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Grøften mellom alternativ behandling og sko-

lemedisin vil bli dypere som følge av det

økende kravet til evidensbasert medisin, me-

ner dekanus Stein Evensen ved det medisin-

ske fakultet, Universitetet i Oslo.

Det var under Kreftforeningens konferanse om komplemen-
tær kreftbehandling nylig at Evensen kom med disse syns-
punktene, ifølge Dagens Medisin.

Avisen siterer også professor i sosialpsykologi ved Uni-
versitetet i Bergen, Tor-Johan Ekeland som ga uttrykk for at
EBM har klare svakheter. Ekeland satte flere spørsmålstegn
ved denne vitenskaplige metoden.

– EBM ble tidlig på 90-tallet lansert som et revolusjone-
rende paradigme i medisinen, som erstattet den gamle kli-
niske ekspertmedisinen. Selv om EBM representerer en
verdifull kunnskapstilgang, er begrensningene ved denne
kunnskapen oversett. Dette gjelder når metoden skal overfø-
res til klinisk praksis og individualisert tilpassede
behandlingsopplegg. En pasient er aldri et statistisk
gjennomsnittsindivid, sa Ekeland.

Han uttrykte frykt for at EBM kan føre til en mer konser-
vativ praksis. EBM kan også føre til at man undervurderer
forhold som kan bidra positivt til å stimulere pasientens
egne helbredende evner.

Stein Evensen mente derimot at EBM vil gi mer kunn-
skap om individuelt målrettet og skreddersydd behandling.
Han innrømmer likevel at det skolemedisinen praktiserer i
dag ikke alltid er vitenskaplig basert.

– Dessuten viser det seg at EBM ikke alltid holder den
kvaliteten vi krever, sa Ekeland, som tror at det også i fram-
tiden vil bli benyttet erfaringsbasert medisin.

Evensen, som forsvarte EBM sterkt, mente det fortsatt
vil være ukritiske kolleger som setter i gang tvilsomme pro-
sjekter, også i Norge.

– De fleste gjør det i beste mening, men vi opplever at
det kan skape problemer med å få en ny metode vurdert på
en objektiv måte. Når pasienter får høre om ny og lovende
medisin, vil de ofte ikke være med på forsøk der de kan risi-
kere ikke å få «vidunderbehandlingen». På den måten kan vi
heller ikke dokumentere effekten. Slikt kan være en tragedie
ved behandling som gir alvorlige bivirkninger, og dessuten
føre til at det brukes masse penger som kunne ha vært brukt
på en bedre måte, sa Evensen. ■

Kamp mot sukker og latskap
Verdens helseforsamling, WHOs øverste styrende organ, har vedtatt en global

strategi for kosthold, fysisk aktivitet og helse. Delegater fra hele verden hadde

nylig møte i Sveits og bestemte at verden skal spise mindre sukker og fett, og

mer frukt og grønt. Den vedtatte strategien setter fokus på at feil kosthold og

mangel på fysisk aktivitet fører til sykdommer som forårsaker 60 prosent av

dødsfallene og 47 prosent av sykdomsbyrden verden over. Arbeidet med

strategien startet da Gro Harlem Brundtland var generaldirektør i WHO, og

arbeidet har vært ledet av professor Kaare R. Norum.

Uenighet om evidens-
basert medisin

Nye rettssaker
NFF og fysioterapeut Olav Rober Sende stevner Verdal kommune for retten.

Årsaken er en saksbehandling med flere uklarheter og direkte lovbrudd.

Kommunen har gitt et 20 prosent driftstilskudd til en 100 prosent fysioterapeut-

stilling. Driftstilskuddet er knyttet til varmebassenget i Leklemsåsen. Forbundet

mener det ikke er samsvar mellom driftstilskuddets størrelse og den reelle

driften, at det ikke er adgang til å forplikte driftstilskuddet til et bestemt bygg og

at utlysningsteksten med krav om at driftstilskuddet skulle benyttes til drift i

Leklemsåsen er lovstridig. NFF mener også at kommunen bryter lovverket når

søkere ikke vurderes etter hvem som er best kvalifisert.

Kommunen trakk tilbake driftstilskuddet til Sende og ga det til en annen.

Begrunnelsen var at Sende ikke klarte å oppfylle kravene som formannskapet

satte ved tildelingen. Sende mener han har lovverket på sin side når han hevder at

et driftstilskudd ikke kan trekkes tilbake av det samme organet som tildelte det.
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Lederutfordringer. Å være fysioterapeut og
samtidig leder for flere faggrupper, er ikke enkelt.
Det har Ingeborg Laugsand i Steinkjer fått erfare.
Hun er avdelingsleder for helse- og rehabilitering
i kommunen og har nettopp vært igjennom en
tøff periode med budsjettinnsparinger og retts-
sak. Hennes eget fagforbund NFF var motpart.

13
Intensiv fysioterapi. Antall liggedøgn for
hjerteopererte går ned ved hjelp av fysio-
terapi, ifølge statistikk fra Feiring-
klinikken. De gode resultatene gjelder
spesielt lungebetennelse. Fysioterapeu-
tene Elisabeth Skramstad, Dag Helge
Iversen og Hege Wenger sier at det er
svært viktig å kunne dokumentere hva
deres arbeid betyr.

Muskelplager. Fiskeindustrien er en
sentral næring i Nord- Norge. Det er
behov for mer kunnskap om sammen-
hengen mellom helseforhold og be-
lastninger i arbeidsmiljøet. Arbeids- og
miljømedisinsk avdeling ved
Universitetssykehuset i Nord-Norge
har kartlagt problemet gjennom en
treårig, tverrfaglig studie.

16
Mer lokalt. NFFs avdelinger krever et
økonomisk løft på Landsmøtet. En
arbeidsgruppe som har gjennomgått
samtlige avdelingers økonomi, foreslår
en økning på 15.000 kroner per avde-
ling. Det vil si totalt 330.000 kroner.
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FYSIOTERAPEUTENS FORMÅL

Tidsskriftet skal gjennom en saklig

og fri informasjons- og opinions-

formidling bidra til at fysioterapifaget utvi-

kler seg i samsvar med samfunnets og

befolkningens behov.

Tidsskriftet skal belyse fysioterapifaglige,

fag- og organisasjonspolitiske,

utdanningspolitiske og helse- og sosial-

politiske forhold.

(Paragraf 16. 2 i NFFs lover)

Tidsskriftet følger pressens Vær varsom-

plakat og Redaktørplakaten.

Ole Brum og driftstilskudd

Hva er hovedoppgaven for en fagorganisasjon? Et tåpelig spørsmål, vil sikkert mange si.

Det er da ganske opplagt?

FYSIOTERAPEUTEN tar likevel sjansen: Det helt grunnleggende, selve eksistens-

berettigelsen, er å sørge for best mulige lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene. Som en

god nummer to - jobbe for å fremme faget i politisk og samfunnsmessig sammenheng.

Men hva tjener medlemmene og faget best? Skal fagorganisasjoner ha all fokus på lønns- og

arbeidsvilkår her og nå, eller også se fagets og medlemmenes interesser i et langsiktig per-

spektiv? Mange, kanskje de aller fleste, vil forfekte Ole Brum-prinsippet – ja takk begge de-

ler! Både her og nå og langt inn i framtida.

Å finne gode alternativer til organiseringen av fysioterapitjenester i kommunene, er en

svært komplisert sak. Tankene som ble luftet på ledermøtet i mars, om en reduksjon av

driftstilskuddene med 20 prosent mot at kommunene bruker frigjorde midler til mer fysiote-

rapi, har naturlig nok skapt sterke reaksjoner fra de privatpraktiserende fysioterapeutene.

Skal NFF, mitt eget fagforbund, foreslå endringer som vil påføre meg et stort inntektstap?

Få synes å ha tillit til at kommunene, som er hardt presset økonomisk, vil bruke de frigjorte

midlene til mer fysioterapi. De fleste frykter at fysioterapeuter med driftstilskuddsavtale må

bære kostnadene.

Trond Hannestad, leder i PFG, skriver i et innlegg her i bladet at forslaget om «frivillig

reduksjon» bør legges bort, og at NFF heller bør rette fokus mot staten. Forbundet må be-

lyse at ordningen som ble innført i 1984 ikke er levedyktig, mener PFG.

Vi tror heller ikke at kommunene vil skjerme frigjorte midler til mer fysioterapi, og tviler

på om staten er mer samarbeidsvillig. Mantraet i både stat og kommune er å få redusert

utgiftsveksten, nærmest for enhver pris.

NFF må likevel «ta grep», men kan bli stilt overfor nesten uløselige dilemmaer som fag-

organisasjon. I et langsiktig perspektiv er det helt nødvendig å gjøre noe med et system som

hindrer de unge i å etablere seg. Samtidig må forbundet ivareta medlemmenes interesser her

og nå.  I slike avgjørelser er det neppe mulig å bli populær i alle leire,  men kanskje fagets

langsiktige interesser her må veie tyngst?

God sommer!
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NFFs valgkomite har et luksusproblem. Tilgangen på

kandidater til ulike verv i forbundet etter landsmøtet i

desember har vært stor. Blant disse er det også kan-

didater til forbundsledervervet i NFF. Tine Møller,

valgkomiteens leder, sier det ikke blir noen lett jobb å

prioriterere blant de mange dyktige fysioterapeutene.

Av Heidi Johnsen

Utvalget av kandidater gjelder både til sentralstyret, fagråd,
spesialistråd og ansatt- og privat råd. I sentralstyret ser det ut til at de
fleste trives. Bare Guri Tokle har gitt klar beskjed om at hun trekker
seg. Noen har antydet at hvis det er behov for utskiftninger, kan de

Luksusproblem for valgkomiteen
trekke seg. Hvem disse er, vil Møller ikke røpe nå.

Anne Lexow, som er inne i sin tredje periode som forbundsleder,
har foreløpig ikke gitt noen signaler om hun ønsker å bli sittende.
Skulle Lexow velge å gå av, har valgkomiteen kandidater til leder-
vervet. Møller understreker at i teorien er det mulig for valgkomiteen
å foreslå en ny kandidat.

– Men det gjør vi neppe, så lenge den sittende leder gir beskjed
om at hun ønsker å fortsette. Det finnes ingen regler for hvor lenge
en leder kan sitte. I Danmark satt for eksempel Inger Brønsted som
forbundsleder i 20 år, sier Møller. Brønsted er i dag visepresident i
WCPT.

Det er fortsatt for tidlig for valgkomiteen å si noe om fordelingen
av kandidater til de ulike råd og utvalg.

– Vi har fortsatt en del kriterier i forhold til geografi og om de er
selvstendig næringsdrivende eller ansatt. Medlemmene skal også
matche hverandre, sier Møller.

Valgkomiteens leder gir ros til de ulike faggruppene og til UFF
som har vært flinke til å foreslå kandidater. Det kom også inn forslag
etter at den opprinnelige fristen 1. april gikk ut. ■
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Takstforhandlingene for privat

sektor endte med tilnærmet status

quo, etter overraskende utspill fra

motparten. Staten kom med fer-

ske regjeringsvedtak om prinsipi-

elle endringer og innsparingstiltak

som ville ha fått store økonomiske

konsekvenser, kanskje særlig for

manuellterapeutene. Det hele var

over på to dager, men fortsettelse

følger garantert.

Av Dagrun Lindvåg
dl@fysio.no

Det konkrete resultatet ble 4,5 prosent øk-
ning av driftstilskuddet og 1,7 prosent øk-
ning av tidstakstene (A2). Økningen av tak-
stene går i sin helhet til å utjevne dagens for-
skjell i betaling per minutt. Alle andre tak-
ster står urørt. Det meste av potten gikk med
til å sikre dagens inntektsgrunnlag for privat-
praktiserende fysioterapeuter.

Statens forhandlere la nemlig fram for-
slag til endringer som ville ha gitt manuell-
terapeutene en stor inntektsnedgang, nesten

Tariff 2004
Resultatet er nå klart, etter en smule drama og sabelrasling. Detaljerte forberedelser
til streik, også blant fysioterapeuter, viste seg å være helt bortkastet – heldigvis! De
fleste ønsker seg mye mer enn de får, men det totale resultatet for fysioterapeutenes
del er til å leve med. Mulige unntak: Behandlingen fysioterapeutene har fått i Oslo
kommune. Likelønn ble det heller ikke noe mer av.

Dramatisk utspill fra staten
over natten. Konsekvensene kunne også blitt
store for andre fysioterapeuter, opplyser
NFFs nestleder Elin Engeseth til FYSIOTE-
RAPEUTEN.

Viktigere i det lange løp er kanskje
protokolltilførselen: En arbeidsgruppe, med
representanter for staten, KS og NFF, skal
diskutere betingelsene for drift av privat
fysioterapipraksis i kommunene og utviklin-
gen i bruken av takstene.

Store forskjeller
Det har lenge vært murring i rekkene mot de
store inntektsforskjellene blant fysioterapeu-
ter. Manuellterapeutene er blant de som tje-
ner mest, mens utøvere som driver praksis
med utgangspunkt i tidsrelaterte takster lig-
ger lavt på inntektsstatistikken. Dette gjelder
blant annet psykomotorisk fysioterapi.

Denne diskusjonen var også oppe i sen-
tralstyret i forkant av årets tariffoppgjør. Der
uttrykte flere et ønske om å gjøre noe med
inntektsforskjellene i privat sektor. Men slik
gikk det ikke denne gangen heller.

Elin Engeseths forklaring er at rammene
for oppgjøret denne gang gikk med til å
holde skansen for inntektsgrunnlaget slik det
er i dag.

– Manuellterapeutene har ikke fått mer av
kaka, men vi har ikke funnet noe instrument
som kan bidra til å gjøre ordningene mer
rettferdige. Årets resultat for privat sektor
må sees som en del av en prosess. Det var
helt uaktuelt å godta forslag til endringer
som ville få så store negative konsekvenser.
Med utgangspunkt i den dramatiske starten

på forhandlingene, er vi fornøyd med resul-
tatet. Dette kan vi leve med inntil videre, så
får vi vurdere konsekvensene etter hvert. Det
skal jo også etableres et forum der partene
kan diskutere driften av privat fysioterapi-
praksis i et helhetlig perspektiv, sier
Engeseth.

