculated by Chris Maher based upon data in
paper.

Cervical endplay assessment does not improve
the efficacy of cervical manipulation

Commentary
It has been a basic tenet of spinal manual therapy that clinicians
should determine dysfunctional spinal segments and apply a
technique directed specifically to the motion limitation detected.
The presumption is that by applying a technique as specifically as
possible the clinician will maximise the clinical outcome. This study
tested the assumption that applying cervical
manipulation to spinal segments with limitation of motion would
produce better clinical outcomes. In fact there was no difference
between the treatment group and a control group in which
manipulation was applied based on random selection of the target
segment. Both groups responded positively to joint manipulation.

It appears, therefore, that the short term pain relief afforded by
spinal manipulation does not depend on manipulating the ‘correct’
segment. The effect is more generalised. This is not surprising if the
initial pain-relieving effect of the treatment is related largely to
neurophysiological mechanisms, since these systems exhibit only a
relatively crude somatotopic organisation.

We have shown, for example, that applying a mobilisation
technique to the knee joint modulates pain-related responses to
stimulation of the foot in animals with inflamed ankle joints (1). One
limitation of the study is that they did not repeat the segmental
examination. It would have been interesting to see if the clinical fin-
dings were actually changed by the non-specific manipulation.

Importantly, the authors point out that this study does not evaluate
any long-term differences in clinical outcome. It remains possible
that segmental specificity is more important for some of the potential
longer-term effects of manual treatments. Because of the lack of
longer-term studies and the relative paucity of research looking at
joint-specific effects it would be prudent for clinicians to continue to
apply joint manipulation with a good deal of specificity. It is impor-
tant, however, to be aware that the effect(s) may not be as specific as
we think.

Tony Wright
Curtin University

Reference
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Fysioterapeut Reidun Jahnsen disputerer 28.
mai for graden dr. philos ved Universitet i
Oslo med avhandlingen  «Being adult with a
”childhood disease” - a survey on adults
with cerebral palsy in Norway».

Selv om Cerebral parese (CP) er en med-
født og livsvarig funksjonshemming blir
barn med CP bare fulgt opp systematisk til
de er 18 år. De siste 10 årene er det imidler-
tid beskrevet at mange voksne med CP opp-
lever nye problemer som voksne i form av
muskel/skjelettsmerter, trøtthet og redusert
gangfunksjon. Forestillingen om at CP er en
ikke-progressiv tilstand har nok bidratt til at
CP i stor grad har blitt betraktet som en
«barnesykdom», og senfølgene har derfor
kommet som en overraskelse.

Avhandlingen har kartlagt forekomsten
av senfølger hos voksne med CP i Norge
sammenlignet med lignende problemer i
normalbefolkningen. Over 400 menn og
kvinner mellom 18 og 72 år med CP fra hele

Dokorgradsdisputas
– Senfølger hos voksne med Cerebral parese

landet deltok. Deltakerne besvarte et omfat-
tende spørreskjema.

Resultatene viser at en tredjedel av
voksne med CP opplever kroniske muskel/
skjelettsmerter. Dette er dobbelt så mange
som i normalbefolkningen. Nesten 20 pro-
sent opplevde kronisk trøtthet sammenlignet
med 11 prosent i normalbefolkningen. Nes-
ten halvparten av dem som kunne gå opp-
levde redusert gangfunksjon, de fleste før 35
års alder. De nye helseproblemene hadde
høyere forekomst hos voksne med CP og
oppsto mye tidligere enn i normal-
befolkningen. Forekomsten var høyest hos
personer med moderat og alvorlig grad av
CP og kan derfor ha sammenheng med både
overbelastning og inaktivitet.

Resultatene understreker behovet for sys-
tematisk oppfølging av personer med CP i et
livsløpsperspektiv og viser at tilbudet til
voksne med CP i Norge bør forbedres radi-
kalt.

Medfødt. Selv om Cerebral parese (CP) er
en medfødt og livsvarig funksjonshemming
blir barn med CP bare fulgt opp systematisk
til de er 18 år. Foto: FYSIOTERAPEUTEN/
Kristin A. Henriksen

Effekt av modifisert CI-terapi
En randomisert kontrollert studie,

publisert i januar 2004 i tidsskrif-

tet Archives of Physical Medicine

and Rehabiliation, viste at en mo-

difisert form for CI-terapi er en

effektiv metode for å bedre funk-

sjon og bruken av affisert arm hos

kroniske slagpasienter.

CI- terapi, eller Constraint Induced
Movement Therapy (CIMT),  er en
behandlingsmetode hovedsakelig brukt i re-
habilitering av affisert arm etter slag.  Meto-
den går ut på at slagpasientens friske arm
immobiliseres med hensikten å «tvinge» pa-
sienten til å bruke den affiserte armen i tre-
ningen og i hverdagen (1, 2). I denne studien
bruke en mindre intensiv og modifisert form

for behandlingsformen CIMT.
Studien inkluderte 17 polikliniske pasien-

ter som hadde slag mer enn ett år tidligere
og som fortsatt hadde hemiparese og ikke
brukte armen. Pasientene ble randomisert til
tre grupper etter pre-testing. 7 pasienter fikk
mCIMT 3 ganger i uka i 10 uker, og den
friske armen ble immobilisert i 5 timer fem
dager i uka  (mCIMT). 4 pasienter fikk van-
lig behandling i samme dose som mCIMT
gruppa, og kontrollgruppa på 6 pasienter
fikk ingen behandling.

Utfallsmålene var The Fugl- Meyer Ass-
essement of Motor Recovery (FMA – måler
motorisk dysfunksjon i armen) og Action
Research Arm (ARA – måler fin og
grovmotorikk i armen) Test and Motor
Activity Log (MAT- semistrukturert intervju
om bruken av armen).

Resultatene ved post-test viste at pasien-
tene som fikk mCIMT hadde større moto-
riske forandringer på FMA og ARA enn
både vanlig terapi og kontroll. De motoriske
forandringene var signifikante for mCIMT
gruppen for FMA (p=0,002) og ARA

(p=0,001). Kun mCIMT gruppa bedret
mengde og kvalitet på bruken av armen
(MAT).

Kilde: Page SJ, Sisto SA, Levine P, McGrath
RE. Efficacy of modified constraint-induced
movement therapy in chronic stroke: a sin-
gle-blinded randomized controlled trial.
Arch Phys Med Rehabil 2004;85:14-8.
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Har du kommentarer til studien eller er-
faringer med CI-terapi – skriv et faglig
innlegg i FYSIOTERAPEUTEN. Send
på e-post til guro.stene@fysio.no

Mer info finner du på UIOs oppslagstavle
http://www.uio.no/tavle/store/enhet/1/
640.html
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Leder i Norsk Medisinsk Fagforum for Akupunktur
(NFAM), Bjørg Vada og leder for NFMAs skolestyre,
Holger Skeie hadde et innlegg i FYSIOTERAPEUTEN
nr. 5/2004. Innlegget hevdes å være en mer  nyansert
fremstilling av akupunktur enn den  som ble gjort av
undertegnede i FYSIOTERAPEUTEN nr. 4.

Om ting ble tydeligere vet jeg ikke, men
meningene om min person og Fagforum for
akupunktur synes veldig klare. Innlegget avsluttes
slik: «Toget for fysioterapeuter med interesse og
ønske om kompetanse i akupunktur går nå. Gaute
Mehl og Fagforum for Akupunktur slik det fungerer
i dag har dessverre ikke bestilt billetter».

Til det vil jeg si at dette toget har gått lenge.
Fagforum har slåss i mange år for at vi som gruppe
skal ha rett til å utøve akupunktur. Dette har vi
lykkes med. Fysioterapeuter er en gruppe både
myndigheter, publikum og helsepersonell regner
med når det gjelder akupunktur. Toget har
imidlertid hatt en god del gratispassasjerer. Med
dette mener jeg å si at mange fysioterapeuter har
nytt godt av det arbeidet vi har gjort i en årrekke,
også NFMA.

Hvilket spor bør man velge?
Et tog kan følge mange spor. Det viktigste er at
sporet det kjører på er kvalitetssikret, og at det ikke
er et blindspor. Akupunktur på weekendbasis er et
blindspor. Det er flott å se at NFMA nå har  tatt
kritikken alvorlig og kvalitetssikret utdanningen sin
i tråd med det som sentralstyret stilte seg bak i sin
tid. Fagforum applauderer!

Bjørg Vada sier at hun i lengre tid har etterspurt
en reell dialog med klassikerne i Fagforum. Det har
hun da også hatt muligheten til. I mai 2002 fikk
undertegnede derimot et brev der Bjørg Vada skrev
at NFMA vil utrede akupunktur alene.

NFMA er en selvstendig organisasjon utenom
NFF og består av leger, sykepleiere og fysioterapeu-
ter. Man skulle tro at organisasjonen er en
underavdeling av NFF. Når Bjørg Vada henvender
seg til undertegnede med krav om informasjon på
vegne av en annen forening blir det vanskelig. Det
blir også problematisk når vi skal hevde NFMA sitt
syn i forhold til departementet. Hun har samme
krav på informasjon som de andre medlemmene,
men kan ikke påberope seg en eksklusiv rett som
hun ofte har gjort. Holger Skeie har selv aldri
kontaktet meg.

Bruk av varselsignaler
Bjørg Vada og Holger Skeie trekker i sin artikkel
frem et skille mellom medisinsk akupunktur og
klassisk akupunktur på en måte som får meg til å
reagere. Medisinsk akupunktur blir i artikkelen

Førerløst tog med blindpassasjerer

fremstilt på en måte som kan tolkes som den
eneste retning for seriøse fysioterapeuter. Dette er
ikke riktig. Fysioterapeuter som driver klassisk
akupunktur er høyst oppegående mennesker med
store krav til etisk og yrkesmessig standard, slik
som de aller fleste av norske fysioterapeuter. Ved
flere akupunkturskoler er det tung undervisning i
forskning og prosjektarbeid. Flere av de som driver
klassisk er forskere som har avsluttet eller holder
på med forskning støttet av det offentlige. To
akupunktører innenfor det klassiske miljøet jobber i
stipendiatstillinger og er snart ferdig med sine
doktoravhandlinger.

Bjørg Vada sier hun representerer den største
gruppen organiserte fysioterapeuter i NFF. For det
første tviler jeg på om det stemmer. Det er ifølge et
raskt overslag flere fysioterapeuter som har annen
bakgrunn enn norske legers kurs i akupunktur. Det
er også uklart hva hun mener med en slik uttalelse.
Mener hun for eksempel at NFMA er en bedre
målbærer for NFF i akupunkturspørsmål?

Hvem vil være konduktør?
Bjørg Vada og Holger Skeie mener at undertegnede
«systematisk har forsøkt å neglisjere det eneste
oppegående modulbaserte utdanningsopplegget for
fysioterapeuter.» Dette er en så kraftig påstand at
jeg vil ha det dokumentert. Jeg synes det er dumt
når man mistenker mine motiver.

Dersom Bjørg Vada har innvendinger mot meg
eller måten Fagforum for akupunktur blir drevet på,
burde hun ha kommet på siste årsmøte, noe hun
ikke gjorde. Hun kan derimot komme på neste
årsmøte og kaste styret, noe hun allerede har truet
med. Vi lever i et demokratisk samfunn. Hva Holger
Skeie skal med Fagforum for akupunktur er derimot
mer uklart, siden han er lege.

Fagforum ligger under NFF. Styret har forholdt

seg til de spørsmål som har kommet sentralt fra
NFF, og forbundet har brukt oss i mange
akupunkturrelaterte saker. Vi har nok ikke lykkes i
alt vi har gjort, og har sikkert også et
forbedringspotensiale, men vi prøver.

Gaute Mehl,
Leder i Fagforum for akupunktur

Effekten av manuell terapi
Styret i Faggruppen for manuell terapi har tatt initiativet til et forskningsprosjekt som kan dokumentere

effekten av manuell terapi.

Faggruppen har søkt Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter om 68.000 kroner i støtte til

gjennomføring av prosjektet. Dr. philos Anne Marit Mengshoel og manuellterapeut Torfinn Reginiussen har

utarbeidet forslag til prosjektskisse.

Problemstillinger man ønsker å få belyst er blant annet disse: Hva kjennetegner pasientene som

manuellterapeutene behandler? Hvilken type behandling får pasientene og hvordan går det med dem? I

tillegg ønsker man å få fram pasientkasuistikker hvor behandlingen viste seg å forverre pasientens situasjon.

Forfatterne av prosjektskissen regner med at rundt 100 manuellterapeuter vil være interessert i å samle

inn opplysninger. Dersom hver terapeut har cirka 50 pasienter hver måned, vil det være mulig å samle inn

data på rundt 15.000 pasienter i løpet av en tre måneders periode, skriver manuellterapi.com

Mer faglig debatt!
Skriv debattinnlegg til våre fagsider i bladet.