Forbundets krav var som vanlig en jevnt
fordelt prosentvis økning av driftstillegg og
takster. I tillegg var det viktig for NFF å få
til en endring av henvisningsordningen.
Nemlig at legene skal henvise pasienter til
fysioterapi uten å spesifisere hva slags be-
handling de skal ha. Men resultatet var ikke
avklart da bladet gikk i trykken.

Asymmetri
Det første og helt overraskende utspillet fra
staten inneholdt store prinsipielle endringer.
Målet er klart: Å få bukt med økningen av
statlige utbetalinger til fysioterapi gjennom
Folketrygden.

– En skjev fordeling av økning på takster
og driftstilskudd, sammen med Stortingets
vedtak om økte egenandeler, betyr vesent-
lige endringer i hele ordningen for privat
fysioterapipraksis i kommunene. NFF må få
være med i en diskusjon der alle elementene
i ordningen vurderes i sammenheng, sier
NFFs nestleder.

Statens forhandlere, med et ferskt
regjeringsvedtak i ryggen, ville introdusere
en sterk asymmetri i forholdet mellom drifts-
tilskudd og takster. Staten ønsker at øknin-
gen av driftstilskuddene skal være mye høy-
ere enn økningen av takstene. Forhandlings-
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resultatet er ifølge nestlederen en halvering
av den ulikheten i prosentøkning på driftstil-
skudd og takster som staten ønsket.

– Statens opprinnelige tilbud kunne få
store konsekvenser for våre medlemmer.
Det er også et signal til kommunene om at
de må belage seg på å betale mer for
fysioterapitjenestene enn staten. NFF ønsker
ikke et slikt signal fordi kommunefysiotera-
pien allerede er truet. Forslaget vil dessuten
straffe fysioterapeuter som har reduserte
driftstilskuddsavtaler, noe kommunene selv
har valgt.

Takstsystemet
Ifølge Engeseth ble økningen av takstene
kombinert med et krav fra statens side om en
omarbeiding av hele takstsystemet. Staten
ønsker lik minuttpris for alle A2-takster (tids-
takster), samt en sterk reduksjon av
undersøkelsestaksten – nærmere 25 prosent.
Taksten for manuell terapi ville staten redu-
sere med rundt ti prosent. Reduksjonen i MT-
taksten skulle kombineres med en forskrifts-
endring som ville gjøre det umulig å kombi-
nere denne med andre takster.

– Dette kunne vi ikke godta. Det ville

– Tarifforhandlingene i stat og

kommune var svært vanskelige,

og rammene for oppgjøret var

stramme. Med dette utgangs-

punktet er vi fornøyde med resul-

tatet for fysioterapeutenes del,

sier Bente Mørck Krogdahl, leder

for NFFs forhandlingsseksjon.

Av Dagrun Lindvåg
dl@fysio.no

Profilen på oppgjøret i stat og kommune ble
ulik, men fysioterapeutene oppnådde noe i
begge områder.

– Det viktigste i kommunesektoren er at
vi fikk et kronebeløp til alle på 6.000 kro-
ner, med virkning fra 1. mai og ytterligere
1.000 kroner fra 1. januar 2005. I tillegg
fikk vi økning i minstelønn. Her er vi veldig
fornøyde med å ha fått flere trinn på lønns-
stigen, ved 4 og 8 år. Det er nytt. Samtidig
ble det bra tillegg på de som har mer enn ti
års ansiennitet, sier Krogdahl.

Når det gjelder lederlønninger, fikk vi
med en egen merknad om at ledere skal av-
lønnes over høyeste minstelønnsnivå for
dem de er satt til å lede.

Vanskelig, men det gikk bra til slutt!

Kompetanse
Bente Mørck Krogdahl er også opptatt av å
synliggjøre fysioterapeutenes kompetanse og
arbeidet med kvalitet i tjenestene. I avtalen
med Kommunenes sentralforbund har det nå
kommet med et eget punkt om å legge til
rette for kompetanseutvikling.

– Dette er et nytt prinsipp som etter vår
mening legger et visst press på partene lo-
kalt. Fysioterapeuter i kommunene jobber
ofte alene. Vi håper at dette kan gjøre det let-
tere å få gjennomslag lokalt for at det må

legges til rette for videreutdanning, sier hun.
Når det gjelder potten til lokale forhand-

linger, ble det én prosent i staten og 0,9 pro-
sent i kommunene. Ifølge NFFs forhand-
lingssjef burde den lokale potten vært større
i både stat og kommune, men hun er likevel
relativt tilfreds.

Kodejustering
I statlig sektor håper vi i tillegg på en juste-
ring av fysioterapeutenes lønnskoder. Vi fikk
til slutt gjennomslag for en avsetning på 0,41
prosent til slike forhandlinger. Resultatet av
disse forhandlingene vil være klart i uke 27.

– Det generelle tillegget i statlig sektor
blir på mellom 6.500 og 12.900 kroner, av-
hengig av lønnsplassering. Vi er fornøyde
med at det ikke ble noen forringelse av
sykelønnsordningen i staten, og for at renten
på lån i Statens pensjonskasse ble satt ned
med 0,5 prosent, sier Krogdahl.

Vanskelige lærere
Det var lærernes innlemmelse i KS-området
som gjorde forhandlingene så kompliserte
og langvarige. Gikk dette på noen måte ut-
over resultatet for de andre organisasjonene i
UHO?

– Vi føler ikke at fysioterapeutene kom
dårligere ut på grunn av dette, hvis vi ser på
det samlede resultatet. Lærerne er en stor og
sterk yrkesgruppe som hadde med seg et
omfattende og detaljert avtaleverk. Det å til-
passe dette til kommunesektoren førte til at
forhandlingene i KS i år ble ekstra krevende.
■

Stat og kommune:

bety en dramatisk endring av innteks-
grunnlaget for MT, nærmest over natten, sier
hun.

Når det gjelder tidstakstene, er NFF alle-
rede i diskusjon med Rikstrygdeverket
(RTV) om muligheten for å differensiere.
RTV er åpen for en diskusjon om dette, men
departementet er tydeligvis av en annen me-
ning. ■

Økt minstelønn. Leder for NFFs
forhanlingsseksjon Bente Mørck Krogdahl er
fornøyd med flere trinn på lønnsstigen. Foto:
Heidi Johnsen
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Meklingen i NAVO-området ga

først resultater etter 15 timer for-

handlinger på overtid. Streikefaren

ved sykehusene var helt klart til

stede. Resultatet ble et generelt

tillegg på 9.000 kroner til alle,

mens spesialfysioterapeutenes til-

legg ble på 11.000 kroner. Men

likelønnsløftet uteble.

Alle tillegg skjer i år sentralt. Det ble ikke
satt av noen midler til lokale forhandlinger,
noe som er i tråd med det Utdannings-
gruppenes Hovedorganisasjon (UHO) priori-
terte foran årets tariffoppgjør. NAVO-Helse
har på sin side signalisert at de ønsker mer
lokal lønnsdannelse.

Både UHO og Norsk Fysioterapeut-
forbund gikk på forhånd ut med krav om å

– Vi er veldig skuffet over holdnin-

gene vi blir møtt med i Oslo kom-

mune. Vi føler oss ikke verdsatt

som yrkesgruppe, sier avdelings-

leder i Oslo, Henrietta Richter

Uitdenbogaardt, til FYSIOTERA-

PEUTEN.

Hun mener også at Oslo kommune helst vil
ha størstedelen av fysioterapitjenestene over-
ført til det private.

– De fleste av våre krav ble ikke innfridd,
og tilbudet som foreligger treffer få av våre
medlemmer, sier Uitdenbogaardt.

Mens UHO aksepterte meklingsskissen
med stemmene fra Utdanningsforbundet,

Stor skuffelse i Oslo

Resultatfakta:

Privat sektor
4,5 prosent økning av driftstilskuddet fra 1. juli.

En mindre økning av takstene innebærer

tilnærmet harmonisering av tidstakstene A2.

Alle andre takster står urørt.

Stat
Generelt tillegg på mellom 6.500 og

12.900 kroner.

0,41 prosent avsatt til sentrale justerings-

forhandlinger fra 1. juni.

Pott til lokale forhandlinger på én prosent.

Økt begynnerlønn for mange medlemmer.

Topplønnen heves med ett trinn på alle

lønnsrammer.

Sykelønnsordningen endres ikke.

Renten i Statens Pensjonskasse vil bli redusert

med 0,5 prosent.

Kommune
Generelt tillegg på 6.000 kroner til alle

fra 1. mai.

Ytterligere generelt tillegg på 1.000 kroner fra

1. januar 2005.

Pott til lokale forhandlinger på 0,9 prosent.

To nye lønnstrinn er kommet inn i minstelønn-

systemet, etter 4 og 8 år.

Tillegg for de med over ti års ansiennitet.

Nytt punkt inn i avtalen om å legge til rette for

kompetanseutvikling.

NAVO
Generelt tillegg på 9.000 kroner.

Generelt tillegg på 11.000 kroner for spesial-

fysioterapeuter.

Ikke avsatt midler til lokale forhandlinger.

Økte lørdags- og søndagstillegg på 18 - 22

kroner per time fra 1. august.

Nummeret før streik i  NAVO
prioritere like-
lønn foran årets
tarifforhandlin-
ger, men dette
slo ikke til i for-
handlingene og
meklingen.

UHOs for-
handlingsleder
Bente Slaatten
sa i en kommen-
tar at dette opp-
gjøret ikke ut-
gjør noe
likelønnsløft for
medlemmene i sykehusene.

– Denne utfordringen kommer vi ikke til
å slippe, ettersom våre medlemmer i NAVO
Helse representerer kjernegrupper i
likelønnsutfordringen; Arbeidstakere i
kvinnedominerte yrker med høyere utdan-
ning, der lønnsnivået ligger vesentlig under
nivået i sammenlignbare mannsdominerte
yrker. Når vi likevel anbefaler meklings-
skissen, er det etter en helhetsvurdering, sa
Slaatten. ■

valgte NFF å si nei fordi det ga for dårlig ut-
telling for fysioterapeutene. Det samme
gjorde de andre helseorganisasjonene i
UHO.

Idet bladet går i trykken, er det ikke av-
gjort om NFF sier ja eller nei til tilbudet fra
Oslo kommune, og saken skal til behandling
i NFFs sentralstyre. Fristen for svar til kom-
munen er 25. juni.

Etter det FYSIOTERAPEUTEN erfarer
er det lite sannsynlig at forbundet sier nei.
Årsaken er at fysioterapeutene i Oslo ikke er
en sterk nok gruppe til å få gjennomslag for
sine krav i en streik.

Oslo kommune la fram et tilbud som ikke
var prosentvis likt for alle, slik UHO krevde.
For NFFs medlemmer i Oslo innebærer det
at de fleste vil få et tillegg på 6.000 kroner,
opp til lønnstrinn 35. Høyere lønnstrinn vil
få et tillegg på 2 prosent, over 13.000 kroner.
Problemet er at bare et fåtall av fysiotera-
peutene i Oslo tjener så mye. ■

UHOs forhandlings-
leder. Bente Slaatten.
Foto: NSF



9Fysioterapeuten nr. 7   juni  2004

 Aktuelt

innspill  fra Folkestad

Tariff 2004 i offentleg sektor er i hamn, men det var så vidt båten
bar. UHO sine streikeskjorter var henta fram, og medlemmene var
klare til å gå på barrikadane.

Partane stod uvanleg langt frå kvarandre ved forhandlingsstart,
og kom ikkje langt på eiga hand.  Riksmeklaren måtte overta.
Meklarane gjorde jobben sin og hindra streik. At streik ikkje blei
eit faktum, er også noko av det beste som kan seiast om oppgjeret i
offentleg sektor.

Det økonomiske resultatet var godt nok til at alle
forhandlingsutvala kunne tilrå  eit Ja. Vanskelegast var det i Oslo
kommune, der helseforbunda ikkje anbefalte resultatet.

Ei  økonomisk ramme på om lag 3,5 % gir reallønnsvekst godt
på plussida i og med at prisveksten  og renta er låg. Dette var
medverkande til Ja-vurderinga for UHO-forhandlarane, sjølv om
den samla økonomien låg under ambisjonane. Det er også positivt
at vi greidde å avvise ein del av forverringskrava frå
arbeidsgjevarane. Dette gjeld mellom anna forsøk på å svekke ta-
riff-festinga av sjukelønnsrettar og pensjon.

UHO er fornøgd med at vi framleis har eit forhandlingssystem
der sentrale forhandlingar har ein sikker posisjon. Vi har framleis
hand om det sosiale sikkerheitsnettet  sentralt (pensjon,
forsikringar m.m.), også i NAVO-området.

Samstundes må vi erkjenne at tariff 2004 ikkje blei det
gjennomslaget for likelønn som UHO fronta. Det blei heller ikkje
eit tariffoppgjer der utdanningsgruppene i offentleg sektor gjorde
dei store lønnshoppa i forhold til privat sektor. Når Statistisk sen-
tralbyrå og Teknisk berekningsutval ut på nyåret skal oppsummere
lønnsutviklinga, er status quo det  beste vi kan vente i forhold til
desse måla.

Tariff 2004 har elles vore prega av harde frontar, og med fleire
streikar i privat sektor. Også her har det i stor grad handla om sys-
tem og prinsipp.

Det er tydeleg at arbeidsgjevarsida skjerpar profilen. Opp-
arbeidde rettar blir utfordra meir aggressivt enn før. Dette blir i stor
grad kopla til eit ønske om å svekke dei sentrale forhandlingane,
og deregulere og desentralisere meir og meir. I offentleg sektor ser
vi også at arbeidsgjevarsida opptrer meir koordinert med sikte på å
endre maktbalansen i sin favør.

Mykje tyder på at neste hovudoppgjer kan bli eit endå tøffare
slag. Til dette skal UHO og medlemsforbunda vere godt budde. Vi
har eit solid grunnlag i dyktige og godt skolerte tillitsvalde, og en-
gasjerte og krevjande medlemmer.

Difor står vi godt rusta til kampen i 2006 – enten det handlar
om system eller pengar, eller begge delar.

Båten bar – så vidt

Anders Folkestad
leiar av UHO

Konfliktberedskap er en viktig del av ethvert

tariffoppgjør. Bak kulissene foregår det masse

forberedelser, som ikke synes med mindre det

blir streik. Og streik ble det ikke i år heller.

Av Dagrun Lindvåg
dl@fysio.no

I NFF er det Jane Nysted i
forhandlingsseksjonen som har
hatt ansvaret for fysioterapeu-
tenes beredskap. Hennes erfa-
ring etter relativt kort tid i NFF
er at fysioterapeuter generelt er
svært lite streikelystne. Selv
om det ikke blir streik, er
konfliktberedskap en helt nød-
vendig øvelse, understreker
hun.

Nytt i år er at tillitsvalgte
fikk SMS-meldinger på mobil
med informasjon om mekling-
sinnspurten. Kl. 06.00 den 5.
juni sendte Jane Nysted ut føl-
gende SMS-melding: «Gå på
jobb som normalt! Ingen av-
klaring». På ettermiddagen
samme dag var NAVO-oppgjø-
ret i havn.

– Mange har vegret seg mot å ta ansvar for konflikt-
beredskapen lokalt. Fysioterapeuter synes å være lite motiverte
for streik. Ved Høgskolen i Oslo holdt vi på lenge for å få til en
konfliktberedskapsgruppe, men måtte til slutt gi opp fordi in-
gen ville stille opp. Det har vært vanskelig også ved enkelte
andre høgskoler, sier Jane Nysted.

UHO har som hovedorganisasjon ansvaret for informa-
sjonsmateriell og opplæring i konfliktberedskap. Viktig her er
«Håndbok i konflikthåndtering». NFFs oppgave er å passe på
at forbundets tillitsvalgte får den informasjonen de trenger til å
gjøre jobben lokalt. Det er de lokale beredskapsgruppene i
UHO-systemet som har ansvaret for streikeuttaket i sine områ-
der og for å holde medlemmene informert om det som skjer.
Den største organisasjonen i gruppa skal ha lederfunksjonen,
og det er som regel sykepleierne.

– Mye av arbeidet består i å samle inn data  om medlem-
mene, e-postadresser, arbeidssted og telefonnumre. Om ikke
annet, så får vi i alle fall ajourført medlemsregisteret vårt! sier
Jane Nysted. ■

Lite streikelystne
fysioterapeuter

Full beredskap. Jane
Nysted hadde ansvaret
for konflikt-
forberedelsene i NFF
under årets tariffoppgjør.
– Helt nødvendig, selv
om det ikke blir streik,
sier hun. Foto: NFF
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– Fysioterapeuter vil på lik linje

med andre profesjoner være av-

hengig av hvilke rammer som

kommer fra staten. Det er derfor

opp til fysioterapeutene å vise hva

de kan. De må markedsføre faget

sitt og gjøre seg etterspurt, sier

Arne Norum, spesialrådgiver i

Kommunenes Sentralforbund, KS.

Av Heidi Johnsen
hj@fysio.no

– Det må være slik at folk sier at fysioterapi
er noe vi virkelig må ha. Dessverre har ikke
fysioterapi en slik klang i folket. Brukerne
velger og vraker i alle andre tilbud som mar-
kedsføres og synes. Se på bruken av ulike al-
ternative behandlinger! Fysioterapeutene har
seg selv å takke. De må komme på banen,
dokumentere, bli synlige, fortelle hvem de er
og hva de kan tilby. De er dessverre ikke der
i dag, sier Norum.

KS utfordrer ikke
Stort sett møtes KS og NFF  i lønnsforhand-
linger og for å drøfte og endre takstplakaten.
I år møttes de også som motstandere i retts-
salen. NFF gikk til rettssak mot Steinkjer

Fysioterapeuter i kommunene frykter for jobbene sine, og driftstilskuddsordningen for
privatpraktiserende diskuteres. Hvordan ser framtida ut for fysioterapeuter, med en
kommuneøkonomi som blir stadig strammere? For å få noen svar har FYSIOTERAPEU-
TEN intervjuet Kjell-Torgeir Skjetne, direktør i utredningsavdelingen i Kommunenes
Sentralforbund (KS) og Arne Norum, spesialrådgiver i samme forbund.

kommune da ti fysioterapeuter fikk redusert
sine driftstilskudd – og vant. Steinkjer kom-
mune har sammen med KS anket saken til
Lagmannsretten. Saken kommer opp til høs-
ten.

Stadig flere kommuner sier opp eller re-
duserer driftstilskudd, og de sier opp kom-
munalt ansatte fysioterapeuter.

– Betyr Steinkjer-saken at det vil komme
flere i kjølvannet, og at fysioterapeutene har
en usikker framtid i kommunene?

– Hvorvidt det kommer flere rettssaker
blir bare synsing. Jeg tror ikke det er noen
trend i kommunene å si opp fysioterapeuter,
enten de er privatpraktiserende eller kommu-
nalt ansatte. KS har ikke gitt noen signaler
om at fysioterapeuter skal lide mer enn an-
dre som følge av stram kommuneøkonomi.
Fysioterapi er en lovfestet tjeneste. For at
kommunen skal få medhold i å si opp privat-
praktiserende fysioterapeuter, må de kunne
dokumentere at økonomien er så dårlig at
det er eneste utvei. I Steinkjer-saken mente
retten at kommunen ikke hadde klart å doku-
mentere dette godt nok. Kommunen var ue-
nig og vil prøve saken videre i rettsapparatet,
sier Norum.

– Oslo kommune fikk medhold i sin opp-
sigelse av tre fysioterapeuter?

– I Oslo konkluderte retten med at det var
saklig grunnlag for oppsigelse, sier han.

Takstplakat
I kjølvannet av kutt og oppsigelser av kom-
munalt ansatte fysioterapeuter, har enkelte
privatpraktiserende fryktet for at kommu-
nene vil  pålegge dem «kommunale oppga-

ver».
– Takstplakaten er et meget bra verktøy

og er helt klar på dette punktet. Den har egne
satser for blant annet å reise hjem til folk.
Problemet er at fysioterapeutene tjener bedre
på instituttet, og det er en utfordring å få
dem til å innse dette, sier Norum.

– Er takstplakaten for omfattende?
– Vi har ingen problemer med takst-

plakaten. Takstsystemet gjenspeiler virkelig-
heten. Saken  er vel heller at enkelte fysiote-
rapeuter bruker noen takster flittig og er
kommet i Rikstrygdeverkets søkelys, sier
han.

Driftstilskudd
Overenskomsten mellom kommunene og
NFF sier at fysioterapeuten skal ha 100 pro-
sent driftstilskudd. Stadig flere kommuner
tilbyr 20 prosent, som er den minste prosent-
andelen som kan tilbys. Fysioterapeuten
jobber full stilling og får refusjon fra Riks-
trygdeverket også for de resterende 80 pro-
sentene.

– Er ikke dette å utnytte en yrkesgruppe
og trygdesystemet?

– Dette er ikke idealet, men fysioterapeu-
tene vil ha jobb og sier ja takk, svarer
Norum.

– Er dette et tegn på at driftstilskudds-
ordningen fra 1984 er i ferd med å gå ut på
dato og må revurderes?

– Nei. KS har ingen planer om å endre
dagens ordning. Vi har et ideal. Det skal
være samsvar mellom det du jobber og det
du tar ut. Vi synes ikke det er flott å operere
med 20 prosent driftstilskudd, sier Norum. ■

– Vis at dere duger!
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Nye egenandeler vil presse seg fram
Kjell-Torgeir Skjetne, direktør i

utredningsavdelingen i KS, tror

ikke vi i overskuelig framtid vil

oppleve økte overføringer til kom-

munene. Det vil derfor tvinge seg

fram en debatt om egenandeler.

Det vil også bli spørsmål om hvor

de kommunale midlene skal settes

inn.

KS mener politikerne i Stortinget i altfor stor
grad opptrer på lokalplanet. Det tas avgjørel-
ser som kommunene må gjennomføre, og
det skapes for store forhåpninger i forhold til
de helsetjenestene som kan tilbys.

– I dag kan du reparere det meste på
kroppen, men det har sin pris. Lovfestede
rettigheter for brukerne har ført til mindre
oversikt over området. Mange er innført uten
at politikerne har tenkt konsekvensene. Sam-
tidig ser vi at staten vil redusere sine utgifter.

Det betyr at kommune og bruker må betale
mer. Kommunene kan ikke pålegge brukerne
egenandeler. Det er det Stortinget som må
bestemme. Men kommuneøkonomien kan
ikke alene betale det staten skyver fra seg. I
kjølvannet av dette vil det tvinge seg fram en
debatt om egenandeler, sier Skjetne.

Opptatt av kvalitet
Skjetne understreker at KS er opptatt av kva-
litet i de tjenestene som kommunene tilbyr.

– KS blir oppfattet som skeptisk til profe-
sjonene, men i realiteten er vi skeptiske til
profesjonsstyringen og overveksttendensen i
velferdssamfunnet. Vi er opptatte av kvalitet.
Det blir vanskelig å opprettholde kvalitet om
velferdskaken skal strekke til alt.

På sikt må noen sette seg ned å si hva det
offentlige skal dekke. Skal kommunen dekke
kinodrift for eksempel, samtidig som det
skjæres ned på nødvendige helsetilbud? Skal
alle behandlingstilbud som presser seg fram
betales av velferdsmidler? Eller finnes det
andre løsninger? Lovfestede individuelle ret-
tigheter presser fram øremerking. Det er
svært få kommuner som har mulighet til å fi-
nansiere nye pålagte oppgaver uten at det
medfølger ekstra midler.

Fysioterapeuter avhengig
Når det gjelder fysioterapeutenes framtid i
kommunene, mener Skjetne at de på lik linje
med andre faggrupper vil være avhengige av
hvilke rammer kommunene får fra staten.

– Jeg har ingen grunn til å tro at kommu-
nene kun ser på fysioterapeuter som en ut-
giftspost, sier Skjetne.

Han trekker fram en spørreundersøkelse
KS gjorde blant 150 rådmenn. Spørsmålet
var: Med utgangspunkt i kommunens nåvæ-
rende økonomi og tjenestetilbud, hvilke
prioriteringer legges det opp til i budsjettet
for 2004?  Svarene viste at det var i helse-,
sosial-, pleie- og omsorgsektoren flest ville
opprettholde tilbudene.

For kommunehelsetjenesten svarte 121
av 147 at de ville opprettholde tilbudet. Når
det gjelder eldreomsorg, svarte 78 at de ville
opprettholde tilbudet, mens 51 ville skjære
ned.

– Vi vet at en del sykehjem prioriterer
ned fysioterapi i eldreomsorgen for å spare
penger, sier Skjetne.

– Det er blant annet her fysioterapeuter
må komme inn og markedsføre seg. Mener
de at fysioterapi er viktig for eldre mennes-
ker, må de vise at det er slik, skyter Norum
inn. ■

Kommuneøkonomi. Arne
Norum, spesialrådgiver i
KS, mener at takstplakaten
og driftstilskuddsordningen
fungerer bra. Kjell-Torgeir
Skjetne, utredningsdirektør i
samme forbund, mener
kampen om refusjonskronene
blir tøffere.  Foto: Heidi
Johnsen
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Å være fysioterapeut og samtidig

leder for flere faggrupper, er ikke

enkelt. Det har Ingeborg Laug-

sand i Steinkjer fått erfare. Hun er

avdelingsleder for helse- og reha-

bilitering i kommunen og har nett-

opp vært igjennom en tøff periode

med budsjettinnsparinger og

rettssak. Hennes eget fagforbund

NFF var motpart.

Av Heidi Johnsen
hj@fysio.no

NFF og ti fysioterapeuter i Steinkjer gikk til
sak etter at kommunen foreslo kutt i
driftstilskuddsavtalene deres. Fysioterapeu-
tene vant første runde, men kommunen har
anket saken.

– For en leder er helheten viktig. Ved
nedskjæringer må jeg se alle faggruppene
under ett. Når disse rammer fysioterapeutene
i kommunen, kan det være vanskelig å få
forståelse i det fysioterapifaglige fellesska-
pet for de valg som er tatt, sier Ingeborg
Laugsand til FYSIOTERAPEUTEN.

– Det har vært en svært tøff periode, og
vi må vente til Lagmannsretten har sagt sitt
til høsten. Som kommunalt ansatt leder er
jeg motpart i denne rettssaken. Jeg møter fy-
sioterapeutene på andre siden av bordet.
Som leder må jeg være profesjonell og se
hvilken rolle jeg har. Å møte kolleger på fri-
tida og forklare hvorfor løsningene blir som
de blir kan være vanskelig. Som tidligere til-
litsvalgt vet jeg hva motparten snakker om
og forstår deres argumentasjon. Jeg må like-
vel se helheten, og økonomisk ansvar er en
del av helheten. De andre faggruppene ram-
mes også, sier Laugsand.

Kommunene sliter
Hun understreker at det er viktig å ha klart

Utfordring:

Fysioterapeut og leder
for seg at hele helsesektoren ram-
mes, når kommunen må foreta ned-
skjæringer. Som ansvarlig for
helse- og rehabilitering kjemper
hun for å beholde så mye som mu-
lig av budsjettet.