Til nå har alle debattinnlegg vært samlet på

ett sted i bladet, uansett form eller innhold.

Vi skiller nå ut innlegg med mer fysioterapi-

faglig innhold og trykker disse på våre

fagsider.

Faglige innlegg kan for eksempel ta opp

aktuelle problemstillinger eller belyse

synspunkter om fysioterapipraksis,

utdanning eller forskning. Bruk gjerne

kildelitteratur, men ikke flere enn 5

henvisninger. Innlegget skal ikke være

lengre enn 4.500 tegn.

Redaksjonen forbeholder seg retten til å

gjøre språklige og grammatikalske

endringer. Redigering utover dette legges

fram for forfatter før trykking. Titler settes i

redaksjonen, men kom gjerne med forslag!

Frister, se tredje siste side.
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Nydelig bok om bekkenløsning
Nanna Biørnstad:

Bekkenløsning – på godt og vondt!

Yrkeslitteratur as 2003

Antall sider: 270

Pris: 350 kroner

ISBN: 82-584-0493-8

Nanna Biørnstad regnes
som en nestor innen
fysioterapifaget og har
over 30 års erfaring innen
fagfeltet kvinners helse.
Hun har tidligere utgitt
boka «Bekkenet på kryss
og tvers» som er veljent
for mange. Denne boka
omhandler samme tema,
men er likevel vesentlig
forskjellig fra den forrige. En del av innholdet er
kjent stoff, men store deler av boka er nytt stoff
basert på nyere forskning og forfatterens egne
erfaringer de siste ti årene siden forrige bok ble
utgitt.

Boka er svært innholdsrik og er inndelt i 20
kapitler. Hvert kapittel er delt inn i flere undertitler.

Trine Normann, Johans Tveit Sandvin og Hanne
Thommesen:

Om Rehabilitering. Mot en helhetlig og felles
forståelse?

Kommuneforlaget 2003

Antall sider: 148 sider

Pris: 329 kroner

ISBN 82-446-0959-1

Denne boka er skrevet for den som jobber eller
skal arbeide i en av de mange etater eller
institusjoner som har noe å tilby mennesker i en
habiliterings- eller rehabiliteringssituasjon.
Målet med boka er ikke å gi oppskrifter for
hvordan den enkelte yrkesutøver skal utøve sin
profesjon, men å gi en innføring i hva
rehabiliteringsbegrepet innebærer og hvordan
ulike begreper kan forstås på tvers av profesjo-
ner og etatsgrenser.  Det er tankesettet rundt
rehabilitering som er i fokus, ikke nødvendigvis
hva du skal gjøre. I denne boka ønsker
forfatterne å bidra til innsikt i grunntankene om
rehabilitering som en sammenhengende og
sektorovergripende prosess.

De tre forfatterne jobber alle på Statens
kunnskaps- og utviklingssenter for helhetlig
rehabilitering – SKUR – som har som oppgave å
sikre utvikling av kunnskap og kompetanse om
rehabilitering som en sammenhengende og
sektorovergripende virksomhet. Trine Normann er
lege med blant annet erfaring fra praksis,
forvaltning og forskning. Johans Tveit Sandvin og
Hanne Thommesen er sosiologer blant annet med
erfaring fra forskning og arbeid om funksjonshem-
medes situasjon og vilkår.

De 148 sidene er delt i 11 korte kapitler som
alle avsluttes med noen hovedpoeng og spørsmål
til refleksjon. Første kapittel gir en rask innføring i
hvilke problemer og hendelser som skaper behov
for rehabilitering. Begrepet brudd eller «disrupted
lives» blir introdusert. De tre påfølgende kapitlene
inneholder det forfatterne kaller rehabiliteringens
hvem, hva og hvorfor. I kapittelet håp, motivasjon
og realisme vises det til forhold som kan bidra til å
tilføre eller frata personer motivasjon. Det stilles
spørsmål ved om rehabilitering er et felt eller fag
og avgrensninger, sammenhenger, begreper og
dimensjoner innen rehabilitering diskuteres i et
tverrfaglig lys. På slutten av boken berøres
brukerperspektiv og det å finne fotfeste igjen. De

fleste kapitlene har eksempler fra hverdagen
som gjør innholdet enda lettere tilgjengelig.

For meg ble boken en rask repetisjon. Det
meste hadde jeg lest før, i Rehabiliterings-
meldingen (St.meld 21 (1998-99) Ansvar og
meistring. Mot en heilskapelig rehabiliterings-
politikk), i Ivar Lies bok (Rehabilitering og
habilitering. Prinsipper og praktisk organise-
ring. 1996) eller i Forskrift for individuell plan
med veileder. Boken kan være et utgangpunkt
for å avklare begreper og ståsted tverrfaglig slik
at personell rundt en rehabiliteringspasient kan
finne et felles ståsted. Boken løfter ikke frem
konkrete tiltak i rehabiliteringsarbeidet og tar
heller ikke mål av seg til det. Jeg vil hevde at
det innen rehabiliteringsfeltet er fokusert mye
på definisjoner og teorier. Nå er det behov for
en oppfølging der man fokuserer på praktisk
utøvelse av rehabilitering. En slik bok bør samle
og diskutere rehabiliteringsforskning av høy
kvalitet, slik at den enkelte praktiker kan støttes
i valg av konkrete virkemidler i møte med
bruker.

Lillebeth Larun
Nasjonal kunnskapssenter for helsetj.

Teoretisk om rehabilitering

God og oversiktlig inndeling av kapitlene gjør det
svært enkelt å finne fram til det som interesserer
mest i øyeblikket. Innholdet byr på mye spennende
lesning, og det er vanskelig å trekke frem spesielle
deler.

Likevel kan emner som overgrep, samliv og
seksualitet, behandlingsmetoder, treningsråd,
smertefysiologi og – lindring, massasje, fødsel og
barsel med fordel nevnes. Det er også svært
positivt at forfatteren, i et eget kapittel, har vektlagt
å presentere nyere forskning innen feltet i
Skandinavia. I kapitlet «Stabilitet» forklarer hun på
en enkel og lettfattelig måte hvorfor det er viktig å
jobbe med spesifikk muskulatur for å øke stabilitet i
rygg og bekken, i tråd med nyere forskning fra
Australia. Det gis grundig instruksjon i hvordan
treningen kan utføres og forslag til konkrete
øvelser.

I et annet viktig kapittel tar forfatteren for seg
kvinnenes trygderettigheter både under og etter
svangerskap, samt hvilke rettigheter barnets far
har. Det er lett å gå seg vill i regler og paragrafer på
dette området og kapitlet bidrar til økt forståelse.
Forfatteren har inkludert en fyldig liste over
kildehenvisninger til slutt i boka og viser i tillegg til
aktuelle kilder etter hvert kapittel – noe som gjør
det svært enkelt å sjekke kildehenvisningene med
en gang.

Det er et par ting i boka det er verdt å bemerke.
Forfatteren anbefaler for eksempel kvinnen å «ta
boken i hånden» og kontakte fysioterapeut for å få
hjelp til å gjennomgå egnede øvelser. Kvinnen
behøver ikke å ha rekvisisjon for dette ifølge
forfatter. Reelt sett vil nok dette desverre ikke være
gjennomførbart. Det er lange ventelister for å
komme til hos fysioterapeut, og mange kvinner vil
nok bli dypt skuffet hvis de tror at systemet
fungerer slik.

Et annet sted anbefaler forfatteren kvinnen å
sette seg på huk, for eksempel i kassakø. Er det
realistisk å tenke seg at noen tør å følge et sånt råd
og samtidig føle seg vel med det?

Dette er kun små innvendinger i en ellers meget
god og innholdsrik bok. Boka kan leses og være til
stor nytte både for kvinner selv og fagfolk. Nanna
Biørnstad skriver om emnet med varme og
kjærlighet. Det er ingen tvil om at hun både er glad
i den gravide og tar hennes små og store
problemer med bekkenet på alvor. Kanskje kan vi si
at hele Nanna Biørnstads lange og innholdsrike
yrkeskarriere ligger gjemt mellom bokas to permer.

Unni  Søderstrøm
Fysioterapeut ved Kvinneklinikken,
Bergen
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Godt innspill om Petø-metoden
Inger Billington:

Petø-metoden – en tverrfaglig utfordring

N.W.Damm & Søn, 2003

183 sider

Pris: kr. 298,-

ISBN 82-508-2113-0

Innledningsvis er det
16 sider om
oppbygning av boka,
forfatteren og litt om
definisjoner.  Når
forfatteren tar fatt på
«Petø-metoden»,
innledes dette med
historikk om Andras
Petø.  Selve oppsettet
av boka bærer preg av
at den bygger på en
hovedfagsoppgave. Leseren leies gjennom med
innledning, hovedavsnitt og oppsummering.
Forfatteren advarer selv i første kapittel om at det
blir gjentagelser, og det blir det. Samtidig som
innledningen sies å være en presentasjon av boka,
opplever jeg det som et innlegg i debatten rundt
metoden. Forfatteren påpeker at hun presenterer
metoden fra et pedagogisk perspektiv.

Videre er boka bygd opp med først en
«faktaavdeling», så i klamme kommer kommenta-
rer.  Saksinnholdet trenger ikke nødvendigvis
omhandle Petømetoden.  For eksempel i avsnittet
om tverrfaglige aspektet (s.33) er presentasjonen
om forskjellige typer tverrfaglighet, mens det som
kommer i kommentaren er en drøfting av hvordan
dette er i forskjellige systemer inkludert Petø og det
norske systemet. Etter presentasjon av metoden
følger et kapittel om metoden i praksis.  Dette
inkluderer også historikk og beskrivelse av
habiliteringsarbeid organisatorisk og praktisk i
Norge.  Denne presentasjonen er kanskje for noen
et nødvendig bakteppe for å forstå den videre
diskusjonen om hvordan Petø kan/ kunne
praktiseres innenfor vårt system.

Metoden diskuteres både i et pedagogisk og
psykologisk perspektiv. Siden metoden er preget av
praksis både i måten den er beskrevet, begrunnet
og formidlet på blir diskusjonen om pedagogisk
teori viktig.  «Man kan gjøre forsøk der man lager
hypoteser og tilstreber  laboratorieforskning og like
betingelser, men enhver læringssituasjon er og blir
unik» (s. 138).  Ved å opphøye praksisdelen,
inkludere taus kunnskap og refleksjonskunnskap,
plasseres metoden innenfor en humanistisk
fagtradisjon.  Det vil si at kunnskap utvikles
gjennom handling og samhandling eller diskurs.

Dermed er boka et godt innspill i diskusjonen
om metoden og innføring av metoden i Norge.

Samtidig kan den leses i forhold til andre
diskusjoner vi har i fagmiljøet vårt om forholdet
mellom praksisfeltet og forskningsbasert
kunnskap. Dette er en metode som er utviklet og
blir videreutviklet i praksisfeltet. Verdien er at den
oppleves som «brukbar» av noen – både barn,
foreldre og fagfolk. Hele veien presiserer forfatteren
at dette er en pedagogisk metode og ikke
behandling. Den skal således ikke sammenlignes
med behandlingsmetoder. Hun refererer til at
fysioterapeuten er en viktig samarbeidspartner,
men at dette ikke er fysioterapi. Samtidig er det en
metode for læring av «ortofunksjon» gjennom at
funksjon og motorikk er sentrale elementer. Det
neste spørsmål blir da hva er fysioterapi og hvor er
pedagogisk teori og praksis i forhold til vår
hverdag.

Ragnhild Bech

Uunnværlig om DOK
Berit H. Bunkan:
Den Omfattende Kroppsundersøkelsen
Gyldendal Norsk Forlag 2003
284 sider

Pris:  385 kroner 

ISBN 82-05-30529-3.

Dette er Berit Bunkans tredje bok i rekken av
manualer for kroppsundersøkelsen. Undersøkelses-
manualene er utviklet og forbedret gjennom en
tiårsperiode. I denne boka gjør hun hovedsakelig
rede for den omfattende kroppsundersøkelsen
(DOK) som også var Bunkans undersøkelses-
instrument og emne i doktorgradsarbeidet som
hun disputerte med i 2003 (The Comprehensive
Body Examination).