– Mye tyder på at kommunene
ikke vil få særlig økte overføringer
fra staten i framtida. Det kan bety
en kamp for å redde de viktigste
tjenestene. Jeg må sikre at de som
trenger fysioterapi mest får dette.
Behandlingstilbudet for eldre og
barn skjermes. I kommuneplanen
står det at forebygging skal vekt-
legges, men det kommer vi ikke i
gang med fordi det er blitt en sal-
deringspost. Her har fysioterapeu-
tene et stort potensiale. Men så
lenge kommuneøkonomien preges
av nedskjæringer, blir området ikke
prioritert, sier hun.

Viktige lederposisjoner
Til tross for trang kommune-
økonomi og avgjørelser som opp-
fattes som problematiske i egen
faggruppe, mener Laugsand det er
viktig at fysioterapeuter bruker fa-
get sitt og tar utfordringer i forhold til leder-
stillinger.

– Skal fysioterapi bli synlig, må vi være
med der beslutningene tas. Jeg har med meg
faget som en ressurs i et fellesskap og bidrar
aktivt til å få fram betydningen av en god
fysioterapitjeneste i kommunen. Jeg må
innse at vi ikke alltid vinner fram, men vi
kan ikke gi opp ved første hinder, sier Laug-
sand.

Hun påpeker at det heldigvis begynner å
bli mange fysioterapeuter i lederstillinger.
Men som leder og medlem i NFF er det liten

støtte å hente.
– Da jeg kontaktet NFF i denne saken,

skjønte jeg fort at jeg som arbeidsgiver ikke
hadde noe å hente i min fagforening, sier
hun.

– Hvordan er det å være medlem og ikke
kunne søke støtte når du trenger det?

– Vi er etter hvert ganske mange i denne
posisjonen, og vi vil få stadig mer behov for
bistand. Lokalt ser jeg dilemmaet. Det beste
hadde vært om NFF hadde klart å ivareta
alle nivåer som fysioterapeutene jobber på.
Men er det mulig? spør Laugsand. ■

Lederutfordringer. Ingeborg Laugsand er fysiotera-
peut. Hun er også avdelingsleder for helse- og
rehabiliteringsavdelingen i Steinkjer kommune og har
sittet på andre siden av bordet i rettssaken som NFF
har ført i kommunen. Foto: Odd Birger Grønli

Ny leder i Forskningsrådet
Christian Hambro har sagt opp stillingen som administrerende direktør i Norges forskningsråd.

Forskningsrådets hovedstyre har vedtatt en ny strategi, og omorganiseringen er nesten

fullført. Arvid Hallén er konstituert som direktør fra 1. mai. Han er utdannet sosiolog og kommer

fra stillingen som direktør i Divisjon for vitenskap i Forskningsrådet. Hambro starter på sin side

opp som privatpraktiserende advokat.
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Feiringklinikken har statistikk på at

antall liggedøgn for hjerteopererte

går ned ved hjelp av fysioterapi.

– Vi har gode resultater når det

gjelder infeksjoner, spesielt lunge-

betennelse der fysioterapeutenes

arbeid har stor betydning, sier ad-

ministrerende direktør Pål Jacob-

sen ved Feiringklinikken.

Av Heidi Johnsen
hj@fysio.no

I fjor måtte klinikken redusere antall ansatte
på grunn av økonomi. Det førte til kutt i fy-
sioterapeutenes stillinger. Et 50 prosent vika-
riat ble borte pluss en 20 prosent fast stilling.
Fra 1. april i år fikk klinikken tilført 60 pro-
sent fast stilling, fordelt med 20 prosent på
de tre som hadde reduserte stillinger. I dag
jobber tre fysioterapeuter i full stilling, mens
en jobber 80 prosent.

Pål Jacobsen understreker at økonomien
er på fote.

– Den viktigste årsaken til at fysiotera-
peutenes stillinger ble oppjustert var den in-
tensive fysioterapiens effekt på å forebygge
lungebetennelse, som ofte er en komplika-
sjon etter operasjon, sier han.

Viktig dokumentasjon
Fysioterapeuten har møtt fysioterapeutene
Elisabeth Skramstad, Dag Helge Iversen og
Hege Wenger. De mener det er svært viktig å
ha dokumentasjon på at deres arbeid betyr
noe både for pasientens helse og i forhold til
redusert liggetid. I disse tider, når økono-
mien styrer sykehusene, mener de det er vik-
tig at andre sykehus ser betydningen av fy-
sioterapeutenes arbeid. Intensiv fysioterapi
reduserer faren for lungebetennelse etter
operasjon, noe som igjen reduserer antallet
liggedøgn.

–Vår oppgave er å hjelpe pasienten opp
av sykesenga, til å mestre utfordringen det er

Fysioterapi reduserer lungebetennelse
hos hjerteopererte

å være hjerteoperert og til å føle seg sikker
på at dette vil de klare. Tilbakemeldingene
fra pasientene viser at det virker, sier Hege
Wenger.

Tilleggsdiagnoser
Utfordringene for fysioterapeutene i møte
med hjertepasientene har endret seg. Pasien-
tene er blitt eldre og sykere. 85 prosent av
operasjonspasientene er såkalte høyrisiko-
pasienter.

– Hjerteopererte har ofte en tilleggs-
diagnose. De har kols, enkelte kan knapt gå.
De venter på kne- eller hofteoperasjon, men
må ta hjerteoperasjonen først, andre igjen
har amputert. De trenger derfor ikke bare in-
tensiv fysioterapi, men fysioterapi for sine
tilleggsdiagnoser. Dette stiller krav til helse-
personellet. Vi kan ikke bare konsentrere oss
om «hjertepasienten».  Det er også stor for-
skjell på pasienter som er forberedt på ope-
rasjon og har fått informasjon om det som
skal skje, og de som blir operert øyeblikke-
lig, sier Elisabeth Skramstad.

– Etter en operasjon er det viktig å få pa-
sienten opp så raskt som mulig for å hindre
blodpropp og opparbeide lungekapasiteten.
Det gjør vi blant annet ved å åpne atelektaser
og mobilisere sekret. Vi bruker også CPAP
(Continuous positive airway pressure) og
inhalasjoner i spesielle tilfeller. En hjerte-
operert må avlaste armene. Maks fem kilo de
to til tre første månedene etter operasjonen
på grunn av tilhelingen av brystbenet
(sternum). De som er dårlige til beins kan
ikke bruke rulator. Da må vi prøve å få pasi-

enten opp i prekestol. De vi ikke klarer å få
opp, må vi trene i sengen. Vi mobiliserer alle
opp av sengen, men noen trenger mer tid enn
andre. Sengeleie stjeler krefter, og vi må mo-
tivere alle pasientene til å komme i gang.
Dette kan snu hele situasjonen for pasienten,
sier Dag Helge Iversen.

De tre understreker at de skjønner at pasi-
entene er redde. Det å operere hjertet er dra-
matisk, både for den det gjelder og for dem
som skal hjelpe.

– Derfor er det viktig at pasienten får infor-
masjon om forberedelser og hva som skal skje
etter operasjonen, sier Dag Helge Iversen.

Forbereder
De tre forteller om positive tilbakemeldinger
på den informasjonen de gir pasientene.

– Vi opplever at det gir dem trygghet når
vi forklarer hvordan vi skal hjelpe dem å
unngå problemer.  Vi prater mye med dem
om hva de skal gjøre når de drar herfra og
fram til de skal på rehabilitering. Blant annet
skal de ikke belaste armene de første åtte
ukene, men det er mange andre måter å trene
seg opp på. De skal gå turer daglig,
ergometersykkel er også et alternativ. Men
de får ikke sykle før brystbenet er grodd (to
til tre måneder), sier Wenger.

Fysioterapeutene møter også pårørende
som det er viktig å informere om hva pasien-
ten tåler etter en hjerteoperasjon.

– Mange pårørende er engstelige når de
får hjem en hjerteoperert, spesielt i forhold
til hva de kan gjøre av aktiviteter, sier
Wenger. ■

Statistikk pneumoni/infeksjonsutvikling ved Feiringklinikken

År                Opererte pasienter Lungebetennelse                       Alle typer infeksjoner

-99 786 26 (3.3)                                      43 (5.5)

-00 883 14 (1.6)                                      35 (4.0)

-01 1.112 19 (1.7)                                      35 (3.1)

-02 1.275 16 (1.3)                                      41 (3.2)

-03 1.167 16 (1.4)                                      31 (2.7)

Økte ressurser i 2000 og mer fysioterapi ga seg utslag på færre lungebetennelse blant hjerteopererte.
Antallet pasienter i perioden. Det gjorde også antallet høyrisikopasienter.
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Av Dagrun Lindvåg
dl@fysio.no

Innen midten av august skal Søyseth, i sam-
arbeid med NFFs fagseksjon, ha klar to vik-
tige utredninger som skal legges fram for
landsmøtet på Lillehammer i desember. Hun
begynte i NFF i november i fjor og er enga-
sjert fram til sommeren 2005.

Søyseth skal utrede om NFF skal ta på
seg den enorme oppgaven det er å opp-
gradere eksisterende standarder i fysioterapi
til retningslinjer. I tillegg skal hun legge
fram forslag til et system for hvordan fysio-
terapeuter kan holde seg faglig ajour. I det
siste ligger også spørsmålet om det skal
være obligatorisk for fysioterapeuter å holde
seg faglig oppdatert.

Behandler og bruker
– Men hva er egentlig kvalitet i denne sam-
menhengen?

– Kvalitet kan først og fremst måles ut fra
det som oppleves i forholdet mellom be-
handler og bruker. Kvalitet er også etikk. Vi
kan være faglig flinke, men kanskje bru-
kerne av fysioterapitjenester ikke alltid opp-
lever å bli hørt eller tatt på alvor, sier Torunn
Stavnes Søyseth.

 For fysioterapeuter som vil sette seg
nærmere inn i hva kvalitetsforbedringsarbeid
innebærer, anbefaler hun den helt ferske
strategiplanen for kvalitetsforbedring fra So-
sial- og helsedepartementet  – «… og bedre
skal det bli!»

– Som fysioterapeuter må vi selv definere
hva kvalitet er i vårt fag. Samtidig må vi finne
vår plass i et større hele – nasjonalt og inter-
nasjonalt. Kvalitetssikring og faglig ajourfø-
ring har høy prioritet i mange land. Det ligger
i tiden. Innen fysioterapi har blant annet Ned-

– Ingen eier sannheten om kunnskap. Den er i utvikling og må stadig revideres, sier Torunn

Stavnes Søyseth. NFFs prosjektleder for kvalitet i fysioterapi snakker med engasjement, ja

nesten lidenskap. Hun sitter nedgravd i begreper som kvalitet, retningslinjer og faglig ajour-

føring og skal tilbringe sommeren i tett kompaniskap med disse vanskelige ordene.

Men damen påstår faktisk at det er moro!

En sommer med kvalitet…
erland og Storbritannia
jobbet systematisk med å
utvikle systemer for faglig
ajourføring, og det er
blant annet disse landenes
systemer vi vurderer nå.
Danmark er også i gang.
Prosjektene jeg jobber
med i NFF må derfor sees
som en  liten del av en
større internasjonal sam-
menheng på fysioterapi-
nivå. Samtidig må vi til-
passe oss politiske førin-
ger og lovverk i det nor-
ske helsevesenet, under-
streker hun.

– Målet er faglig re-
spekt og anerkjennelse.
Det må sendes klare og
sterke signaler om at
kvalitetsarbeid og faglig
ajourføring er viktig. Vik-
tige begreper er også
brukerperspektiv,
tverrfaglighet og interna-
sjonalisering.

Ajourføring
Søyseth understreker at
både retningslinjer og vi-
dereutdanning i dag må
kunne brukes i flere land
og gi faglig uttelling over landegrensene.
Dette er noe Legeforeningen allerede har tatt
høyde for i sitt arbeid, og fysioterapeuter må
gjøre det samme for sitt fag, sier hun.

– Faglig ajourføring omfatter ulike juri-
diske aspekter og praktiske forhold, og det er
vanskelig å si hva man til slutt vil lande på,
sier Søyseth.

Storbritannia har innført et system med
registrering av fysioterapeuter, der man må
tilfredsstille standardiserte krav for å kunne
stå i registeret. Nederland har en ordning
med resertifisering av fysioterapeuter.

Refleksjon rundt praksis
– Forbundet må jobbe for å vise medlem-

Kvalitet i fysioterapi. Torunn Stavnes Søyseth i NFF har frist til
20. august med å legge fram to utredninger om faglig ajourfø-
ring og retningslinjer. Begge skal opp på Landsmøtet i desember.
Foto: Heidi Johnsen
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mene hvor viktig det er å holde seg på høy-
den faglig sett. Det er viktig å oppleve at
man har bruk for det man lærer av ny kunn-
skap, at det har en hensikt. Noe av det vik-
tigste er refleksjon rundt egen praksis: Hvor-
for gjør jeg dette? Kunne jeg brukt en annen
metode? Hva gikk bra i denne behandlingen
og hva kunne vært bedre? Vi får stadig mer
bevisste brukere, og dette vil stille nye krav
til fysioterapeuter, understreker hun.

Spørsmålet om revisjon av faglige ret-
ningslinjer er også stort og sammensatt.
Søyseth fremholder at hvis det skal ha noen
hensikt, må retningslinjer revideres hvert
femte år. Og et lite forbund som NFF vil
ikke ha nok ressurser til å ta på seg dette,
selv om det bør og må gjøres i tett samarbeid
med fagmiljøene. Hun påpeker at det koster
rundt en halv million kroner å lage en helt
ny retningslinje.

På oppdrag fra Helsedirektøren er det
produsert et hefte om prosess og metode i ar-
beidet med faglige retningslinjer, med det
betimelige navnet  «Retningslinjer for ret-

Tre manuellterapeuter som fikk sagt opp

driftsavtalene sine anker dommen fra

Oslo tingrett.