Boka er uunnværlig, først og fremst for
fysioterapeuter som ønsker å utvikle forsker-
kompetanse, men DOK er også verdifull for vanlig
klinisk anvendelse. Boka er også interessant for
fysioterapeuter og andre yrkesgrupper som
samarbeider med fysioterapeuter innen psykisk
helsevern, for eksempel psykiatere, psykologer,
allmennleger og sykepleiere. Best nytte av boka
fåes likevel ved å delta på Bunkans DOK-kurs; det
er gjennom praksis at undersøkelsen innlæres.
Bunkan har lagt ned et livslangt arbeide med å
systematisere den opprinnelige psykomotoriske
undersøkelsen. Arbeidet har foregått via kurs,
undervisning, veiledning, lærebøker og doktorgrad.

DOK har psykometriske baserte skalaer, det vil
si at skalaene er fremkommet ved statistisk
bearbeidelse av kroppsfunn. Pasientenes kropps-

lige kvaliteter blir operasjonalisert og vurdert.
Kroppsdomenene holdning, respirasjon, bevegelse
og muskulatur gjøres om til graderte beskrivelser
med tallverdier fra null til seks. Null er det ideelle
og seks er mest avvikende. DOK tilfredstiller krav til
gyldig forskning ved at den gir mer presise
begreper i forhold til skalering slik at muligheten
for å oppnå tilfredsstillende reliabilitet imøtekom-
mes. Per i dag er det tre fysioterapeuter som har
oppnådd svært god inter-test reliabilitet ved å bruke
Bunkans «gullstandard». Det er krevende, og det
tar tid å lære undersøkelsen med tanke på å oppnå
reliabilitet.

Det er rimelig å være kritisk til undersøkelsens
validitet med tanke på at pasientantallet i DOK er
forholdsvis lite. Fremtidens forskere har her en
spennende utfordring for å se om de 78 del-
undersøkelsene med 14 subskalaer består.
Overgangen fra ROK (Ressursorientert Kropps-
undersøkelse) til DOK er beskrevet i boken, men en
redegjørelse for hvordan det er blitt færre
delundersøkelser i DOK er savnet. I DOK fremkom-
mer profiler som viser subskalaenes utslag på den
sju-delte begrepsskalaen. Dette er en vesentlig
utvikling fra ROK hvor man anvendte et kontinuum.
Overgangen til DOK med subskalaer
gjør undersøkelsen mer konsistent og kortere. Det
vesentlige er at subskalaene gir mer spesifikk
informasjon enn domeneskårene, faktisk ti ganger
mer.

På pasientgruppenivå er det stor spredning på
subskalaene. Det tyder på at subskalaene skiller
bedre på individnivå enn på gruppenivå.
Subskalaene skiller altså godt mellom gode funn og
det som går i patologisk retning. Men det er en
mulig svakhet i pasientmaterialet at de mest
avvikende funnene i skalaen fra null til seks ikke
lar seg illustrere på subskalaprofilene. Derimot
kommer forskjellene mellom pasientgruppene
(studenter, smertepasienter, psykotiske pasienter)
tydelig frem på profilene.

Boka er godt gjennomarbeidet og har gode
illustrasjoner, spesielt i kapitlet for muskulatur.
Totalt sett er det fortsatt mulig å gjøre forbedringer.
Det er ønskelig med en mer omfattende konklusjon
i boka. Hva sier undersøkelsen egentlig noe om, og
hva sier den lite om? Forfatteren anvender
skalering på subjektive fenomener som kropps-
opplevelse og smerte. Dette inngår ikke i forsknin-
gen, men kan vel ha klinisk verdi. For å få fullt
utbytte av manualen og for å få en dypere
forståelse av DOK bør man også lese doktorav-
handlingen til Berit Bunkan.

Vigdis Reisang
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På eventyrøya Fyn kan hele familien nyte sommerdagene med både aktivi-
teter og late dager i solen. Middelfart er en sjarmerende liten by som ligger
rett ved Lillebælts bølger og overgangen til Jylland. Dere bor på ★★★★
Comwell Middelfart, litt utenfor byen, og her kan barna glede seg til
mange morsomme stunder med jevnaldrende på hotellet. Over hele Fyn kan
dere nyte havneidyll og lange hvite badestrender. De små fortauskafeene byr
på iskald fatøl, og gågatene er fylt med levende musikk og god dansk stem-
ning. LEGOLAND® Billund og Givskud Løvepark tar det under en time å kjøre
til, og er en trivelig dagsutflukt. Besøk også H.C. Andersens Odense og
Egeskov; Europas flotteste renessanseborg.

Ankomstdatoer:
Juni: 14. 19. 24. 29. • Juli: 4. 9. 14. 19. 24. 29. • Aug.: 3. 8. 13. 18. 23.

Rabatt ved to betalende voksne:
Maks. 2 barn 0-6 år gratis i foreldrenes seng.
Maks. 2 barn 7-15 år halv pris i foreldres rom.

kun kr 1.899,-
pr. person i dobbeltrom

Ekspedisjonsgebyr kr 35,-.
Avbestillingsforsikring kan kjøpes.
Oppholdene inkluderer kun sluttrengjøring.
Med forbehold om utsolgte datoer og trykkfeil.
* i forhold til hotellets veiledende normalpris – med forbehold om spesialtilbud.
** Informasjonsmøte ved ankomst.

For bestilling og mer informasjon ring: 

DTF travel, tlf.: 22 41 84 44
www.dtf-travel.com • Din annonsekode: Fysio 

eller sjekk www.fysioterapeuten.no/dtf-travel 

På vandring i fjellet, over hengebroer og forbi brusende fossefall, mens sola skin-
ner over fjelltoppene; da er sommer i uberørt norsk natur det beste som finnes!
Hardangervidda strekker seg langt innhover i fjellheimen, der en rik og variert flora
kan gi uforglemmelige fargeopplevelser. Veiene snegler seg oppover og fører oss
gjennom dette herlige landskapet. I Numedal bruser elva lystig nedover dalen. Her
kan du oppleve elverafting på sitt beste. Og ikke langt fra hotellet finner du
Langedrag Naturpark, et fristed for dyr, fugler og mennesker. Naturelskere, jegere
og fiskere har mange aktiviteter å velge mellom. På hyggelige Dagali Hotel bor
du flott i idylliske omgivelser, bare 25 kilometer fra Geilo.

Ankomstdatoer:
Juni: 14. 19. 24. 29. • Juli: 14. 19. 24. 29. • Aug.: 3. 8. 13. 18. 23. 28. • Sept. 2.

Rabatt ved to betalende voksne:
Maks. 1 barn 0-6 år gratis i foreldrenes seng.
Maks. 2 barn 7-15 år halv pris i foreldres rom.

5 overnattinger
5 frokoster
5 tre-retters middager/buffeer
med kaffe

6 sommerdager på Dagali Hotel

REISER – med egen transport – for lesere av spar opp til 23%*

Barnas danske

eventyrøy
I liv og lyst ved

Hardangervidda

kun kr 1.899,-
pr. person i dobbeltrom

5 overnattinger
5 frokostbuffeer
3 to-retters middager/buffeer

BARN FÅR DESSUTEN:
Dessert til de 3 middagene – etter kjøkkensjefens valg.

Videofilm på storskjerm m. popcorn.
Aktiviteter kl. 15.00 - 17.00, f.eks. vannpolo, fotball eller annet**

LEGOLAND® Billund

6 sommerdager på ★★★★ Comwell Middelfart på Fyn



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

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

fysioterapeuten

www.fysioterapeuten.no/
arbeidsmarked

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

 1 Nord-Norge

 0 Midt-Norge

 2 Vest-Norge

 2 Øst-Norge

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

 3 Oslo og Akershus

 1 Sør-Norge

 0 Utlandet

Kiropraktorpraksis på Hamar
har fullt utstyrte lokaler til en fysioterapeut.
Kiropraktor Håvard Bergum, telefon 62 53 69 20.

Vikariat 100% driftstilskudd
fra 01.07.04 til 15.11.04. Søknadsfrist 15.06.04.
Fysioterapigruppa Sunnfjord Medisinske Senter da,
Hans Blomgt 39, 6900 Florø.Obs!



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.

ULSTEIN KOMMUNE

Fysioterapeut
Med atterhald om politisk godkjenning er det ledig ny-
oppretta driftstilskot for fysioterapeut ved Alvehaugen
omsorgssenter, rehabiliteringsavdelinga.  I det nybygde
omsorgssenteret har fysioterapeutane fått nye, romslege
og tiltalande lokale.  Det er ynskjeleg med tilsetjing
snarast råd.

Stilling som fysioterapeut er knytt til helseetaten med
helsesjefen som næraste overordna.

For nærare opplysningar, ta kontakt med helsesjef Tor-
bjørn Måseide, tlf. 70 01 78 82.

Søknadsfrist:  25.06.04.
Send søknad til Ulstein kommune, helseetaten,
6067 Ulsteinvik.

Sykehuset er sektorsykehus for flere av Oslos bydeler innen psykiatri og indre-
medisin. Klinikk for kirurgi tar i mot henviste pasienter fra hele landet for
planlagte operasjoner, bl.a. innen ortopedi og øre-nese-hals. Hospice Lovisenberg
gir tilbud til alvorlig syke i livets sluttfase. Fagutvikling og utvikling av pasient-
tilbudet prioriteres i en organisasjon som er fleksibel og nytenkende. Med ca.
1100 årsverk og et budsjett på ca. 750 mill kr. drives 289 sengeplasser, 
320 dagplasser samt et omfattende poliklinisk tilbud. Sykehuset er et privat
aksjeselskap med ideelt formål, eid av de diakonale stiftelsene Diakonissehuset
Lovisenberg og Menighetssøsterhjemmet. 

Klinikk for medisinsk service
Enhet for fysioterapi
Enhet for fysioterapi har 20 fysioterapistillinger, turnuskandidat,
praksisveileder og studenter. Arbeidssteder er medisin, kirurgi 
og psykiatri.

Avdelingsleder -
fysioterapeut
100 % fast stilling ledig fra 15.09.04. Merk søknaden 061-04.

Vi søker fysioterapeut med videreutdanning innen psykiatri.
Lederutdanning eller erfaring fra ledelse er ønskelig. 
Kontakt Unny Olsen, tlf. 23 22 54 17. 

For fullstendig utlysning, se internett: www.lds.no

Det forventes lojalitet mot sykehusets diakonale verdigrunnlag.
Pensjonsordning. Sykehuset disponerer personalbarnehage og et
begrenset antall personalboliger. Søknad sendes Personalavdelingen,
Lovisenberg Diakonale Sykehus, 0440 Oslo innen 18. juni.
Innsendte papirer og attester returneres ikke. 

er et spesialsykehus i medisinsk rehabilitering. Sykehuset har funksjoner som
universitetssykehus med regionansvar for spesialisert rehabilitering for Helse
Øst RHF. I tillegg har sykehuset ansvar for enkelte diagnosegrupper fra Helse
Sør og visse landsfunksjoner. Sykehuset behandler pasienter med ryggmargs-
skader, skader innen multitraume, nevrologi og ortopedi, traumatiske hode-
skader og hjerneslag. Rehabiliteringen bygger på tverrfaglig samarbeid.
Sunnaas sykehus HF innbefatter kliniske avdelinger på Nesodden,  i Drøbak
og Askim. I tillegg har vi egen forskningsavdeling, kompetansesenter for sjeld-
ne diagnoser (TRS) og Lærings- og mestringssenter. Du kan lese mer om
sykehuset på www.sunnaas.no 

TRS - et nasjonalt kompetansesenter for sjeldne diagnoser 
søker utviklingsorientert. 

Fysioterapeut 
Utlysningsnr. 2374

TRS er et nasjonalt kompetansesenter for 7 sjeldne diagnose-
grupper: arthrogryposis multiplex congenita, dysmeli, osteogenesis
imperfecta, kortvokste, Marfans syndrom, Ehlers-Danlos syndrom,
ryggmargsbrokk (MMC) over 16 år. Senteret bygger sin virksomhet
på tverrfaglig kunnskap og erfaring. Kompetansen skapes og
videreutvikles i samarbeid mellom brukere, pårørende og fag-
personer, og ut fra tilgjengelig kunnskap innhentet nasjonalt og
internasjonalt. Samlet gir dette grunnlag for en kunnskapsbasert
praksis. TRS gir faglige råd, veileder og formidler erfaringer om
det å leve med en av de sjeldne diagnosene TRS har ansvar for å
arbeide med. TRS skal ikke overta ansvaret det ordinære hjelpe-
apparatet har, men være et supplement til dette.

Vi har ledig fast 100% stilling for fysioterapeut med bred klinisk
erfaring, gjerne med spesialitet eller videreutdanning.

Bakgrunn fra utredningsarbeid, prosjektarbeid, kunnskapsformid-
ling vil bli vektlagt. Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
er nødvendig, og vi forutsetter at søkere behersker norsk eller
annet skandinavisk språk både muntlig og skriftlig.

Fysioterapeutens hovedoppgaver er:
• Undersøke og kartlegge enkelt brukere og brukergrupper
• Råd, undervisning og veiledning til brukere og pårørende i 

brukernes lokalmiljø og inne på senteret
• Råd, undervisning og veiledning til egne og andre faggrupper

på alle nivåer i hjelpeapparatet 
• Faglig oppdatering på diagnosespesifikke områder
• Utarbeiding av fysioterapifaglig undervisnings- og informasjons-

materiale

Vi kan tilby utfordrende arbeidsoppgaver og et aktivt stimulerende
miljø med mulighet til faglig videreutvikling.
Lønn og arbeidstid i samsvar med avtaleverket, ingen vaktbelast-
ning. Noe reisevirksomhet må påregnes.

Spørsmål om stillingen rettes til fysioterapeut Anne-Britt Sollie
eller enhetsleder Lena Haugen, tlf. 66 96 91 91.

Søknad merket med utlysningsnr., vedlagt CV, 
attester og vitnemål sendes til: Sunnaas sykehus HF,  
personalressursenheten, 1450 Nesoddtangen. 
Søknadsfrist 18. juni 2004.

Sunnaas sykehus HF
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S-E-T (Sling Exercise Therapy) konseptet representerer et gjennombrudd
for Nordisk Terapi i Norge og på eksportmarkedene. Målet er å bidra til
langvarig bedring fra muskel-skjelettplager.

Nordisk Terapi vil styrke markedsavdelingen og søker

Fysioterapeut
Ansvar og sentrale arbeidsoppgaver:
- Oppsøkende salgsvirksomhet i helsemarkedet
- Deltagelse på messer og utstillinger
- Bidra til videreutvikling og spredning av S-E-T konseptet nasjonalt

og internasjonalt

 Kvalifikasjoner og egenskaper:
- Offentlig godkjent fysioterapeut
- Interesse for og erfaring med aktiv behandling og trening
- Fordel med erfaring fra undervisning eller instruksjon
- Gode språkkunnskaper i engelsk og tysk er en stor fordel

Personlige egenskaper:
- Motiveres av å finne gode løsninger for kundene
- Initiativrik og selvstendig
- Systematisk og resultatorientert

Vi kan tilby gode muligheter for karriereutvikling. Betingelsene for stillin-
gen vil være avhengig av kvalifikasjoner, samt vilje og evne til å utvikle
seg. Arbeidssted er Arendal. Salgsdistrikt etter avtale. Ønsker du ytterli-
gere informasjon om stillingen, er du velkommen til å kontakte Åsmund
Bøe eller Betty Hugsted på telefon  37 05 97 70.
Søknad sendes innen 30.06.04 på e-post til: terapimaster@nordiskterapi.no
eller Nordisk Terapi AS, Postboks 55, 4920 Staubø.

www.terapimaster.com

A-H HELSEKOMPETANSE AS
Etablert september 2003. Tverrfaglig helsesenter i Prix-senteret på Aurskog,
ca. 40 min. med bil fra Oslo. Felles resepsjon med Spenst Aurskog-Høland, et
SATS-treningssenter. Nye lokaler og bredt helsefaglig tilbud. I dag tilknyttet bl. a.
2 fysioterapeuter, HMS-rådgiver, kiropraktor,  homeopat, akupunktør, psykiatriske
sykepleiere, lege/idrettsmedisiner og massasjeterapeut. Foreløpig driftstilskudd
for 1 fysioterapeut.

Fysioterapeut
Offentlig godkjent fysioterapeut søkes til nyopprettet stilling for fysio-
terapeut uten driftstilskudd. Ønske om noe erfaring og praksis. Stillings-
omfang inntil 100 % med tiltredelse snarest. Sentrale arbeidsområder vil
være kurativ virksomhet og tverrfaglig behandling. Kjennskap til rehabi-
litering og fysikalsk medisin er en fordel, sammen med interesse for
idrettsmedisin og sportslig aktivitet.

Vi kan tilby:
• En aktiv gruppe med engasjerte medarbeidere
• Et inspirerende tverrfaglig arbeidsmiljø
• Fleksibel arbeidsdag

Vi søker:
• Selvstendig og målbevisst medarbeider
• Personlig egnethet, samarbeidsevne og helhetstenkning vektlegges

Spørsmål om stillingen rettes til daglig leder Heidi Eliassen
eller styreformann Ole Holt Olsen på telefon 63 86 47 70/63 86 29 60.
Søknad med CV,  vitnemål, attester og off. godkjenning sendes til
A-H Helsekompetanse as, Postboks 93, 1930 Aurskog, innen 18.06.04.
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HØGSKOLELEKTOR        
Stilling nr. H-31, H-33 og vikariat til 31.07.06.
Ved Avdeling for helsefag, fysioterapeututdanningen, er følgende  
stillinger som høgskolelektor ledig:
•  Stilling H-31. Fast 100% stilling
•  Stilling H- 33. Vikariat i 60% stilling f.o.m. 01.08.04   
   t.o.m. 31.07.05 med mulighet til forlengelse.
•  Vikariat i 100% stilling f.o.m. 01.08.04 t.o.m. 31.07.06.
Fullstendig annonsetekst finner dere våre hjemmesider
www.hitos.no eller på www.jobbnord.no

Stillingsbetenkning og nærmere opplysninger fås ved henvendelse
til dekan Arnfinn Andersen tlf 77 66 06 04 eller studieleder for
utdanningen, tlf 77 66 06 53 eller e-post til helse@hitos.no 
Se også Høgskolens hjemmesider: http://www.hitos.no 
Søknad i 3 eks. med opplysning om referanser, oversikt over  
utdanning og praksis og bekr. kopier av vitnemål og attester sendes 
innen 18. juni 2004 (utvidet søknadsfrist) til 

Høgskolen i Tromsø, 9293 Tromsø eller 
send elektronisk søknad via www.jobbnord.no

Fysioterapitjenesten

Spesialfysioterapeut/
fysioterapeut
UUS nr. 202416. Fast st., deltid 18 t/uke. 
Lønn etter avtale.
Stillingen er for tiden knyttet til hematologisk avdeling.
Arbeidsoppgaver vil hovedsaklig være funksjonsvurdering og
behandling av alvorlig syke pasienter. Helgevaktordning.  
Kval.: Vi søker etter en engasjert fysioterapeut med kompe-
tanse og  interesse for å arbeide med alvorlig syke pasienter
og fagutvikling. Personlig egnethet vil bli vektlagt. Vi kan
tilby utfordrende arbeidsoppgaver i et aktivt og engasjert fag-
og arbeidsmiljø .
Kontaktperson: Grete Andreassen, tlf. 23 01 61 36.
Søknad sendes: Adm.direktør, Ullevål universitetssykehus,
0407 OSLO, innen 22.06.04.

Ullevål er landets største universitetssykehus med vel 8100
ansatte og 1200 senger. Vi har mer enn 40 000 innleggelser og 250 000
polikliniske konsultasjoner årlig. Ullevål universitetssykehus HF er region-
sykehus for Helse Øst, og har særlige forpliktelser innen forskning og
undervisning. Hos oss vil du finne et variert og aktivt fagmiljø som gir deg
gode muligheter i din karriereutvikling. Sykehuset har spisskompetanse
innenfor en rekke fagfelt og er landets største traumesenter. Ullevål 
universitetssykehus er et røykfritt sykehus.

For stillinger hvor det er pålagt ved lov med norsk autorisasjon,
kreves fremleggelse av autorisasjonsdokument før tiltredelse.

Medisinsk divisjon

www.ulleval.no
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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.

3043610

Fysioterapi og tilpasset fysisk aktivitet
Beitostølen, 7.-10. juni

30435201

Bevegelseslære
Tromsø, 13.-17. september

30435401

Veiledning og kommunikasjon 1

Tønsberg, 30. august-3. september

30435702

Aktiv Rehabilitering
Finnmark, 2.-3. september

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

Har du glemt å melde deg på
disse kursene?

Se nærmere info om hvert enkelt kurs på sidene 38-43.

30435201

Bevegelseslære/Biomekanikk
Kurset henvender seg ikke til en spesifikk faggruppe innen fysioterapi, men
presenterer forskningsbasert kunnskap om ulike aspekter ved bevegelse som
grunnlag for å oppdatere og videreutvikle egen praksis. Kunnskapsfeltet
bevegelsesvitenskap med implikasjoner for fysioterapi presenteres ut fra at
deltakerne ikke trenger å ha forhåndskunnskaper.
Målgruppe: Fysioterapeuter som har behov for å øke sin basale forståelse av
hvordan bevegelse kontrolleres og læres. Ergoterapeuter med kunnskaper i
anatomi vil ha utbytte av kurset.
Opptakskrav: Autorisert fysioterapeut.

Etter gjennomført kurs skal deltakerne ha:
• kjennskap til nevro- og muskelfysiologiske forutsetninger for bevegelse.
• kunnskaper om konsekvensene av krefter som virker på og i kroppen ved

belastning og inaktivitet, ved aldersendringer og ved patologiske forhold.
• kjennskap til nyere teorier for motorisk kontroll og motorisk læring i et

livsløpsperspektiv.
• kjennskap til metoder og redskaper for å analysere bevegelse i tilknytning

til fysioterapeutisk intervensjon.

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF avd. Troms
Kursledere: Rolf Moe-Nilssen og Jorunn Helbostad
Tid: 13. – 17. september 2004
Sted: Tromsø
Deltagerantall: 24
Påmeldingsfrist: 30. juni 2004
Kursavigt: kr. 3.560,- for medlemmer, kr. 6.545,- for ikke-medlemmer. Lunsj
kommer evnt. i tillegg til kursavgiften.
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo el.

30435401

Veiledning og kommunikasjon 1
Kurset skal øke den enkeltes bevissthet på egen veilederpraksis og kommuni-
kasjon i sin yrkesutøvelse. Det vil vektlegges en innføring av grunnleggende
veiledningsforståelse  og ferdigheter knyttet til studentveiledning, kollega-
veiledning, veiledning av andre yrkesgrupper og pasient/pårørende- veiled-
ning.
Målgruppe: Alle fysioterapeuter.
Opptakskrav: Autorisert fysioterapeut og 2 års yrkespraksis (inkl. turnus).
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De praktiske øvelsene vil knyttes til aktuelle situasjoner fra deltakernes ar-
beidssituasjon, kurset vil derfor kreve aktiv deltakelse fra den enkelte.

Etter gjennomført kurs skal deltakerne ha:
• kunnskap om og forståelse for veiledningens plass i fysioterapifaget
• økt kunnskap om og forståelse for nonverbal og verbal kommunikasjon
• kjennskap til, og noe erfaring med grunnleggende veiledningsmetodikk
• fått forståelse for forskjellen på observasjon og tolkning i yrkesutøvelsen
• økt bevissthet om sammenheng mellom verdivalg og  yrkesutøvelse

Praktiske opplysninger:
Arr: NFF avd. Vestfold
Tid: 30. august – 3. september 2004
Sted: Tønsberg
Kursledere: Vippen Fleischer og Kari Anette Bruusgaard
Påmeldingsfrist: 1. juli
Kursavgift: kr. 3.560 for medlemmer, kr. 6.545 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

Kursnr. 30436301

Terapiridning – trinn 1
 Terapiridning er forebyggende og behandlende tiltak for barn og voksne med
kroniske lidelser og funksjonshemninger.
Gjennomført NFFs kurs i Terapiridning trinn I og II er et krav for å drive
terapiridning med bidrag fra folketrygden.

Målgruppe: Fysioterapeuter.
Opptakskrav: Autorisert fysioterapeut og hestekunnskapseksamen fra Norsk
Hestefagskole (se nederst i annonsen) samt rideferdigheter tilsvarende LB-
dressur, skriftlig dokumentert av godkjent ridelærer.

Etter gjennomført kurs i terapiridning trinn 1 og tinn 2 skal deltakerne:
• Ha gjennomgått terapiridningens teoretiske grunnlag
• Kunne indikasjoner og kontraindikasjoner for terapiridning og vurdere/

bestemme dosering for den enkelte pasient
• Ta ansvar for planleggingen av behandlingen og gjennomføringen av den
• Kunne vurdere og bestemme om hesten(e) er egnede til denne form for

behandling
• Ha kjennskap til spesialutstyr for terapiridning
• Ha kjennskap til og kunne vanlige sikkerhetsrutiner i arbeidet med hest
• Kunne gi informasjon til lokalmiljøets helsepersonell om terapiridningens

muligheter og begrensninger

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF v/Fagseksjonen
Kursledere: Trille Staubo med flere
Tid: OBS! 13. – 17. september 2004
Sted: Oslo
Deltakerantall:
Kursavgift: kr 3.560 for medlemmer, kr 6.545 for ikke medlemmer. Lunsj blir
evt. lagt til kursavgiften.
Påmeldingsfrist: 30. juni 2004
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo el.
via NFFs hjemmesider www.fysio.no.