Oslo kommune inndro 80 prosent av

driftstilskuddene til Kristin Bjerkås,

Elisabeth Krefting Bjelland og Roger

Geinhof i 2002 for å spare penger. Norsk

Fysioterapeutforbund mente dette var å

anse som en ulovlig oppsigelse, men fikk

ikke medhold i tingretten. Nå har de tre

bestemt seg for å anke dommen, skriver

nettstedet manuellterapi.com.

Advokat Bjørn Bråthen har tidligere

uttalt til FYSIOTERAPEUTEN at dommen

i Oslo er spesiell, særlig fordi fysiotera-

peuter i Steinkjer nylig vant en liknende

sak der.

Etter dette har det også vært rettssak

angående deloppsigelser av driftstil-

skudd i Osterøy kommune. Dommen i

denne saken faller trolig innen utgangen

av juni.

Styret ved Universitetet i Bergen, UiB, har sagt ja til å opprette et

varig masterprogram i klinisk manuell terapi fra januar neste år.

– En milepæl for faget sier leder i faggruppen for manuell terapi,

Peter Chr. Lehne.

Masterstudiet i Bergen blir permanent

ningslinjer».
Denne veilederen er ment som et verktøy

for dem som skal lage nye retningslinjer.

Ta ansvar selv
– Fysioterapeuter må fortsatt ta vare på sin
egen fagutøvelse ved hjelp av det arbeidet
som gjøres nasjonalt og internasjonalt, un-
derstreker hun.

Torunn Stavnes Søyseth er også opptatt
av å få fram at faglig ajourføring i realiteten
er livslang læring, eller også CPD –
Continual Professional Development – et in-
ternasjonalt begrep i mange faglige sammen-
henger. Og det er noe hver enkelt fysiotera-
peut må ta ansvar for. Samtidig hviler det et
stort ansvar på myndigheter, arbeidsgivere
og fagforbund som NFF.

– Man må ha en bevissthet om hvor
kunnskap kan hentes, både i Norge og inter-
nasjonalt. Framtida for det meste innen fag-
lig oppdatering ligger på internett. Alle fy-
sioterapeuter bør lete seg fram til gode nett-
steder og lære seg å bruke dem jevnlig, sier

Noen av prosjektlederens
favoritter:
www.csp.org.uk

www.pedro.fhs.usyd.edu.au/index.html

www.tidsskriftet.no

www.shdir.no

Manuell terapi:
MTere anker i Oslo

Søyseth.
Og så var det dette med å ha det «moro»

med fag og kvalitet.
– Jeg har oppdaget en verden av doku-

menter og kunnskap som beskriver det jeg er
opptatt av. Jeg ser at en del av det jeg har er-
fart som fysioterapeut er blitt nedfelt i ret-
ningslinjer og systemer. Det er moro å se at
det tas initiativ og at det skjer noe, og at jeg
får være med å gi et bidrag, sier Søyseth.
Hun avslutter med å understreke at hun har
stor respekt både for forskere og fysiotera-
peuter i klinisk praksis, og at hun er ydmyk i
forhold til oppgaven. ■

Av Dagrun Lindvåg
dl@fysio.no

Dette blir det eneste permanente utdan-
ningstilbudet innen manuell terapi i
Norge og er derfor en god nyhet for nor-
ske fysioterapeuter.Vedtaket ble fattet på
styremøtet torsdag 3. juni og er i tråd med
innstillingen fra universitetsdirektør Kåre
Rommetveit.

Prøveprosjektet i Bergen, som startet
opp i 2001, har vært finansiert ved til-
skudd fra Fond til etter- og videreutdan-
ning av fysioterapeuter og ved egenbeta-
ling fra studentene. Fondets finansiering
var begrenset til prøveperioden på fire år

og ville ikke ha blitt videreført. Nå blir stu-
diet en varig del av Det medisinske fakultet
ved UiB.

Fakultetet får tilført 1,5 millioner kroner
per år i en periode på to år til oppstart av stu-
diet. Etter den tid må Det medisinske fakul-
tet dekke driften av studiet innen sin egen
budsjettramme. Dette betyr også at studente-
nes egenandel bortfaller. Søknadsfristen er
15. august.

Petter Chr.Lehne sier til nettstedet
manuellterapi.com at en utdanning på uni-
versitetsnivå danner en viktig basis for faget,
både når det gjelder fagutvikling, forskning
og anseelse. ■



16 Fysioterapeuten nr. 7   juni  2004

Aktuelt

NFFs lokalavdelinger krever et

økonomisk løft på Landsmøtet. En

arbeidsgruppe som har gjennom-

gått samtlige avdelingers øko-

nomi, foreslår en økning på

15.000 kroner per avdeling. Det

vil si totalt 330.000 kroner.

Av Heidi Johnsen
hj@fysio.no

Diskusjonen om hvordan NFFs ressurser
skal fordeles mellom sentralt og lokalt nivå
har vært gjennomgangstema på de siste
landsmøtene. Det blir det i år også, men nå
kommer det et samlet krav fra avdelingene
med bakgrunn i et arbeid som en nedsatt
gruppe har utført. Avdeling Troms kommer
med et eget forslag.

I gruppen har tre avdelingsledere, Morten
de Lange,Vestfold,  Mona Kajanus, Østfold
og Geir Waaktaar, Nord-Rogaland, hatt an-
svaret for å samle inn informasjon fra de øv-
rige avdelingene. Geir Waaktaar sier til FY-
SIOTERAPEUTEN at det ikke var enkelt å
trekke fram et «minste felles multiplum» fra
informasjonen. Årsaken til det er at avdelin-
gene er så ulike.

Fire punkter
– Vi fant ut at vi måtte sette opp minimums-
kriterier som enhver avdeling burde ha råd
til. Det var:

1. Sende to styremedlemmer til styre-
seminar i Oslo.
2. To styremøter i året.
3. Lederopplæring.
4. En samling med tillitsvalgte kontakt-
personer i året.
Det siste punktet er vi litt spørrende til i

forhold til økonomi, sier Geir Waaktaar.
Han påpeker at det er en stor kostnad for

avdelingene å samle styret.
– Når vi i Rogaland tar bort lederlønnen

fra budsjettet, sitter vi igjen med 10.000 kro-

Avdelingene krever over
300.000 i økt tilskudd

ner. Mange andre avdelinger er i samme si-
tuasjon, og det sier seg selv at det er begren-
set hva man kan få ut av det beløpet, sier
Waaktaar.

Ikke justert
I forslag til landsmøtesak fra avdelingene
blir det påpekt at fast beløp til avdelingene
ikke er blitt oppjustert de seks siste årene.
Med prisøkning på to prosent per år gir dette
rundt 10.000 kroner. Tas lønnsøkningene på
lederlønnen som ble lagt til fastbeløpet i
1998, bør fast beløp til avdelingene øke med
15.000 kroner.

I brevet påpekes det at avdelingene må
dekke stadig flere regninger for viktige opp-
gaver som pålegges avdelingen fra sentralt
hold. Dette må medføre økte overføringer.

Dette er de økonomiske oppjusteringene
gruppen foreslår:

1 a. Fast beløp til hver avdeling opp-
justeres fra 55.000 til 70.000 kroner.
b. Lederlønningene økes i forhold til pris-

utviklingen, for eksempel to prosent hvert
år.
2. Opplæring av to styremedlemmer i
Oslo dekkes sentralt, uten at regningen
sendes lokalavdelingene.
3. Ledertreningen blir betalt sentralt og
belastes ikke avdelingene.
4 a. Det bør kunne søkes midler sentralt,
slik at styrene i avdelinger med stor geo-
grafisk spredning og behov for bruk av
fly kan får mulighet til å samles.
b. Eventuelt at det innføres et tak på rei-
seutgifter for hver avdeling på 35.000
kroner per år for reiser tilknyttet styre-
aktivitet og tillitsvalgtopplæring. Utgifter
utover dette dekkes automatisk av NFF
sentralt.
Som bakgrunn for forslaget blir det påpekt

at de siste årene har 91,5 prosent av inntek-
tene gått til sentrale tiltak. Avdelingslederne
foreslår en økning av medlemskontingenten
med 200 kroner, og at disse pengene blir satt
av til de foreslåtte endringene. ■

I sin begrunnelse for forslaget peker avdelin-
gen på behovet for økte ressurser, særlig til
profilering av fysioterapeuter, men også for
å kunne sette dagsorden. Fylkesavdelingen
etterlyser mer kommunikasjon mellom sen-
tralt nivå og avdelingene når det gjelder øko-
nomi.

– Avdelingens oppfatning om behov for
økte rammer lokalt har blitt møtt med argu-
mentasjon om behov for økte rammer sen-
tralt. NFFs ledelse har ikke i tilstrekkelig
grad tatt synspunktene fra avdelingene på al-
vor. NFF avdeling Troms mener det er en

Troms etterlyser kommunikasjon

oppgave for ledelsen i NFF å gå gjennom
ressursbruken i hele organisasjonen for å
vurdere om fordelingen mellom sentralt og
lokalt ledd er optimal.

Avdelingenes og sentralstyrets synspunk-
ter på hvilke ressurser de har behov for, bør
være utgangspunkt for gjennomgangen. En
slik gjennomgang bør munne ut i en egen
sak til Landsmøtet i 2007.

Da ser vi for oss et avgjørende vedtak om
lokalavdelingenes framtid, skriver  avdeling
Troms i sin argumentasjon for forslaget. ■

NFFs avdeling Troms foreslår at Landsmøtet vedtar en gjennomgang av

ressurs- og oppgavefordelingen mellom de sentrale og lokale ledd i for-

bundet. Sentralstyret skal ha ansvar for gjennomgangen og legge fram

en egen sak om dette til Landsmøtet i 2007.
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Av Eli Bondlid Sund

Bak kostholdskurset står Frivillighetssentralen i Mo-
dum kommune i samarbeid med Sosial- og helsedirek-
toratet. Kurset som startet opp i Bedriftshelsetjenestens
lokaler på Åmot, er ledet av ernæringsfysiolog Hilde
Nysæther fra Ål.

– Dette er det eneste kurset i sitt slag i Norge, sier
fysioterapeut Jorunn Killingstad stolt. Hun er en av in-
struktørene når folk på jakt etter bedre helse setter kurs
for stiene på Furumoene. En vanlig «blåmandag» møtte
42 opp for å være med på stavgang. Dette er bare en av
aktivitene «på resepten». I tillegg får du lett spinning,
svømming og temamøte. Denne mandagen var mest-
ring av stress tema.

Kommunal støtte
Trim på resept, TPR, er ikke noe nytt i Modum.

– Det begynte vi med i 1997. Og så har vi det nye
med «Grønn resept» som Sosial- og helsedirektoratet
står bak, men det gjelder kun de to diagnosene diabetes
2 og høyt blodtrykk, orienterer Killingstad.

Det nye med satsingen i Modum er at TPR er utvidet
til å gjelde alle. Man trenger verken sykemelding eller en
sykdomsdiagnose for å få legen eller en fysioterapeut til
å skrive ut resept på trim. Frøydis Lislevatn ved Frisk-
livssentralen opplyser at Modum kommune har bidratt
med i overkant av 300.000 kroner til prosjektet.

Mønsterkommune
Forutsetningen for å kunne henvises er at lege eller fy-
sioterapeut ut fra en helsemessig vurdering mener at
TPR er et aktuelt tiltak. Man henvises i første omgang
til en helsesamtale ved Frisklivssentralen. Resepten va-
rer i tre måneder, og man kan i løpet av den tiden delta
på så mange av Frisklivssentralens aktiviteter som man
selv ønsker.

– Det unike i Modum er mottaksapparatet, og at le-
gene bruker tid på å snakke om TPR, sier Killingstad.
Hun forteller at Modum er blitt en mønsterkommune på
landsbasis, og at representanter fra flere kommuner har
kommet til Modum for å lære.

Trim på resept gir muligheter
– også for fysioterapeuter

Frisklivssentralen i Modum kommune var den første i landet til å tilby trim på resept.

Nå utvider de tilbudet til å gjelde alle og går i gang med enda et unikt pilotprosjekt:

På den samme resepten får du kurs i riktig kosthold og røykeavvenning.

Leder for prosjektet er fysioterapeut Jorunn Killingstad.

Supermandag. Blåmandag eksisterer ikke når Berith Brinchen Kleven
(fra venstre), Steinar Meen, Clary Jørgensen, Marit Grimnes, Reidun
Røisli og instruktør Jorunn Killingstad møtes til stavgang på moane.
Foto: Eli Bondlid Sund
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Investering i fremtiden
– Hver deltaker må betale en egenandel på 200 kroner.
Det at en kommune spytter inn penger i et slik prosjekt,
er helt unikt, fortsetter Killingstad.

Jorunn Killingstad hevder at man på sikt vil se
nytteverdien i satsingen, selv om det statistisk ikke sy-
nes med en gang.

– På sikt vil flere bli i bedre form og ha mer fysisk
og psykisk overskudd. Det er sannsynlig at det vil sy-
nes på sykefraværet. Vi tester folk når de begynner og
er ferdige og ser en stor bedring, sier Killingstad.

Fysioterapeuters oppgave?
– Tradisjonelt har vi vært gode å ty til som behandlere.
Har man vondt et sted eller trenger rehabilitering etter
en skade, henvises pasientene til oss for at vi skal gjøre
dem friske. Det er den allmenne oppfatning av
fysioterapeutens rolle. Selvsagt trenger man også indi-
viduell behandling, sier Killingstad. Hun mener at fore-
byggende helsearbeid er en like viktig oppgave for en
fysioterapeut.

– Det er viktig at den som har ansvar for prosjektet
har god greie på det medisinskfaglige, slik at aktivite-
ten kan tilpasses og fungere bra for alle. Det er der jeg
mener fysioterapeuten har en unik bakgrunn for en slik
jobb, svarer Jorunn Killingstad.

Må på banen
Hun mener mange oppfatter fysioterapeutene som gode
på å fortelle pasientene hva de ikke skal gjøre. «Vær
forsiktig» er velbrukte ord.

– Vi må heller bli flinkere til å tenke nye muligheter
og ikke fokusere så mye på å være forsiktig, mener
hun.

– Generelle prinsipper brukes, slik som god tid til
oppvarming. Vi begynner rolig og pent. Mange er
spreke og vil løpe, men her er det bare lov å gå. Vi bru-
ker god tid på å aktivisere de store muskelgrupper og
jobber med hele kroppen. Så får de instrukser om å gå.
Er det tidlig i økta, blir de bedt om å ta det rolig. Noen
er sprekere enn andre. De som kommer først frem, får
oppgaver slik at alle hele tiden er i mest mulig beve-
gelse på sitt nivå. Poenget er å holde seg i bevegelse en
time.

Folk beveger seg mindre
– Grunnen til at fysioterapeutene må mer på banen i
slik type arbeid er at folk flest beveger seg stadig min-
dre. Hverdagen er mindre fysisk krevende. Det som er
interessant er at flere oppgir at de «trener». Kanskje er
det riktig, men vi vet at det totale energiforbruket per
dag går ned. Selv om flere trener, klarer de ikke å
demme opp for at de beveger seg mindre. Vi bruker bil
til alle gjøremål og mister den daglige aktivitet.

– Jeg tror mennesket er laget slik at det velger let-
teste utvei, hvis man ikke innser at bevegelse er viktig.
Det er der vi fysioterapeuter må på banen for å stille
folk spørsmål i valg av livsstil, mener hun.

For lavt oksygenopptak
Samtlige brukere får testet kondisjonen etter en «UKK
Gåtest», som er utviklet i Finland og tester maks
oksygenopptak.

– Resultatet viser at vi får tak i den målgruppen vi
ønsker. For de fleste som kommer hit, har et oksygen-
opptak under gjennomsnittet. De fungerer tilsynela-
tende brukbart, men det er tungt å gå trappa og til slutt
stopper det av seg selv. Det blir ikke mulig å klare dag-
liglivet på en grei måte med den kondisen man har, sier
Killingstad.

Det er ikke sikkert armen de har vondt i blir bra.
Men det som er sannsynlig ved å komme i gang med
fysisk aktivitet, er at de får mer overskudd til å takle
den vonde armen – og flere andre ting i tillegg.

– De som i utgangspunktet er i fysisk dårlig form
oppnår raskt resultater. Jo dårligere formen er, desto
fortere ser man fremgang, sier Killingstad. «Utbrent-
het» er et slitt begrep, mener hun. Mange sier de er
trette og slappe og føler seg slitne. De fleste vet de bør
komme i gang med fysisk aktivitet, men det blir van-
skelig når man har nok med å mestre hverdagen. Hvis
man klarer å holde på ett år, ser man at flere føler be-
hov for å bevege seg.

Ny arbeidsplass
– For oss fysioterapeuter er arbeidsmarkedet trangere
enn det var. Det er ikke jobb til alle. Dette er et fremti-
dig arbeidsområde for fysioterapeuter. Fem kommuner
i Buskerud er i gang. Kravet er at fysioterapeuter leder
«Trim på resept» også andre steder, hevder Killingstad.

Den som leder et slikt tilbud bør ha grunnleggende
forståelse for hvordan kroppen fungerer. Riktig dose-
ring er viktig for å gi en positiv opplevelse.

– Er det fysioterapeutens oppgave å si til en pasient
at han må gå ned i vekt og endre kostholdet?

– Vi må være tydelige på hva vi som fysioterapeuter
kan og trekke inn annen ekspertise etter behov. Derfor
bruker vi ernæringsfysiolog her, svarer Killingstad.

Flere diagnoser
– Det at gruppen har personer med flere diagnoser,
gjør ikke det lederjobben komplisert?

– Jeg ser tvert imot det verdifulle i å blande kjønn
og alder. Her er det folk mellom 20 og 80 år, men flest i
40-årene. Vi har diagnoser som muskel- og skjelett-
sykdommer, hjertepasienter, de som rehabiliteres etter
operasjon, folk med senebetennelse, diabetes og de
med fare for å få diabetes eller høyt blodtrykk, eller de
som bare føler seg slitne og har generelt behov for å gå
ned i vekt og bevege seg mer, sier Killingstad.
Hun plasserer de med oksygenopptak fra 15 til 40
mlO2/kg kroppsvekt/min, i samme gruppe. De svakeste
får mest oppmerksomhet.

– Ved å blande diagnoser blir det lite sykdomsprat.
Det er ikke fokus på sykdom eller begrensninger, men
på mulighetene for aktivitet. Og det må bli et siktemål
for fysioterapeuter i fremtiden, mener prosjektlederen i
Modum. ■

Optimist. Fysisk
trening er Jorunn
Killingstads fagfelt. Da
hun tok utdanning i
Oslo i 1992, var det
liten fokus på fysisk
trening i undervisnin-
gen. Hun håper det har
endret seg. Foto: Eli
Bondlid Sund



19Fysioterapeuten nr. 7   juni  2004

debattdebatt

Rykker vi tilbake til start?
Det er nå 20 år siden ordningen med driftstilskudd ble innført i privat praksis. Har dette gagnet privat
fysioterapi eller er det slik at bare staten har tjent på ordningen? Vi opplever manglende rekruttering
og mye generell frustrasjon. Det er fare for stagnasjon og forgubbing.

Kan vi på sikt leve med dette eller er vi som forbund nødt til å ta grep for å løse eksisterende og
kommende problemstillinger? Privatpraktiserende Fysioterapeuters Gruppe (PFG) mener vi må ta grep
for å løse problemstillingene. Vi kan ikke leve med en ordning som hindrer naturlig rekruttering til
deler av yrket. Det kan heller ikke NFF som organisasjon akseptere. Men hva som er de rette grep er
ikke en lett diskusjon. Det er mange hensyn å ta.

PFG tror ikke det er en god løsning å foreslå løsninger som kan sette grupper innad i forbundet i
en konflikt med hverandre. Forslaget med å «frivillig» gi fra seg 20 prosent av driftstilskuddet kan bli
en slik konflikt. Vi tror det er å sette fokus i feil ende av «tunnelen».

Kommunene sliter med dårlig økonomi over hele landet. Å tro at de vil skjerme frigitte midler og
øremerke dem til fysioterapi er urealistisk etter vår mening. Vi har nettopp vært gjennom de første
rettssakene der medlemmer har stått i fare for å miste driftstilskudd pga dårlig kommuneøkonomi. Da
føles det som et paradoks at NFF i rettssalen kjemper mot reduksjon av tilskudd, mens man internt
jobber med modeller der man «frivillig» skal frigjøre midler fra driftstilskuddene.

Vi har også opplevd at medlemmer har delt opp tilskudd og solgt 20 prosent avtaler. Dette har vært
sett på som meget uheldig innad i NFF, da vi signaliserer at vi kan klare å overleve på mindre enn 100
prosent driftstilskudd. Samtidig har vi da fått en økning av det totale uttaket fra takstene, fordi flere
jobber 100 prosent med reduserte tilskudd. Dette tjener kommunene på. De får mer fysioterapi for de
samme pengene. Regningen sendes til Rikstrygdeverket som igjen krever tiltak for å bremse uttaket.

Vårt spørsmål blir da om vi står i fare for å skyte oss selv i foten. Ved å foreslå «frivillig» og gratis
reduksjon av tilskuddene skaper man bare flere problemer. Uttaket fra RTV vil øke. Å øke honorar-
takstene som kompensasjon, tror vi vil bli underkjent. Vi vet for eksempel at RTV per i dag foreslår å
sette en egenandel på 25 kroner på alle honorarbehandlinger.

Skal den enkelte med 100 prosent tilskudd gi fra seg 20 prosent, utgjør dette med dagens satser
ca.3.800 kroner per måned. Dette vil beløpe seg til ca 456.000 kroner på 10 år. Med en generell
prisstigning vil det bli enda høyere. Slik vi ser det vil da store deler av denne regningen belastes
etablerte fysioterapeuter med driftstilskudd. I dette ligger det en kime til konflikt. Trenger vi den?

PFG mener derfor at fokus må rettes mot staten. Vi må belyse at ordningen som ble innført i 1984
ikke er levedyktig for privat praksis. Problemene med yrkesforbud for nyutdannede er uakseptabel.
Samtidig er problemstillingene i kommuneøkonomien en reell trussel mot ordningen, da de færreste
kommuner satser på opprettelse av nye tilskudd. Skal ordningen ha livets rett må staten kanskje
bevilge øremerkede midler som overføres kommunene for opprettelse av nye driftsavtaler. Det kan
ikke være slik at fysioterapeutene og NFF internt må «trikse og fikse» på ordningen for kortsiktig å
løse de aktuelle problemstillingene. NFF kan ikke jobbe for løsninger som bare lapper på en foreldet
ordning. Derfor bør forslaget om «frivillig reduksjon» legges bort.

Trond Hannestad, leder PFG

Et latterlig forslag
På NFFs ledermøte 22. mars ble det presentert et
forslag om å redusere driftstilskuddet med hele 20
prosent, mot å få mer fysioterapi. Dette må være
det latterligste forslaget NFF noen gang har
kommet med. Ifølge NFFs leder Anne Lexow skal vi
fysioterapeuter gjøre oss «lekre» for kommunene.
Men jeg spør, hvordan?

I fjor vedtok noen kommuner å kutte i
årsverkene blant privatpraktiserende fysioterapeu-
ter for å stramme inn budsjettene, og fysioterapeu-
tene måtte gå rettens vei for å beholde driftstilskud-
det. Nå har en arbeidsgruppe i NFF kommet med
tilsvarende forslag.

Personlig synes jeg dagens driftstilskudds-
ordning er urettferdig fordi kompetente, yngre
fysioterapeuter ikke har mulighet å få innpass i
privat praksis. Til og med i fjor vår hevdet NFF at
det fortsatt fantes et stort arbeidsmarked for
nyutdannede fysioterapeuter. I virkeligheten er det
motsatt.

Det er blitt svært vanskelig å få kommunale
stillinger. Mange kommuner utlyser ikke ledige
stillinger bare for å spare penger. I de siste 15-20
årene har NFF endret hele privatpraksisordningen.
Først ble det innført en driftstilskuddsordning, og
etter hvert kom det regler om at kun fysioterapeuter
med driftsavtaler har rett til trygderefusjon. Jeg er
svært enig med UFFs leder Snorre Vikdal i at
trygderefusjonen skal følge pasienten og ikke
fysioterapeuter med avtaler, som er dagens praksis.

Arbeidsgruppen i NFF som jobber med den nye
modellen må forklare hvordan de har tenkt å
gjennomføre dette forslaget. En reduksjon på 20
prosent av driftstilskuddet for å spare kommunenes
utgifter er forståelig, men ikke når det gjelder
folketrygdens utgifter. Utbetalingene fra folketryg-
den har økt betydelig. Staten kommer derfor aldri
til å akseptere at en fysioterapeut med 20 prosent
driftstilskudd kan jobbe så mye som de vil med
refusjon fra trygdekontoret. Samtidig er det
tvilsomt om kommunene vil inngå forpliktende
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avtaler og bruke frigjorte midler til fysioterapi-
tjenester.

NFF ønsker et spleiselag slik at yngre fysiotera-
peuter får mulighet til komme inn på arbeidsmarke-
det. Da må oppfordringen gå til alle medlemmer,
også de som jobber i stat eller kommune, ikke bare
privatpraktiserende.

Sadhana Meghare,
privatpraktiserende

Overvekt er blant vår tids største epidemier. På
verdensbasis lider 750 millioner mennesker av
overvekt. Utviklingen er økende og når stadig nye
landegrenser. Overvekt er i dag også et helse-
problem i Norge. Eksperter hevder at den eneste
muligheten vi har for å stoppe utviklingen er å sette
inn ressurser på forebyggende arbeid. Arbeidet må
startes tidlig, og det er da naturlig å begynne med
barn og unge.

I en fordypningsoppgave ved fysioterapi-
utdanningen i Bergen satte jeg søkelyset på hva
fysioterapeuter kan bidra med i forebygging og
behandling av overvekt hos barn og unge.

Samfunnet er i endring, og med dette endres
også etterspørselen etter helsetjenester. Flere
aktører kommer på markedet og tilbyr tjenester
som fysioterapeuter tradisjonelt har hatt «enerett»
på. Dette medfører færre jobber til nyutdannede,
men representerer også en slags forgubbing av
helsetjenesten vår dersom vi ikke evner å tenke i
nye baner. Fysioterapeuter må tørre å tenke nytt og
se utover mot nye arbeidsfelt.

I maiutgaven  av FYSIOTERAPEUTEN 2004, «Vi
må ut for å markedsføre oss!», tar fysioterapeut
Janiche Helen Pedersen opp dette. Hun mener vi
må bli attraktive på markedet igjen. Med
fysioterapeuters fagkunnskap på kropp og helse må
vi våge å vise oss frem og å bruke kunnskapen på
nye felt. Hvis ikke, kan vi i verste fall gå ut på dato
og havne akterut for andre yrkesgrupper.

Overvekt er nettopp et slikt felt hvor vi må tørre
å tenke nytt. Gjennom fire intervjuer, en lege og
forsker ved Folkehelseinstituttet, en idrettsterapeut
og ernæringsfysiolog ved et av landets største
sykehus, en leder ved et hjem for overvektig barn i
Danmark og en fysioterapeut ved et av landets
sykehus, kom jeg frem til et resultat hvor samtlige

mener at fysioterapeuter bør bidra på dette
fagfeltet. Fysioterapeuter har mye kunnskap om
kropp og helse. Vi har også mye kunnskap i forhold
til tilrettelegging av fysisk aktivitet. Fysioterapeuter
kan derfor bidra både i forebygging og behandling
av overvekt, på sykehus, i kommunen og i det
private. Fysioterapeuter kan også fungere som
konsulenter og bidra i klinisk forskning på feltet.