Krav til Hestekunnskapseksamen:
Hestekunnskapseksamen arrangeres av Norsk Hestefagskole,
Starum, 2850 Lena. For mer informasjon og påmelding,
ring  61 16 55 00 eller se www.nhest.no

Kursnr. 30436201

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

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

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF avd. Akershus
Kursledere: Siv Mørkved med flere
Tid: 4. – 8. oktober 2004
Sted: bestemmes senere
Deltakerantall: 30

Kursavgift: medlemmer kr. 3.560,- ikke medlemmer kr. 6.545,-.  Lunsj blir
evt. lagt til kursavgiften.
Påmeldingsfrist: 16. august 2004
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo eller
via NFFs hjemmesider www.fysio.no

Kursnr. 3530204

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

Målgruppe: Fysioterapeuter
Opptakskrav: Autorisert fysioterapeut.

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

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF avd. Nordland
Kursledere: Jan Hoff og Jan Helgerud
Tid: 25. – 29. oktober 2004
Sted: Bodø
Deltakerantall: 30
Kursavgift: kr 3.560 for medlemmer, kr 6.545 for ikke medlemmer. Lunsj
kommer evnt. i tillegg til kursavgiften.
Påmeldingsfrist: 25. august
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo el.
via NFFs hjemmesider www.fysio.no.

Barnefysioterapi

Kursnr. 30410202

Fysioterapi for barn 0-6 år , del 1 og del 2
Fysioterapeuter som arbeider med barn har synliggjort et økende behov for et
kurs som gir utdypning av medisinske kunnskaper og praktiske ferdigheter i
observasjon – analyse – tiltak – behandling av barn med avvikende bevegelses-
utvikling. Fysioterapi for barn 0-6 år er et kurs hvor teori og praksis er spesielt
fokusert på praksisfeltet.

Målgruppe: Fysioterapeuter som arbeider med barn og habilitering i kommu-
nehelsetjenesten, i institusjon og i privat praksis.
Opptakskrav: Autorisert fysioterapeut. Kurs i bevegelsesutvikling I og II.
Må være i arbeid med barn i kursperioden. Tilsvarende kunnskaper (anskaffet
via kurs eller praksis) kan bli vurdert ved opptak. Husk å sende dokumentasjon
til fagseksjonen.

Etter gjennomført kurs skal deltakerne ha:
• utvidet innsikt i medisinske problemområder som påvirker bevegelses-

utvikling
• utvidet evnen til observasjon, funksjonsvurdering og identifisering av

avvik som grunnlag for valg av fysioterapitiltak
• kunnskap og innsikt i foreldresamarbeid
• økt bevissthet og refleksjon i forhold til egen praksis

Praktiske opplysninger:
Arr: NFF avd. Oslo
Kursledere: Berit Sunde med flere
Tid: kurset er delt i 2 deler a 5 dager.
Første del: 18.-22.oktober 2004
Datoer for del 2 blir bestemt på første kurssamling (perioden mellom del 1 og
del 2 er ca. på 4 - 6 måneder).
Sted: Oslo
Deltagerantall: 22
Kursavgift: kr. 7.120,- for medlemmer, for ikke-medlemmer kr. 13.090,-.
Kursavgiften betales i to rater. Lunsj blir eventuelt lagt til kursavgiften.
Påmeldingsfrist: 18.august 2004
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo eller
via NFFs hjemmesider www.fysio.no.

NFF tar forbehold om at kursene kan være
fulltegnet når FYSIOTERAPEUTEN kommer ut.
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Kursnr. 30410301

Ortopedi hos barn og unge 0-18 år
Kurset omhandler en av de største pasientgruppene i primærhelsetjenesten. En
svært arbeidskrevende pasientgruppe både i 1., 2. og 3. linjetjenesten. Delta-
kerne skal tilegne seg en bred oversikt over ortopediske lidelser hos barn og
unge 0-18 år.

Målgruppe: Fysioterapeuter i 1., 2. og 3. linjetjenesten.
Opptakskrav: Autorisert fysioterapeut.

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

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

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF avd.Sør-Trøndelag
Kursledere: Merete Brandal og Gerd Sellæg
Tid:18.-21.oktober 2004
Sted: Trondheim
Deltakerantall: 20
Kursavgift: : kr. 3.560,- for medlemmer, kr. 6.545,- for ikke-medlemmer
Lunsj blir evt. lagt til kursavgiften.
Påmeldingsfrist: 18. august 2004
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo el.
via NFFs hjemmesider www.fysio.no.

Kursnr. 30410102

Bevegelsesutvikling del I og del II
Kurset er todelt på 2 x 5 dager med ca. 6 mnd i mellom. I mellomperioden skal
kursdeltakere ha muligheten til å observere barn og levere tester.
Kursdeltakere skal videreutvikle kunnskap fra grunnutdanningen i fysioterapi
om normal bevegelsesfunksjon og -utvikling og de forhold som påvirker dette
hos barn fra 0 til 16 år.

Målgruppe: Fysioterapeuter som arbeider med barn og habilitering i kommu-
nehelsetjenesten og i institusjon.
Opptakskrav: Autorisert fysioterapeut. Fordel med noe praksis i arbeid med
barn.

Etter gjennomført kurs skal kursdeltakerne:
• ha kjennskap til bevegelseskontroll og hva som skiller normal fra avvikende

bevegelsesutvikling
• ha kjennskap til strategier i helsefremmende og forebyggende arbeid
• ha kjennskap til nyere forskning og ulike teoretiske perspektiv på

bevegelsesutvikling og ulike forhold som påvirker denne
• kunne observere og vurdere barn

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF avdeling Sør-Trøndelag
Kursledere: Tordis Ustad og Hilde Aabol
Tid: del I: 25.-29.okt 2004. Datoer for del 2 blir bestemt på første kurs-
samling. Perioden mellom del 1 og del 2 er på ca. 4-6 måneder)
Sted: Trondheim
Deltakerantall: 20
Kursavgift: kr.7.120,- for medlemmer, kr. 13.090 for ikke-medlemmer (kurs-
avgiften betales i 2 rater). Lunsj kommer evnt. i tillegg til kursavgiften.
Påmeldingsfrist: 18. august 2004
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo el.
via NFFs hjemmesider www.fysio.no.

Manuell terapi

Kursnr. 30430102

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

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

Kursnr. 30430202

Basiskurs i Manuell Terapi. Undersøkelse og be-
handling av lumbalcolumna, bekken og hofte
Målgruppe: Fysioterapeuter.
Opptakskrav: Autorisert fysioterapeut.

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 utgangs-
punkt i kliniske funn

• kjennskap til funksjonell anatomi, biomekanikk og patologiske tilstander

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF avd. Østfold
Kursledere: Bredo Glomsrød og Jo Østvold
Tid: 4.-8.oktober 2004
Sted: Fredrikstad
Deltakerantall: 24
Kursavgift: kr. 3.560 for medlemmer, kr. 6.545 for ikke medlemmer
Lunsj blir evt. lagt til kursavgiften.
Påmeldingsfrist: 13. august 2004
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704, St. Hanshaugen, 0131 Oslo eller
via NFFs hjemmesider www.fysio.no

• kjennskap til behandlingsprosedyrer og behandlingsteknikker med utgangs-
punkt i kliniske funn

• kjennskap til funksjonell anatomi, biomekanikk og patologiske tilstander

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF avd. Sør-Trøndelag
Kursledere: Hildegun Børsting og Trond Wiesener
Tid: 4.-8.oktober 2004
Sted: Trondheim
Deltakerantall: 24
Kursavgift: kr 3.560 for medlemmer, kr 6.545 for ikke-medlemmer
Lunsj blir evt. lagt til kursavgiften.
Påmeldingsfrist: 16. august 2004
Skriftlig påmelding til:NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo el. via
NFFs hjemmesider www.fysio.no

Kursnr. 30430603

Medisinsk treningsterapi, MTT
Medisinsk treningsterapi har spesielt gode doseringsmuligheter, er rasjonell og
enkel i utførelse. Dette gjør at metodikken bare blir mer og mer aktuell med vår
store og økende dokumentasjon på området aktiv terapi. Kurset gir kunnskaps-
baserte øvelsesforslag for aktuelle affeksjoner i muskelskjelettsystemet. Kurset
gir også grunnlag for benyttelse av takst for medisinsk treningsterapi innenfor
Folketrygdens takstsystem for fysioterapeuter.

Målgruppe: Fysioterapeuter.
Opptakskrav: Autorisert fysioterapeut.

Etter gjennomført kurs skal deltakerne:
• kunne benytte treningsprinsippene og doseringsmåten på enkeltpasienter

og i gruppesammenheng
• beherske medisinsk treningsterapi- metodikken for å kunne effektivisere

rehabiliteringsopplegg
• kunne lage et øvelsesprogram som er basert på funksjonell undersøkelse

og diagnose
• kunne revurdere treningsprogrammet

Praktiske opplysninger:
Arr: NFF Fagseksjonen
Kursleder: Hans Petter Faugli
Tid: 14.-18.oktober, 2004
Sted: Skullerudstua, Oslo
Deltakerantall: 34
Kursavgift: kr 3.560 for medlemmer, kr 6.545 for ikke medlemmer.
Lunsj kommer evt. i tillegg til kursavgiften.
Påmeldingsfrist: 19. august
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo el.
via NFFs hjemmesider www.fysio.no

www.fysio.no/kurs
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Aktiv rehabilitering
Målgruppe: Fysioterapeuter som arbeider med pasienter
Opptakskrav: Autorisert fysioterapeut
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: 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: Autorisert fysioterapeut
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: 11.-12. oktober 2004. Sted: Tønsberg. Påmeldingsfrist: 11. august.

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: Autorisert fysioterapeut. 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: 26

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: Autorisert fysioterapeut. 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: Fortsatt ledige plasser!
Deltakerantall: Maks 20
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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Helse- og miljøarbeid
Kursnr.  30420402

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

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

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

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF avd. Sør- Rogaland
Kursledere: Hasse Storebakken, Vera Hejna Romstad & Hilde Heber
Tid: 18.-22.oktober 2004
Sted: Stavanger
Deltakerantall: 24
Kursavgift: kr. 3.560,- for medlemmer, kr. 6.545,- for ikke medlemmer
Lunsj blir evt. lagt til kursavgiften.
Påmeldingsfrist: 18. august 2004
Skriftlig påmelding til:NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo el. via
NFFs hjemmesider www.fysio.no.

Psykiatrisk/psykosomatisk fysioterapi

Kursnr. 30491802

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. Husk å sende dokumentasjon til fagseksjonen.

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF avd. Hordaland
Kursleder: Gudrun Øvreberg, Alette Ottesen og Berit Ianssen
Tid: 2. – 4. september 2004
Sted: Bergen
Deltakerantall: 20
Kursavgift: kr. 3.010 for medlemmer, kr. 6.020 for ikke medlemmer.
Lunsj kommer eventuelt i tillegg til kursavgiften.
Påmeldingsfrist: 30. juni 2004
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo eller
via NFFs hjemmesider www.fysio.no

Rehabilitering
Kursnr. 30470502

Fysioterapi i svangerskap og barseltid
Kurset gir deltakerne teoretisk og praktisk kunnskap til å holde fødsels-
forberedende og barselkurs, og gir økt kunnskap til fysioterapeuter som veile-
der og behandler gravide og barselkvinner.

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

Etter gjennomført kurs skal deltakerne:
• ha økt innsikt i endringer i den gravide kropp og svangerskapets og fødsel-

ens påvirkning på kroppen
• ha kjennskap til fødselsforløpet og lindrende tiltak under fødselen
• ha kunnskap om fysioterapitiltak som forebygger svangerskapsplager og

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

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

barselkurs.

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF avd. Hordaland
Kursledere: Kari Straume Haugland og Gro Togstad
Tid: 23.-25.august 2004
Sted: Bergen
Deltakerantall: 24
Kursavgift: kr 3.010 for medlemmer, kr 6.020 for ikke medlemmer. Lunsj
kommer eventuelt i tillegg til kursavgiften.
Påmeldingsfrist: 23. juni 2004
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo eller
via NFFs hjemmesider www.fysio.no.

Kursnr. 30490701

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

Målgruppe: Utdanningen som helhet retter seg yrkesspesifikt mot ferdig ut-
dannede fysioterapeuter. Egner også seg som fordypningskurs for de som har
tatt flere trinn innen BK.
På trinn I kan annet helsepersonell som leger, psykologer, kuratorer, sykeplei-
ere, lærere delta.
Opptaksvilkår: Autorisert fysioterapeut.