På nyåret ble det igangsatt prosjekt på
overvektige barn i de ulike helseforetakene. Dette er
en del av regjeringens satsning på bekjempelse av
overvekt. Barna får oppfølging i 14 uker av et
tverrfaglig team. Dette er en begynnelse, men det

Overvekt hos barn
og unge - hva kan
fysioterapeuter
bidra med?

Goodwill og Privat råd
I siste nummer av FYSIOTERAPEUTEN ber leder av Privat råd, Roar Høidal, meg om å komme med en
uforbeholden unnskyldning. Dette fordi jeg skal ha insinuert at Privat råd hadde en skjult agenda da de
foreslo en 150 prosent økning i goodwill. Dette har jeg ikke gjort, og derfor kan jeg ikke be om
unnskyldning. Når det gjelder nettdebatten i oktober 2003, så har Unge Fysioterapeuters Fellesskap
(UFF) skriftlig og muntlig beklaget enkelte formuleringer til både Privat råd og sentralstyret.

UFF forventer at Roar Høidal og Privat råd skal kunne fortelle NFFs medlemmer hvorfor de
foreslo goodwilløkningen. Dette har de ikke gjort på tross av flere oppfordringer fra UFF i FYSIOTE-
RAPEUTEN. Roar Høidal har tidligere (FYSIOTERAPEUTEN nr. 4, 2004) argumentert med at dette
var et forhandlingsutspill som man ikke kunne la motparten (KS) få innsyn i. Det han glemmer er at
Privat råds forslag var et internt forslag til sentralstyret. Sentralstyret stanset forslaget og opprettet
en goodwillgruppe. Derfor har det aldri vært noen grunn til at NFFs medlemmer ikke kan få innsyn i
Privat råds argumentasjon.

En gjennomsnittlig goodwill er i dag på 120.000 kroner. Med forslaget fra Privat råd ville den ha
økt til 300.000 kroner. Så lenge Privat råd ikke vil la NFFs medlemmer få innsyn i hva som ligger
bak forslaget, vil det bli mye spekulasjon. UFF mener at det ikke er noen grunn til å øke goodwill-
prosenten. De som har personlig driftstilskudd får allerede godt betalt med dagens sats.

Høidal skriver at jeg undergraver tilliten som Privat råd fikk fra Landsmøtet i 2001, og at dette
muligens er min agenda. I denne saken er det Høidal og Privat råd som har bidratt til undergraving
av egen tillit. Privat råd burde ha sendt sitt radikale forslag ut på høring i NFF. I tillegg kunne de ha
orientert om sitt forslag på ledermøtet. Ansatt råd har gjort dette med sine forslag. Hvorfor kunne
ikke Privat råd gjøre det samme?

Den eneste agenda UFF har hatt i denne saken var å få belyst den urimelige økningen av
goodwill på 150 prosent som Privat råd foreslo. Som organisasjon er NFF avhengig av at alle
berørte parter får innsyn i saker som får store økonomiske konsekvenser for mange medlemmer.
Det har ikke Privat råd gjort i denne saken.

For styret i UFF,
Snorre Vikdal

vil helt klart være behov for tilbud utover dette.
Jeg synes fysioterapeuter skal gripe fatt i dette

og være en foregangsgruppe på feltet. Vi har mye
kunnskap og er for mange helseutøvere en selvsagt
gruppe i forebygging og behandling av overvekt
hos barn og unge.

Feltet er som sagt nytt. Det vil si at veien videre
er åpen. Dersom vi ønsker å bidra, vil det være
muligheter til å påvirke det som skjer videre.
Hvorfor ikke gripe sjansen nå?

Av Silvia Tatjana Hartung,
3. års fysioterapeutstudent,
Høgskolen i Bergen

Dårlige matvaner. Mange barn
og unge er overvektige, og
kostholdet er en del av forklarin-
gen. Foto: Arkiv
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Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Delrapporten (samt fire andre delrapporter)
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Innledning
Fiskeindustrien har i likhet med annen in-
dustri vært preget av store endringer som
følge av ny teknologi og internasjonal
markedstilpasning. Rasjonalisering har med-
ført endringer i både arbeidsstokk og ar-
beidsoppgaver, og den tidligere fysiske bru-
ken av hele kroppen er redusert til lettere,
mer spesialisert og ensidig belastning på de-
ler av kroppen, som for eksempel nakke og
skuldre.

Sammendrag
Arbeids- og miljømedisinsk avdeling, Universitetssykehuset Nord-Norge har
kartlagt omfanget av muskelplager i landbasert fiskeindustri i Nord-Norge.
Bedriftsfysioterapeuter har tilført næringen kunnskap om uheldige konse-
kvenser av ensidig, gjentagende arbeid (EGA) i flere tiår, uten at det har ført
grunnleggende endringer. Hvorfor er det slik? Studien er en kombinasjon av
kvantitative og kvalitative metoder. Et spørreskjema ble distribuert til alle an-
satte i 118 bedrifter i Nord-Norge (n = 3551). Svarprosenten var 49, 8. Kvali-
tative intervju ble gjennomført med 16 strategisk utvalgte ansatte. Funn viser

høy forekomst av nakke/skulder- (65 prosent) og ryggplager (54 prosent)
siste år i alle undersøkte grupper. EGA er oppgitt som den mest utbredte ar-
beidsbelastning kombinert med plager. Som forebyggende tiltak for å reduse-
re muskelplager hos ansatte diskuteres bevisstgjøring av sosialiseringen av
de nyansatte, fokus på innlæring av arbeidsmåter og -vaner,  jobbutvidelse og
ivaretakelse av godt arbeidsmiljø i bedriftene, nettopp i tider med økte effekti-
viseringskrav og strammere økonomiske rammer.
Nøkkelord: muskelplager, arbeidsmiljø, EGA, fiskeindustri.

Muskelplager i fiskeindustrien
i Nord-Norge

Arbeidsoppgavene innen næringen er
fortsatt sterkt kjønnsdelt. Kvinner har ofte et
ensidig arbeid i filetavdelingene, mens menn
har mer variert, men tyngre arbeid i mottak,
fryse- og pakkeavdelinger. Bedrifts-
fysioterapeuter har gjennom årene anbefalt
mer variasjon i arbeidet og rullering av ar-
beidsoppgaver. Det har imidlertid vært van-
skelig å få gjennomslag for grunnleggende
endringer i en tradisjonsbunden næring som
fiskeindustrien.

 Muskelplager er den vanligste årsaken til
fravær fra norske arbeidsplasser (1). Under-
søkelser viser store sosiale ulikheter i hvem
som får belastningslidelser (2). Ufaglærte ar-
beidere har tre ganger så høyt sykefravær
som ansatte på høyere funksjonærnivå. Om-
fanget av muskelplager har hittil vært lite
dokumentert i fiskerinæringen, særlig i

Nord-Norge.
Hensikten med denne studien var å samle

inn data om forekomst av muskelplager og
hvordan dette fordeler seg på kjønn, alders-
grupper og fire ulike næringer (hvitfisk, laks,
reke og sild), samt de ulike avdelingene
innen disse næringene. Videre undersøkte vi
plagenes forbindelse med arbeidet, en even-
tuell reduksjon i arbeidskapasitet og mulige
faktorer som er med på å forverre muskel-
plagene; utsatte arbeidsstillinger og bevegel-
ser, termisk klima og lignende.

I tillegg til et epidemiologisk og ergono-
misk perspektiv, ønsket vi å inkludere et or-
ganisatorisk og sosialt perspektiv i studien.
De ansattes grad av kontroll over arbeids-
oppgaver og andre krav, fleksibilitet og opp-
levd sosial støtte i arbeidsmiljøet, ble etter-
spurt. Det er lagt stor vekt på at kunnskapen

Behov for mer kunnskap om sammenhengen mellom helseforhold

og belastninger i arbeidsmiljøet innen landbasert fiskeindustri i

Nord-Norge er utgangspunktet for denne studien. Artikkelen viser

de viktigste resultatene fra den treårige, tverrfaglige studien gjen-

nomført ved Arbeids- og miljømedisinsk avdeling ved Universitets-

sykehuset i Nord-Norge.
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fra denne studien skulle formidles tilbake til
næringen. Fiskeindustrien er selv klar over
at mangel på variasjon langs filetlinjene gir
muskelplager og et høyt sykefravær. Kunn-
skap om konsekvensene av det ensidige ar-
beidet har vært tilgjengelig for næringen i
flere tiår. Likevel ser ikke innsikten ut til å
skape noen endringer. Hvorfor er det slik?
Spørsmålet er om forebyggende helseperso-
nell har gjennomslagskraft nok til å få i gang
endringer som minsker ensidig arbeid og
overbelastning hos de ansatte. Hva er det i så
fall som hindrer forebyggende arbeid i denne
næringen?

Metode
I studien ble det benyttet spørreskjema og
kvalitativt intervju for å innhente data.
Spørreskjemaet ble laget etter mal fra
Örebroskjemaet (3) med temaer som presen-
tert i innledningen. Skjemaet ble distribuert
til alle ansatte i 118 bedrifter i Nord-Norge
(n = 3551) med en svarprosent på 49, 8 etter
første purring (n=1767). SPSS ® 10.0 inc.
Chicago, USA ble brukt i analysen av data-
ene.

 16 ansatte (åtte kvinner og åtte menn) fra
åtte bedrifter i de tre nordligste fylkene ble
intervjuet. Bedriftene, hvor de ansatte job-
bet, ble valgt ut etter type næring, størrelse
og geografisk beliggenhet. Informantene ble
strategisk valgte etter samtale med daglig le-
der og tillitsvalgt  eller verneombud. Krite-
rier for utvelgelse var ansettelse i næringen i
minst to år og erfaring med muskelplager.
Intervjuene varte mellom 60 og 90 minutter,

fulgte en intervjuguide og ble tatt opp på
bånd for analyse.

Den lave svarprosenten utfordrer resulta-
tene i denne studien. Dette kan skyldes at de
ansatte generelt er «forskningstrøtte» etter
mange undersøkelser i næringen. Det vil all-
tid være en ukontrollerbar seleksjon med
hensyn til hvem som besvarer denne type
frivillige selvrapporteringsskjemaer. Grup-
pen «ikke besvart» kan representere skjevhet
i materialet og dermed påvirke konklusjo-
nene som er trukket.

Det er liten tvil om at et frafall på rundt
50 prosent bidrar til større usikkerhet om-
kring funnene. Likevel er populasjonen som
er inkludert (n = 1767) såpass stor at den
korrigerer noe for denne svakheten.

Det har vært lærerikt å kombinere ulike
metoder i undersøkelsen og erfare hvordan
de gir variert og utfyllende informasjon. En
målsetning var å skaffe informasjon om om-
fanget av muskelplagene (etter kjønn, alder,
næring, lokalisasjon og lignende), som kan
leses ut fra spørreskjemadataene. I tillegg
var det et ønske å målbære de ansattes egne
oppfatninger av hvordan det er å arbeide
med disse plagene, slik at informasjon om
muskelplager som fenomen eller arbeidsta-
kerens opplevelse kan leses ut fra intervju-
delen. Bare deler av undersøkelsen refereres
i artikkelen. Studien er godkjent av Datatil-
synet og Regional komité for medisinsk
forskningsetikk. Krav om anonymisering og
sletting av rådata (i intervjudelen) er etter-
fulgt.

Resultater fra spørreskjema-
undersøkelsen – med kommentarer
Forekomst av plager – fordelt på kjønn
Det er en gjennomgående høy forekomst av
nakke/skulder- og ryggplager det siste året i
alle undersøkte grupper; og særlig er kvinne-
nes forekomst av nakke/skulderplager høy.
Ryggplagene er noe jevnere fordelt. Kvinner
har signifikant høyere forekomst enn menn
av alle plager, unntatt ryggplager. For sam-
menligning av disse tallene, viser en annen
norsk normalbefolkningsundersøkelse
(n=7648) en forekomst av nakkesmerter hos
kvinner siste år på 40 prosent, 29 prosent
hos menn (4), mens «Ullensaker-
undersøkelsen» (n=2740) viser forekomst av
plager fra nedre del av rygg (53 prosent), og
nakke/skulder (52 prosent)(5).

En islandsk undersøkelse av kvinnelige
filetkuttere (n=254) viser forekomst av pla-
ger fra nakke på 69 prosent, skuldre 78 pro-
sent og korsrygg 68 prosent (6). Ut over
nakke/skulder- og ryggplager rapporterer de
kvinnelige fiskeriansatte om plager fra hånd-
ledd, hender, albue og beinplager; en
signifikant høyere plageforekomst enn de
mannlige ansatte.

Forekomst av plager – fordelt på alder
Nakke/skulder- og ryggplager er den hyppig-
ste plagen i alle aldersgrupper, særlig blant de
yngste (under 30 år), men det er ingen umid-
delbar økning av plager med alder, noe som i
seg selv er et interessant funn. Sammenlignes
den yngste aldersgruppen (under 30 år), som
har jobbet mindre enn 10 år i næringen, med
den eldste (over 51 år) som har jobbet i mer
enn 30 år i næringen, er det en lavere rappor-
tering av plager med økt alder, noe som indi-
kerer en såkalt Healthy Worker-effekt i dette
materialet (7). Denne effekten tilsier en selek-
sjon av ansatte som tåler belastninger i arbei-
det bedre, enn de som av ulike grunner har
sluttet i næringen. Dette kan dermed med-
virke til en svakere sammenheng mellom be-
lastning og plager i de eldste aldersgruppene,
enn hva funn i en såkalt normalbefolknings-
undersøkelse ville vise.

Til tross for at en stor andel av nordnorske
fiskeriansatte har plager og opp til 50 prosent
av dem mener at rygg- og nakke-/skulder-
plagene gir redusert arbeidsevne, mener de
like fullt at deres helsetilstand er generelt bra.
Plagene kan ha blitt en «naturlig del» av hver-
dagen. Hele 89 prosent av de med nakke-/
skulderplager oppgir at plagene har sammen-
heng med arbeidet, mens 80 prosent av de
med ryggplager mener det samme, et funn
som tyder på sammenheng mellom plager og
arbeid.