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

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF v/Fagseksjonen
Kursledere: Agnes Lærdahl og May Lisbeth Svendsen
Tid: 6. – 10. september 2004
Sted: Gavelstad Hotell, Svarstad, Vestfold
Deltakerantall: 14
Kursavgift: kr 3.560 for medlemmer, kr 6.545 for ikke medlemmer. Fullpen-
sjon: kr. 590 per person per døgn, enkeltrom.
Påmeldingsfrist: 1. juli 2004
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo eller
via NFFs hjemmesider www.fysio.no.

Kursnr. 30440101

Gammel og god! - Fysioterapeutenes bidrag
til alderdommen
 Kurset henvender seg til fysioterapeuter med nysgjerrighet og interesse for fy-
sioterapi for eldre. Eldrebølgen nærmer seg med stormskritt og fysioterapi for
eldre er fremtidens område. Vi ønsker å fokusere på muligheter og ressurser
hos den eldre og fysioterapeutenes bidrag til dette. Kurset vil også legge vekt
på forskning innen feltet.

Målgruppe: Fysioterapeuter med interesse for fysioterapi for eldre
Opptakskrav: Autorisert fysioterapeut. Basiskunnskap innen gerontologi og
geriatri er en fordel.

Etter gjennomført  kurs skal deltakerne ha:
• Oppdatert kunnskap til gerontologi og geriatri
• Økt innsikt i alderdommens muligheter og ressurser
• Økt kunnskap om fysioterapi tiltak ift gruppen eldre
• Kjennskap til forskningsresultater innen feltet

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF avd. Sør-Rogaland
Kursledere: Nanna Koefoed med flere
Tid: 15.-17.september
Sted: Stavanger
Deltakerantall: 30
Kursavgift: kr. 3.010 for medlemmer og kr. 6.020 for ikke medlemmer
Lunsj kommer eventuelt i tillegg til kursavgiften.
Påmeldingsfrist: 30. juni 2004
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen,  0131 Oslo el.
via NFFs hjemmesider www.fysio.no.
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Kursnr: 30450101

Fysioterapi ved nevrologiske lidelser
Kurset skal gi innsikt i funksjonsundersøkelse og behandlingstiltak med ut-
gangspunkt i de vanligste nevrologiske sykdommer. Kurset tar sikte på å øke
faglig forståelse og innsikt i forhold til pasienter med nevrologiske lidelser for
å gi trygghet og engasjement og øket interesse for pasientgrupper. Kurset skal
gi rom for å utveksle ideer og erfaringer samt skape refleksjoner blant delta-
gerne. Kurset tar ikke sikte på perfeksjonering av manuelle ferdigheter.

Målgruppe:Fysioterapeuter som i sin praksis møter mennesker med funksjons-
svikt som skyldes nevrologiske sykdommer. Kurset er ikke rettet mot fysiotera-
peuter som allerede har tilegnet seg bred erfaring og kunnskap i behandling av
denne pasientgruppen.
Opptakskrav: Autorisert fysioterapeut

Etter endt kurs skal deltakerene ha:
• Innsikt i nevrofysiologisk forskning i forhold til motorisk kontroll og læring.
• Oppdatering i forhold til patologi ved de vanligste nevrologiske lidelser.
• Gjennomgang av funksjonsundersøkelse, og forslag til fysioterapitiltak ved

de vanligste nevrologiske lidelser.

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF avd. Akershus
Kursledere: Birgitta Langhammer og Anne Lannem
Tid: 20.-24.september 2004
Sted: Sunnaas Sykehus
Deltakerantall: 24
Kursavgift: kr 3.560,- for medlemmer, kr 6.545,- for ikke medlemmer.
Lunsj blir evt lagt til kursavgiften
Påmeldingsfrist: 30. juni 2004
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo el. via
NFFs hjemmesider www.fysio.no

30450401

Nevrofysiologi i teori og klinisk anvendelse
Kurset legger til rette at deltakerne tilegne seg en dypere forståelse av nevrofy-
siologisk innvirkning på funksjonsforstyrrelse i det nevromuskulære og sen-
trale nervesystem.  Kurset inneholder gruppearbeid, praktisk øving og pasient-
demonstrasjon.

Målgruppe: Fysioterapeuter som til daglig og hovedsakelig arbeider med pasi-
enter med nevrologiske lidelser.
Opptakskrav: Autorisert fysioterapeut. Minimum 2 års klinisk erfaring.

Etter gjennomført kurs skal kursdeltakerne ha:
• økt kunnskap om nevrofysiologi
• økt kunnskap om nevrofysiologiens praktiske effekt innen fysioterapi
• økt kjennskap til nyere forskning på dette feltet

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF avd. Sør-Rogaland
Kursledere: Olav Gjelsvik og Alex Wisnes
Tid: 23.-27.august 2004
Sted: Stavanger
Deltakerantall: maksimalt 24
Kursavgift: kr 3.560 for medlemmer, kr 6.545 for ikke medlemmer.
Lunsj kommer evnt. i tillegg til kursavgiften.
Påmeldingsfrist: 23. juni
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo el. via
NFFs hjemmesider www.fysio.no.

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

Fortløpende kurs i Basal Kroppskjennskap
og T’ai chi chuan, Oslo høsten 2004
Kurset strekker seg over 10 mandager f.o.m. 20. september 2004,
kl. 16.30 – 19.00.
Kursleder: Ulla-Britt Skatteboe
Sted: Fysioterapiutdanningen, Høgskolen i Oslo
Kursavgift: 2100,-
Påmeldingsfrist: 1. sept. 2004
Ulla-Britt Skatteboe, Jomfrubråtveien 30, 1179 Oslo.  Tel. 22 68 66 94.
e-post: ulla-britt@c2i.net

Stimuleringsstipend
Søknadsfrist 1. oktober 2004

Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter ønsker å stimulere
fysioterapeuter som vil utvikle prosjektideer knyttet til fagutvikling i
egen praksis. Hensikten med Stimuleringsstipendiet er å hjelpe fysiotera-
peuter som ønsker å jobbe med systematisk fagutvikling i gang med ut-
vikling av eget prosjekt. Stipendiet bør resultere i en søknad om stipend
til fagutviklingsprosjekt.
For nærmere informasjon om hvilke rammer som gjelder for fag-
utviklingsprosjekt vises det til utlysningene, senest i Fysioterapeuten nr
11/2003 og Fondets hjemmeside www.fysio.no/fondet. En eventuell se-
nere søknad om stipend til fagutviklingsprosjekt vil bli behandlet uav-
hengig av om det tidligere er tildelt Stimuleringsstipend.

Det er utarbeidet eget søknadsskjema for Stimuleringsstipend
som skal benyttes.
Søknader om Stimuleringsstipend skal inneholde en kortfattet beskri-
velse av tema, problemstilling og hvorledes prosjektet foreløpig tenkes
gjennomført, så langt dette er kommet. Der dette er aktuelt må ledelsen
ved den avdelingen/institusjonen eller instituttet der prosjektet planleg-
ges gjennomført være innforstått med søknaden.
Det må være inngått avtale om veiledning med en veileder som har
hovedfagskompetanse eller tilsvarende. Hvis hovedveileder ikke er
fysioterapeut må det i tillegg inngås avtale om fysioterapifaglig veiled-
ning.

Det kan søkes om stipend med et arbeidsvolum svarende til inntil ett
månedsverk. Stipendiet kan eventuelt fordeles over noe tid, inntil 3
måneder.
Videre kan det eventuelt søkes om midler til veiledning med inntil
8 timer á kr. 500 inkludert forberedelse.

Ved vurdering av søknadene vil det bli lagt vekt på prosjektideens inn-
hold og mulighet for gjennomføring.

Mottakere av midler fra Fondet plikter å avgi rapport og regnskap
med bilag.

Utfylt søknadsskjema med vedlegg skal sendes inn på papir. Søknader på
faks og e-post godtas ikke. Mangelfullt utfylte søknader vil ikke bli be-
handlet. Nærmere opplysninger og søknadsskjema fås hos

Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter
Postboks 2704 St.Hanshaugen, 0131 Oslo

Tlf. 22 93 30 90 (ikke fredag)
e-post: post@fondet.fysio.no

Søknadsskjema for Stimuleringsstipend finnes også på Fondets
hjemmesider på Internett: www.fysio.no/fondet/stotte

Søknaden må være poststemplet senest 1. oktober 2004.

FORFLYTNINGSKUNNSKAP
Kvalifisering til forflytningsveileder

Seminar 1: Forflytningsteknikk og faglig atferd
23.-25. august 2004, kr 3.400,-.
Seminar 2: Pedagogikk i praksis – organisering
26.- 27. august 2004, kr 2.400,-.

Sted: Oslo. Seminarleder: Per Halvor Lunde
Tlf. 22 14 57 36, e-post: mail@perlunde.no
Info: www.perlunde.no

www.fysioterapeuten.no

Avlyst!
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Kurs i fysioterapi og ergoterapi til barn og unge
med barneleddgikt og andre revmatologiske
sykdommer

Arrangør: Fysioterapiavdelingen og Ergoterapiavdelingen ved Rikshos-
pitalet i samarbeid med Nasjonalt kompetansesenter for barne- og
ungdomsrevmatologi (NAKBUR).

Sted: Rikshospitalet
Tid: 4. og 5. november 2004.
Kursavgift: kr. 1700,- (inkl. lunsj).
Kurset søkes godkjent til å inngå i NFFs og NETFs spesialistutdanninger.

Nærmere opplysninger på www.Rikshospitalet.no.
Søk der på Revmatologisk avdeling, nyheter.
Kontaktpersoner: Fysioterapeut Catarina Norén eller
ergoterapeut Anne Camilla Erichsen, tlf. 23 07 29 00.
Skriftlig påmelding til Ragnhild Walle-Hansen, fysioterapiavdelingen,
Rikshospitalet, 0027 Oslo eller Ragnhild.Walle-
Hansen@Rikshospitalet.no innen 1. oktober 2004.
Seminaravgift innbetales på tilsendt giro etter påmelding.
Vennligst notér på påmeldingen om avgiften skal betales
av deg personlig eller ditt arbeidssted.

MTT er i utvikling og Holten Institutt for MTT (etabl.
1966) har fra 1998 utviklet 4 nye todagers kurs i medi-
sinsk treningsterapi (MTT) à 19 timers varighet. Teori-
grunnlaget for MTT er oppdatert og endret. Gjennom
kursene vil du få ny kunnskap om sammenhengen
mellom struktur og funksjon. Viktige behandlings-
prinsipper vil bli presentert som når man skal trene så
godt som smertefritt og når pasienter må trene med
smerte (adferdsterapi). Denne tilnærmingen baseres på
pasientens smerteadferd, hvor du får et nytt redskap

ved å klassifisere pasienter som enten type I, type II eller type III pasient.
Praktisk trening på globale, semiglobale og lokale MTT øvelser gjør at du
etter kurset vil ha et praktisk redskap som du kan benytte på mandagen i ditt
møte med pasienten. Pasientdemonstrasjon begge dager vil gi deg økt forstå-
else i den kliniske resonering om sammenhengen mellom undersøkelse og
oppsett av MTT program. Grunnleggende treningsprinsipper som styrketren-
ing og utholdenhetstrening vil bli diskutert oppmot begrepet funksjons-
normaliserende trening. Kurset (ene) gir rett til bruk av takst C32, medisinsk
treningsterapi. Mer informasjon om MTT og kursene finnes på
www.holteninstitute.com

HØST 2004

   OSLO - SEPTEMBER
MTT for hofte-, kne- og ankelsmerter. Dysfunksjon i nedre ekstremitet
Tid: Fredag 17. og lørdag 18. september 2004

   OSLO - SEPTEMBER
MTT for nakke- og skulder bue smerter – hodepine (19 timer).
Tid: Søndag 19. og mandag 20. september 2004
Sted: Begge kurs i Medinor A/S lokaler, Nils Hansens vei 4, 0667 Oslo.
Påmeldingsfrist: Til begge kurs fredag 3. september 2004

   BODØ - OKTOBER
MTT for thorakale og lumbale ryggsmerter – isjias (19 timer).
Tid: Lørdag 9. og søndag 10. oktober 2004
Sted: Medina Aspmyraklinikken AS, Aspmyra Stadion, 8039 Bodø
Påmeldingsfrist: Fredag 1. oktober 2004

   SOLA/STAVANGER - NOVEMBER
MTT for hofte, kne og ankel smerter. Dysfunksjon i nedre ekstremitet
(19 timer).
Tid: Lørdag 13. november og søndag 14. november 2004.
Sted: Fysioterapisenteret, Soltun vn 1, Sola (SR Bank bygget
midt i Sola sentrum).
Påmeldingsfrist: Fredag 22. oktober 2004

Underviser: Tom Arild Torstensen B.Sc. (Hons), PT., Cand. Scient., spe-
sialist i manuell terapi MNFF. Tom Arild tok over Holten Institutt i 1989 et-
ter Oddvar Holten som utviklet MTT på begynnelsen av 1960-tallet. Tom
Arild er manuell terapeut fra 1987 og har tatt Hovedfag i fysioterapi ved
Universitetet i Bergen. Han kombinerer i dag klinisk arbeide med forsk-
ning. Av familiære grunner flyttet Tom Arild til Stockholm i 1999.
Kursavgift per kurs: 2.850,- som inkluderer profesjonelt laget video
(60-100 min), to kursmanualer, lunsj begge dager og fire kaffe/te pauser.
Bindende påmelding: ved innbetaling av NOK 2.850 - til Holten Institutt
for MTT – kunnskapsformidling, Box 6038, 181 06 Lidingö, Sverige. Inn-
betaling tiL Handelsbanken i Norge; 9049.10.04036. Oppgi på innbetalin-
gen kurssted og tidspunkt. Da Bankenes Betalingsentral (BBS) bruker lang
tid på håndtering av innbetalinger, vil vi at du også melder deg på enten
skriftlig (adresse ovenfor), eller faxer til: 00 46 8 731 70 55, eller bruker
email: info@holteninstitute.com

Da det er stor pågang til kursene, bør du være rask med påmelding, som
blir akseptert i den rekkefølge de kommer. Maximum 24 deltagere.
For ytterligere informasjon om kursene besøk vår hjemmeside:

www.holteninstitute.com

Medisinsk Trenings Terapi (MTT) 2004

1st. International Conference on
Cervicogenic headache and Whiplash
23. - 24. august 2004, Hotel Radisson SAS Plaza, OSLO

Anerkjente internasjonale foredragsholdere gir oppdatering om nakke-
slengskader og hodepine med vekt på diagnostikk og behandling. Konfe-
ransen er nyttig for alle som behandler denne pasientgruppen. Fysiotera-
peuter oppfordres til å sende inn faglige bidrag via nettsiden.

Kurs 1: Diagnostikk av nakkeskader og Cervicogen hodepine
Kurs 2: Botulinumtoxin ong andre injeksjoner i behandling av CEH

Kurs 1 og kurs 2 foregår på engelsk.
Kurs 3: Behandling med nakkekrage

Fysioterapeutene Kenneth Lytts og Espen Hovland, Nevrokir. Avd., Ulle-
vål Universitetssykehus,  gir praktisk gjennomgang av kragebruk og
krageavvikling etter nakketraume, ved konservativ behandling av cervical
radiculopati og etter operasjon. Kurset foregår på norsk og er først og
fremst tilpasset fysioterapeuter.

Informasjon og påmelding:
http://www.med.uio.no/ulleval/forskning/whiplashheadache/

Tellende kurstimer 16 + 4 for fysioterapeuter.

På jobbjakt?
Følg med på FYSIOTERAPEUTENs arbeidsmarked på nett:
www.fysioterapeuten.no/arbeidsmarked
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I FAGPRESSEN
TREFFER DU
IKKE HVEM
SOM HELST 

Det er det som er poenget.

● 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.

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 )

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

fysioterapeuten@fysio.no
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NFFs kolleksjon

Medium tursekk,
30 liter
Svart, med NFFs logo

kr. 200

Det er raskest å bestille via NFFs butikk på internett: www.fysio.no og velg NFF-butikken, eller du kan sende skriftlig
bestilling til Norsk Fysioterapeutforbund, postboks 2704, St. Hanshaugen, 0131 Oslo. Telefaks: 22 56 58 25.
E-post: francoise.thorkildson@fysio.no

LEVERINGSADRESSE FAKTURAADRESSE

Navn: ................................................................................................ Navn: ...........................................................................................

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

Postnummer/sted: ............................................................................ Postnummer/sted: ......................................................................

Tlf.: ...................................................................................................

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

Hvitt krus med
NFFs logo

kr. 40

Svart veske med
NFFs logo med plass
til perm eller PC

kr. 150
Tennistrøye i piquet. Hvit
God kvalitet. S, M, L, XL, XXL

kr. 150

Nakkebånd.
Grå, avtakbar krok

kr. 25
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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

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

post@sportsmaster.no
www.sportsmaster.no

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

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

4.100,-
inkl. deluxe hode-
stßtte og bÞreveske

Tilbudspakke

Ring 22 19 40 25
eller klikk deg inn p¬ 
BodyMindShop  com

aBenker     aStoler     aPuter     aPßller     aOljer     aKremer 
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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

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

Puter/matter for barn.
Tlf./faks: 69 30 01 05/06. Mob. 920 39 196.
E-post: info@bamseprodukter.no
Internett: www.bamseprodukter.no

BAMSE PRODUKTER
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Informasjon fra NFF

Fond til etter- og videreutdanning
av fysioterapeuter

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

Norsk Fysioterapeutforbund
Stensberggata 27

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

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

Sentralstyret
Forbundsleder: Anne Lexow

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

anne.lexow@fysio.no
Nestleder: Elin Engeseth

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

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

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

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

Julius Middelthunsvei 8, 3610 Kongsberg
Tlf. 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 TrondheimTlf. 73 86 90 86 a,

73 86 79 87 faks, 73 93 97 27 p, guri.tokle@stolav.no
Studentobservatører:

Andreas Brunes, Gjardevn. 2c, leil. 33, 0363 Oslo.
andreas.brunes@stud.hf.hio.no  Tlf. 9 00 35 99

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
Prosjektleder: Torunn Stavnes Søyseth, 22 93 35 63

Kurssekretær: Monica Haugen, 22 93 30 66

Forhandlingsseksjonen
Seksjonsleder: Bente M Krogdahl, 22 93 30 61

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

Advokat: Kjersti Hatlestad, 22 93 30 56
Rådgiver: Jane Nysted, 22 93 35 62

Elin Engeseth,
nestleder

Økte egenandeler rammer
utsatte grupper

I revidert nasjonalbudsjett foreslår regjeringen både å øke egenandelen og å re-
dusere refusjonen for fysioterapi. Forslaget fremmes uten at det er foretatt
noen helhetsvurdering av finansieringen av fysioterapi og av hvordan den økte
egenandelen slår ut for brukerne.

For Norsk Fysioterapeutforbund er det åpenbart at både økt egenandel og
redusert refusjon for fysioterapi vil legge stein til byrden for utsatte grupper.
Før regjeringen foreslår å øke publikums egenbetaling må regjeringen gjøre en
helhetsvurdering. Vi kan ikke se at en slik vurdering er foretatt.

Det er spesielt viktig at regjeringen vurderer pasientens egenandel i forhold
til hvor alvorlig lidelse pasienten har. Dette aspektet er ikke-eksisterende i for-
slagene om økt egenandel og redusert refusjon.

Fysioterapi er en lovpålagt tjeneste som finansieres ved kommunale drifts-
tilskudd, statlige midler via Folketrygden og pasientens egenbetaling. Forde-
lingen av finansieringen er i løpet av de siste årene vesentlig endret. Tiden er
overmoden for at regjeringen ser nøye på hele finansieringsordningen for fy-
sioterapi og forholdet mellom statens og kommunenes utgifter.

Ikke bare hensynet til pasienten gjør regjeringens forslag vanskelig å forstå.
Hensynet til nasjonaløkonomien gjør at det også er viktig å gi publikum en lav
terskel for fysioterapibehandling. Partene i arbeidslivet har forpliktet seg til en
nasjonal dugnad for å redusere sykefraværet. En MMI-undersøkelse fra fe-
bruar i år viste at nordmenn mener at fysioterapeuter er de som er mest effek-
tive i arbeidet med å redusere sykefraværet. Samfunnets nytte av fysioterapi er
åpenbar, og den må ikke svekkes av svakt funderte forslag om økninger i
egenandelene.
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Ta gjerne kontakt med NFFs infor-
masjonsleder Harald Nyquist
dersom du har stoff til nyttsidene.

Telefon: 22 93 35 67.
E-post: hn@fysio.no

NFF Nord-Rogaland med
nytt seminar om psykisk
helsevern
Høsten 2004 arrangerer NFF Rogaland for femte og
foreløpig siste gang tverrfaglig seminar i Haugesund
om fysioterapi i psykisk helsevern.

Initiativtakere er Kjellrun Eik, Ingrid Gismarvik og
Ingeborg Meling i NFF Nord-Rogaland.

– Denne gangen er seminaret bare for fysiotera-
peuter. Det føles veldig riktig etter fire flotte tverrfag-
lige seminarer, sier Gismarvik.

Seminaret skal ta for seg relasjonen mellom te-
rapeut og pasient. Disse spørsmålene står sentralt i
seminaret:

●  Vi har lært mye og kan mye om behandlings-
teknikker, men hva med den gode samtalen?

●  Hvordan kan vi styrke troen på oss selv som
gode helsearbeidere, behandlere og samtalepartnere?

●  Hvordan kan vi som fysioterapeuter bidra til å
bedre din egen og pasientens evne til kommunika-
sjon?

●  Seminaret vil bygge på kommunikasjon og
relasjonsteori samt praktisk arbeid med den gode
samtalen.

– Vi er stolte over konseptet vårt. Vi har en høy
faglig standard på foredragsholderne, gode kunst-
neriske innslag og bra mediaomtale, sier Ingrid Gis-
marvik.

Initiativtakerne roser Faggruppen for psykiatrisk
og psykosomatisk fysioterapi som i de  tre  foregå-
ende årene har bidratt med 10.000 kroner hvert år.

– Vi har bestemt å slutte med seminarene mens
vi er på topp, men fortsette å være offensive i forhold
til å synliggjøre faget vårt og arbeide for flere fysiotera-
pistillinger i samfunnet, sier Ingrid Gismarvik.

E-posthenvendelser må
inkludere telefonnummer
Ved henvendelser til sekretariatet per e-post må du
opplyse hvilke telefonnummer du kan nås på. Du får
gjerne skriftlig svar der dette er nødvendig, men det
vil ofte være hensiktsmessig å diskutere en sak munt-
lig. Derfor må din henvendelse også inkludere tele-
fonnummer. Du bør uansett oppdatere dine medlems-
opplysninger slik at NFF kan nå deg per telefon uav-
hengig av om det er sekretariatet eller medlemmet
som ønsker kontakt.

Spesielle opptakskrav
til kurs
NFFs fagseksjon minner om at ved påmelding til kurs
med spesielle opptakskrav, skal dokumentasjon som
beviser at søker oppfyller opptakskrav sendes til Fag-
seksjonen NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131
Oslo eller på faks 22 56 58 25.

Giro for rettshjelpsfondet
Sentralstyret har vedtatt at alle yrkesaktive medlem-
mer i NFF skal bidra til oppbygging av Rettshjelps-
fondet med kr 100,- per år. Nå har medlemmene det
gjelder mottatt, eller er i ferd med å motta, giro for
2003 og 2004 på totalt kr 200,-.

Rettshjelpsfondet skal dekke utgifter til juridisk
assistanse til alle medlemmer, uansett arbeidsforhold.

Fondet kan ikke disponeres før Landsmøtet 2004
har vedtatt kriterier for tildeling.

Fysioterapikonferanse i Portugal:
Knytter utdanning, fag og
arbeidsmarked sammen
WCPT-Europa arrangerer i dagene 4.-5. november
2004 European Congress on Physiotherapy
Education: «Physiotherapy Education in the New
Europe – Linking Education, Profession, Employ-
ment.» Programkomitéen har mottatt mer enn 100
abstracts fra 20 land.

Kongressen har som målsetting å være et forum for
å fremme integrasjon av spørsmål knyttet til fysioterapi-
utdanning i Europa. Videre er målet å foreslå strategier
knyttet til å heve kvaliteten i utdanningene.

Praktiske opplysninger:
Tid: 4. – 5. november 2004
Sted: Estoril, Portugal
Påmelding:
Se påmeldingsskjema på www.physio-europe.org
eller www.apfisio.pt/ecpe

Regler for nedsatt kontingent

Full kontingent betales av alle som ikke søker om redusert kontingent, bortsett fra studenter og turnus-
kandidater. Det kan søkes om redusert kontingent for maksimum
ett kalenderår av gangen.

Det kan søkes om redusert kontingent ut fra en av følgende kriterier vedtatt av landsmøtet:

1. 1/2 kontingent kan innvilges for medlemmer som

● arbeider i 50% stilling eller mindre som ansatt i offentlig sektor/eller som privat ansatt
Dokumentasjon: bekreftelse på stillingsprosent

● har en næringsinntekt på under kr. 150 000,- pr. kalenderår som privatpraktiserende
(halvparten av lønnstrinn 42 i offentlig lønnsregulativ).
Dokumentasjon: utskrift av likningen

● ikke arbeider som fysioterapeut, men som:
arbeider i stilling som ikke krever treårig helsefagutdanning på høgskolenivå og
er medlem av et annet fagforbund.
Dokumentasjon: utlysingsteksten

2. 1/2 kontingent kan innvilges for medlemmer som

● bor i utlandet

● er uten nærings-/lønnsinntekt for en begrenset periode- (eks: permisjon uten lønn,
militærtjeneste, rehabilitering)

3. Uføretrygdede og pensjonister får gratis medlemskap. De kan velge å abonnere på
FYSIOTERAPEUTEN og betale medlemspris for tidsskriftet.

4. Gifte/samboende får etter søknad fratrekk for en medlemspris på FYSIOTERAPEUTEN. De mottar
da kun ett eksemplar av FYSIOTERAPEUTEN. Medlemmer som av ulike årsaker allerede har
nedsatt kontingent, kan ikke ta ut denne reduksjonen i tillegg.

5. Utmeldinger skal skje skriftlig og gjelder fra førstkommende måned etter at utmeldingen
er mottatt.

Alle søknader om redusert kontingent må sendes skriftlig til NFFs sekretariat.
Redusert kontingent gjelder fra førstkommende måned etter at søknaden er mottatt.
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I nform
asjon  fra  NFF

Medlemmer med meninger
I denne spalten intervjuer vi medlemmer av NFF som har et kjent navn på et eller annet område i samfunnet. De forteller hvorfor de er medlem av NFF
og hva de mener er NFFs viktigste oppgaver. Tidligere i denne serien: Roar Robinson (11/2002), Trond Hannestad (12/2002), Kari Bø (13/2002), Snorre
Vikdal (14/2002)Knut Jæger Hansen (1/2003), Hein Dag Torgersen (2/2003), Jeanette Roede (3/2003), Grethe Myklebust (4/2003), Anders Aasheim
(5/2003), Kjersti Hatlebrekke (6/2003), Jan Harry Størksen (7/2003), Hanne Borg Finckenhagen (8/2003), Kjetil Loen (9/2003), Gro Jamtvedt
(10/2003), Inga Bilberg (11/2003), Gerty Lund (2/2004), Mona Kajanus (3/2004), Olav Gjelsvik (4/2004), Siri Hellandsjø (5/2004).

– Fysioterapeuter som har sitt

daglige virke som akademikere

har et ansvar for faget fysiote-

rapi. Det ansvaret tar de en-

klest ved å være medlem i NFF.

Jorunn Lægdheim Helbostad har drevet
med forskning de siste årene, og hun kan
nå kalle seg både fysioterapeut og dr.
philos.

– Min forskningsmotivasjon ligger i
en sterk tro på fysioterapi som fag. Sam-
tidig tror jeg at man styrker den faglige
utviklingen i NFF ved å være medlem.
Troen på hvor viktig det er å være med-
lem er bygd på gjensidig nytte mellom
medlem og forbund, sier Jorunn.

Jobbet med barn
Etter endt fysioterapistudium i Oslo i
1984, ble trønderen værende i tigersta-
den i fem år. I denne perioden jobbet
hun med barn i kommunehelsetjenesten
og på Aker Sykehus. Så bar det hjem til
hennes kjære Trondheim, der Jorunn
fortsatte sitt fysioterapivirke i kommu-
nehelsetjenesten i tre år og i barne-
habilitering i ett år. Fra 1993 til 1999 ble
hun lærer ved studiet for fysioterapi. I
denne perioden rakk hun også å ta ho-
vedfag i Bergen.

Doktorgrad om eldre
– De siste fire årene har jeg vært stipen-
diat og arbeidet med min doktorgrad i
Bergen. Hele tiden har jeg hatt 25 pro-

Fysio-akademikere bør
være medlemmer

sent arbeidsplikt ved seksjon for fysioterapi-
vitenskap ved Universitetet i Bergen. Det
har derfor blitt mye pendling mellom Trond-
heim og Bergen, forteller Jorunn.
Doktorgradsarbeidet handler om en metode
hun har utviklet for å evaluere balanse og
gangfunksjon hos eldre. Hun påviste også at
enkel trening hjelper på funksjoner i eldres
dagligliv, men at funksjonsbedringen fort
blir borte hvis ikke treningen holdes ved
like.

Gode grunner
Det er mange gode grunner til at Jorunn har
vært medlem helt siden hun var student i
1982. Forholdet mellom fag og medlemskap
er én grunn. En annen grunn er troen på at
alle undergrupper – også privatpraktiserende
fysioterapeuter – får utrettet mest for sin
egen sak ved at de er medlem i ett stort, fel-
les forbund.

– Vi er en liten gruppe fagfolk, absolutt
ikke flere enn vi trenger å være i Norge.
Derfor må vi stå sammen. Jeg setter også
stor pris på Fond til etter- og videreutdan-
ning der fysioterapeuter kan søke om til-
skudd til fagutviklingsprosjekter eller
studiebesøk. I tillegg sponser fondet også
forskning på generell basis ved flere
kompetansesentra rundt om i landet, sier Jo-
runn.

Hun mener at NFF synes stadig bedre i
relevante, offentlige sammenhenger, og at
forbundet generelt gjør en god jobb for sine
medlemmer. Hun tror det er spesielt viktig at
NFF også i fremtiden har fokus på å legge
forholdene til rette for å beholde akademi-
kerne i forbundet.

Selv har hun gjort en jobb for NFF som
medlem av IT-utvalget og redaksjons-
utvalget i FYSIOTERAPEUTEN. Hun har

også hatt diverse fagoppdrag ved hørin-
ger og utredninger og holder kurs for
NFF i bevegelseslære og biomekanikk.

Best på kammerset
Jorunn er ikke kjent for å være beskje-
den, men privat er hun faktisk stadig på
kammerset. Hun synger nemlig i Øvre
Nidelven Kammerskor, ved siden av de
mer fysiske interessene som går på å
holde kroppen rimelig intakt. Det går
helst i jogging, helsestudio, sykling eller
friluftsliv, når hun ikke står på sidelinja
og heier på sine to ungdommer i fotball
og håndball. Selvfølgelig blir det også litt
tid til å holde noen foredrag om
bevegelsesvitenskap innimellom – før
mest om barn, nå mest om eldre…

Bernt R. Nilsen, TOTAL kommunikasjon

Medlem siden 1982. Jorunn Lægdheim
Helbostad
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ÅRSABONNEMENT - LØSSALG
Norge: 950 kroner. Utland: 990 kroner.
Offentlige institusjoner: 850 kroner.
For medlemmer av NFF inngår
årsabonnement i medlemskontingenten.
Årsabonnementet løper til det blir
skriftlig oppsagt.
Enkeltnumre: 80 kroner + porto.

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

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

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

Alle priser er ekskl. moms.

FRISTER
Nr. Frist kursann./ Annonsefrist Utgiv.

debattinnlegg stilling ledig dato
7   1/6   4/6 25/6
8 26/7 30/7 20/8

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.

Juni
21.-26. Oslo. 20th World Congress of Rehabili-
tation International
Tema: «Rethinking Rehabilitation»
Info: www.ri-norway.no/text/view/861.html

August
16.-18. Kolding, Danmark.
Arbeidslivets Etikk. Konferanse
Arr: Nordisk Ergonomiselskab (NES)
Info: www.nes2004.dk

September
23.-25. Reykjavik, Island. NUF-Seminar.
Arr: Nordiske utdannelser for fysioterapeuter
(NUF)
Info: www.nufnet.com

27. Oslo. Konferanse. Tema: Nye tider,
nye livsløp, nye eldre?
Utfordringer ved aldring i en ny tid.
Arr: Norsk selskap for aldersforskning.
Info: www.geronord.no/nsa
Epost: kirsten.thorsen@nordemens.no

Oktober
13. Oslo. Åpningskonferanse for Muskel-
skjelett-tiåret (MST)
Info: www.bjdmmc-norway.org
E-post: aoh@bjdmmc-norway.org

November
4.-5. Estoril, Portugal.
Fysioterapi-utdanning i det nye Europa.
Arr: WCPT-Europa
Info: www.apfio.pt/ecpe

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

2005

Januar
17.-18. Oslo. Den 5. nasjonale Lungere-
habiliteringskonferansen.
Mer info: liv.circhirillo@ahus.no

Mars
3.-5. Wien. 2nd European Congress on Preven-
tion and Physiotherapy.

September
14.-16. København. Reuma 2005.
Kongress om forebygging av muskel- og skjelett-
sykdommer.

23.-25, Edinburgh. 2nd Int. Conference on
Movement Dysfunction
Arr: Kinetic Control and the Manipulation Ass.
Of Chartered Physiotherapists.
Mer info: www.kcmacp-conference2005.com

4.-6. Trondheim. Seksjon lindrende behandling
(SLB) har 10 års jubileumskonferanse.
Info: www.medisin.ntnu.no/slb

10.-13. Melbourne. Tverrfaglig verdenskongress
med rygg- og bekkensmerter som tema.
Info: www.worldcongresslbp.com
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«Et dampende kontinent med rød jord og
sterke mennesker. Den fysiske kraft, far-
gene, leppene, tennene. Tålmodigheten
som ikke tar slutt, samholdet, utholdenhe-
ten. Evnen til å tåle. Dette er den verden
hvor menneskene ser deg rett i øynene og
vil vite hvem du er. Hvor alle vil være
venner og kaller hverandre brødre og
søstere», skriver Tomm Kristiansen i boka
Mor Afrika (1994). Dette er inntrykk vi
også sitter igjen med etter 10 ukers prak-
sis på Zambezi Paramedical Center. Vi er
2 av totalt 5 studenter som reiste til Afrika
i fordypningspraksis i 3.klasse fra
Tromsø-skolen. Tre reiste til Tanzania og
vi til Zambia.

Zambia er en republikk i det sørlige
Afrika. Landet har ca 10,5 millioner inn-
byggere, og arealet er nesten dobbelt så
stort som Norge. Vi bodde på et student-
hjem sammen med 16 afrikanske
medisinstudenter i byen Livingstone. For
alle som har hørt om Victoria Falls, så lig-
ger det i denne byen. Et fantastisk skue!
Denne «turisthovedstaden» er også kjent

Afrika, en uforglemmelig praksis!

for sine ekstremsport-aktiviteter som rafting,
strikkhopp og helikopterturer.

Senteret der vi har vært i praksis ble åp-
net i 2000 og ligger like ved Livingstone Ge-
neral hospital. Det inneholder tre av sykehu-
sets avdelinger: fysioterapi, ergoterapi og or-
topedi. Ingen ortoped er ansatt per dags dato.
I dag jobber det tre fysioterapeuter, en
rehabiliteringstekniker og en assistent ved
senteret. De to sistnevnte har ergoterapi-
oppgaver. Hver formiddag tar sentret imot
polikliniske pasienter, tre dager med ortope-
diske/kirurgiske pasienter og to dager med
medisinske pasienter og barn. På ettermidda-
gene behandles pasienter ved sykehusets av-
delinger.

Vi ble overrasket over det høye faglige
nivået hos våre afrikanske kolleger. Bra med
utstyr hadde de også, særlig innen elektro-
terapi. Men styrkeapparatene i trenings-
rommet kunne sett bedre dager.

Den største forskjellen var at i Afrika
gikk fysioterapeutene i dress / kjole, mens vi
i Norge har en mer «hands on» innstilling til
pasientene. I Norge har vi heller ikke proble-

mer med at pasientene ikke kommer til
behandling på grunn av regnvær eller for
lite penger til transport. Om du ikke føler
at du får den største faglige oppdaterin-
gen i Afrika, så får du en rekke minne-
rike opplevelser som gir deg nyttig bal-
last videre i faget. Diagnosegrupper du
aldri har hørt om, språklige og kulturelle
utfordringer, HIV og AIDS blir en vane,
det afrikanske «slow motion» tempoet og
veldig takknemlige pasienter er noe av
det du møter.

Vi fikk ikke dekket oppholdet vårt i
utlandet, men fra høsten av får studen-
tene støtte til opphold også i utlandet. Da
er det bare å søke og dra, dersom du øn-
sker å få en annerledes praksis med
mangfoldige opplevelser. Ta gjerne kon-
takt for spørsmål eller mer informasjon.

Tove Fjellaksel og Anne-Katrine Flottorp
aflottorp@hotmail.com
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