Tabell 1: Har du noen gang siste 12 måneder hatt plager fra: (Fordelt etter kjønn i prosent)

Rygg Nakke/Skulder  Albue Håndledd/Hender Bein

Menn (n=969) 53.5 56.8 12.1 29.7 34.8

Kvinner (n=743) 54.5 75.6* 20.6* 47.5* 45.9*

Totalt (n=1712) 53.9 65.0 15.8 37.4 39.6

Signifikant forskjell (p £0.05) mellom kjønn merket *

Pearson Chi-square-test

Tabell 2: Har du noen gang siste 12 måneder hatt plager fra:

(De to yngste og eldste aldersgrupper, prosent  av n etter total i hver aldersgruppe)

Plagetype/Aldersgruppe Rygg Nakke/Skulder Albue Håndledd/Hender Bein

≤ 20 år (n=54) 59.3 70.4 16.7 53.7* 38.9

21-30 år (n=322) 61.8 62.4 7.13 4.83 3.2

51-60 år (n=86) 52.3 65.1 15.1 32.6 48.8

≥ 61år (n=17) 47.0 58.8 17.6 35.3 47.1

Signifikante forskjeller (p ≤ 0.05) mellom aldersgrupper merket *

Pearson Chi-square-test
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Forekomst av plager – fordelt på næringer
og avdelinger
Rapportering av plager fordelt på de ulike
næringene viser tilsvarende tendens; rygg-
og nakke-/skulderplager er de hyppigst rap-
porterte plagene uansett næring:

● Hvitfiskindustrien har høyest forekomst
av ryggplager (57,9 prosent).

● Rekeindustrien har høyest forekomst av
nakke-/skulder plager (66,2 prosent).

● Laksenæringen har også høy forekomst av
nakke/skulder (64,8 prosent) og rygg
(53,6 prosent), samt en markert høyere
forekomst av plager fra håndledd og hen-
der enn i de andre næringene
(49,7 prosent).

I hvitfiskindustrien er det ansatte på pakke-
avdelinger og i mottakene som har mest
ryggplager, mens ansatte på filethallene har
den høyeste forekomst av nakke/skulder-
plager.  Her jobber over 60 prosent av kvin-
nene i hvitfiskindustrien, så det er nærlig-
gende at disse plagene har sammenheng med
det ensidig, gjentagende arbeidet (EGA) som
utføres av filetkutterne ved slike avdelinger.
Til tross for at kunnskap om uheldige konse-
kvenser av ensidig arbeid var etablert tidlig
på 80-tallet, tyder funnene i studien på at
dette fortsatt er et uløst problem i næringen.

Dagens krav til økonomiske overskudd, yt-
terligere rasjonaliseringer, samt stadig stren-
gere internasjonale rammebetingelser, har
ikke gjort denne utfordringen enklere å løse
– verken for lokal ledelse eller helseperso-
nell.

Innen lakseindustrien er pakke- og
slakteriansatte særlig plaget fra nakke/skul-
der, og her er det overvekt av kvinnelige an-
satte. Også de mannlige ansatte har høyere
forekomst av nakke/skulderplager enn i hvit-
fiskindustrien. Det som er fremtredende
innen laksenæringen er at forekomsten av
plager fra håndledd/hender er betydelig
større enn i de andre næringene; og det er
særlig slakteri-, filet- og pakkeansatte som er
plaget. Håndtering av stor, tung fisk (opptil
åtte kilogram) kan være medvirkende årsak
her.

Innen rekeindustrien er det spesielt høye
forekomster av rygglidelser hos ansatte i
tininga og pakkeansatte og nakke/skulder-
plager hos etterrens-, samt pakkeansatte.
Pakkeavdelingene fremtrer som avdelinger
med høy plageforekomst innen denne næ-
ringa, og her jobber også en overvekt av
kvinner.

Plager - og mulige arbeidsbelastninger
I spørreskjemaet var det listet opp ti ulike al-
ternativer på belastninger i arbeidet som

samtidig gir symptom eller plager i definerte
kroppskategorier. Når det gjelder nakke- og
skulderplager, er belastninger som det ensi-
dig, gjentagende arbeid (EGA, uheldige ar-
beidsstillinger, tunge løft og arbeid med ar-
mer over skulderhøyde som rapporteres hyp-
pigst. Gjennomgående for alle typer plager,
er at EGA er den arbeidsmåte eller type be-
lastning som hyppigst ble relatert til muskel-
plager (83 prosent). Dette rapporteres av
begge kjønn, for alle typer plager og i alle
typer næringer. Dette er et klart funn på at
ytterligere forebyggelse av EGA er helt nød-
vendig eller at grensen for effektivisering
gjennom spesialisering (og dermed økt
EGA) nå er nådd, eventuelt overskredet.

Plager – og sosial støtte i miljøet
Også ansatte med plager opplever mindre
sosial støtte fra kolleger og ledelse enn an-
satte uten plager. Studier viser at sosial støtte
i et arbeidsmiljøet virker forebyggende på
muskelplager (8). Det var tendens i dette
materialet til at ansatte henter mer støtte fra
arbeidskamerater enn fra ledelsen ved be-
driften. Hele 70 prosent mener samarbeidet
er godt; et positivt funn som ledelsen ved be-
driftene kan merke seg i tider som ellers blir
beskrevet og oppfattet som krevende av de
ansatte; både i forhold til økonomiske
rammevilkår, tidspress og annet.

Plager – og mulige forverrende faktorer
Av mulige forverrende faktorer bør tempera-
turen i arbeidslokalene nevnes. I disse be-
driftene står portene ofte åpne, slik at ute- og
innetemperatur i flere av lokalene blir tilnær-
met likt. Åpne dører betyr i tillegg ofte
trekk. Arbeiderne kan stå i relativt behage-
lige temperaturer i filethallene, men produk-
tene de jobber med er kalde og blir renset i
kaldt vann – noe som kan forverre opplevel-
sen av trekk og kald temperatur. Vi fant sig-
nifikante funn på at ansatte med muskel-
plager frøs oftere på jobb enn ansatte uten
plager. Også motsatt; de som frøs ofte hadde
signifikant mer plager enn de som frøs sjel-
den. Vi finner altså forbindelse mellom pla-
ger og opplevelse av kulde på jobb, noe som
tilsier et økt fokus på funksjonell bekledning
og termiske forhold ved arbeid i denne type
arbeidsmiljø – for å forebygge muskelplager.

Resultater fra intervjuene
Fra intervju-undersøkelsen ble det plukket ut
noen få tema som utdyper informasjon og
funn fra spørreskjemaundersøkelsen. Nærhet
og fleksibilitet i intervjusituasjonen gir mu-
lighet for å spørre de ansatte direkte og mer
utdypende om muskelplagene.
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Muskelplager. I filethallene jobber over 60 prosent av kvinnene, og de har den høyeste
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ser seg for» (10). Metoden krever både
observasjonsevne, samt sensitivitet overfor
informantenes budskap. Dette viser også et
klassisk eksempel på ulikhetene mellom de
to metodene som er benyttet; i intervjuene er
ikke detaljerte spørsmål formulert på for-
hånd ut fra forskerens kunnskapsgrunnlag og
perspektiver, men blir til i dialogen mellom
intervjuer og informant ;

I: Kan du fortelle om korsen det (ar-
beidet) tar på heile kroppen?
A: Til og begynne med – før ein no

blir vant – så får du ondt i arman og
skuldren og nakken, men sånn som i
dag, så har e ikkje ondt nån steder. For
jeg er blitt vant!
I: Så det er en periode der du må bli

vant?
A: Til å begynne med er det kjempe-
tungt…
I: Ka er det som gjør at du blir vant?
A: Æ vet ikkje, det kommer en rutine –

du blir jo sterkere og sterkere av og
løfte, kan du skjønne!
I: Ka merker du det på?
A: At du blir sterk i arman – i heile

overkroppen.
I: Men det må jo være en fordel?
A: Jo, men det kan jo være dager der

man har litt vondt i ryggen, eller – men
det er så lite; ikkje nokka å snakke om
(…) De dagan æ sitt inne på etter-
renskinga, så får æ ondt i nakken, for æ
ikkje vant. De som har sotte der i 15-20
år dem merker det ikkje.. Men merker
det…de er vel så nedsleten, at…

For de som har blitt i næringa, skjer ei grad-
vis tilvenning av arbeidsoppgavene. Dette
med «å bli vant» er et begrep som går igjen i
flere av intervjuene; slik at vi godt kan skille
mellom uerfarne, gjerne yngre - og mer er-
farne ansatte. Bedriftene har ikke alltid like
systematisk oppfølging av de nyansatte, og
vi fant et klart forbedringspotensiale i flere
av bedriftene;

I: Da du begynte her, syns du at du fikk
ordentlig opplæring da?
A: Nei, det trur æ ikkje. Det er no bare
sånn som man må… hvis man lure på
nokka, sånn er det enda, så må man jo
spørr. Mang gang må man jo spør de
andre arbeideran som kanskje har vært
her lenger eller som har vært med på
det før. Det veit æ at æ har fått beskjed
om når det kjem nye folk at: «i dag
kjem den personen, og står ilag der og
da må bare du vis han…eller ho». Så

ikke bare vi, men det er blitt ganske
vanlig rundt om i industrien at eieran
ikke sett på bedriften, og da er det
greitt; uansett ka du sier eller ikke, du
er ei lønnsutgift, dem ser ikke ansiktet,
dem ser ikke mennesket bak. Den
fremmedgjøringa der.
I: Blir du sliten, sier du, av dette?
A: Kver gang det begynner og bli opp-
sigelse og du føler sånt kommer, det
lager en sånn stemning, at – æ veit at
eg har kommet hit på arbeidsplassen
og at eg har blitt fysisk kvalm for å gå
inn når det har vært mye på gang, for
at du veit at det må være onde inngrep
som blir gjort.

Det første sitatet er en god beskrivelse av
hvordan negative følelser eller frustrasjon i
relasjoner til medarbeidere kan bli til kropps-
lige opplevelser hos den enkelte; her som
stramme kjevemuskler. Dette er et konkret
eksempel på hvordan informanten regulerer
eller bremser «eksplosjonen» ved å stramme,
stenge av eller beskytte seg mot følelsen
sinne. Det å omgås hverandre i det sosiale li-
vet fordrer denne type bremser, men resultatet
kan bli en avstengt kropp med muskel-
spenninger og liten tilgjengelighet til egen
kropp som potensiell kunnnskapskilde (9).

Det neste sitatet omhandler mer ytre
rammebetingelser; oppkjøp, mangel på med-
virkning, fremmedgjøring og til slutt kanskje
oppsigelser. Sitatet viser hvilken tydelig
kunnskapskilde kroppen kan være, siden ut-
trykket eller reaksjonen på arbeidsforhol-
dene er såvidt sterke som slitenhet og
kvalme. Det er interessant at ufaglærte an-
satte i fiskerinæringen gjerne har en mer ut-
videt sykdoms/(plage)forståelse og som også
inkluderer sosialt liv enn det vi som helse-
personell har. Vi har fått en grundig naturvi-
tenskapelig basert skolering og strever fort-
satt med å anvende og håndtere biomedi-
sinske forklaringsmodeller på relasjonelle
fenomener, fremfor å anvende nye tenke-
måter – enten  i tillegg eller i stedet.

Det «å bli vant» synes som en viktig til-
pasning til arbeidet, men er ofte en tilfeldig
og ensom prosess. Når vi gikk videre i
spørsmålsstillingen om belastninger i arbei-
det, kom denne type beskrivelser fram hos
flere av informantene slik at en nærmere
tematisering av dette ble  naturlig. Dette er
igjen begrunnelsen for å velge ut tema – el-
ler funn – fra empirien; enkelte tema blir
gjennom bearbeidelse og analyse
iøyenfallende eller fremtredende fordi de er
viktige for informantene selv. En kan si at et
fenomen er «det som viser seg for de det vi-

Forekomst av plager – hvordan artet pla-
gene seg – og i hvilke arbeidssammenhenger
kjente de plagene
De ansatte gir svært konkrete beskrivelser av
sine muskelplager og har forståelse for sam-
menhengen mellom ulike typer belastninger
og kroppslige konsekvenser.

Flere ansatte beskriver ikke plagene bare
som smerter, men også som «slitenhet» eller
«trøtthet». Dette kan være lokale dialekt-
uttrykk eller en form for å alminneliggjøre
plagene, men slik tillegges ofte plagene me-
ning. Slitenheten (eller plagene) beskrives
og forstås like naturlig ut fra stress i arbei-
det, negative følelser mellom ansatte eller
mellom ansatte og ledelse eller ut fra struk-
turelle forhold i og rundt bedriften, som at
slitenheten/plagene kommer fra fysisk ensi-
dig arbeid. Sitatene under er hentet fra ulike
intervjuer og viser to typiske eksempler på
dette;

Intervjuer (I): Men trøtthetsfølelse
har vi vel alle?
Ansatt (A): Ja, trøtt er man jo etter en
dag. Du er jo sliten på en dag på ar-
beid, uansett ka du gjør. Du er jo ikkje
bare fysisk trøtt, du blir jo psykisk
trøtt, også.
I: Kan denne psykiske trøttheten sette
seg i musklan dine?
A: Ja, hvis du blir irritert, så strammer
du alt – og det er jo dager der du… ja,
i stedet for å eksplodere, som man kan-
skje skulle gjort, så tier du still og så
strammer du heller musklan, istedenfor
å… For du vet; du vil helst ikkje bli
uvenna med noen (latter).
I: Så for deg er det ikkje rart at (følel-
sen) sinne kan sette seg i musklan?
A: Nei, æ vet bare at æ kjenne det sjøl,
at æ stramme alt; kjeven og... Æ har jo
våkna om natta og vært helt sånn (kni-
per kjeven sammen), hvis det har vært
mye stress på jobben, at kjeven har
vorre helt øm for at æ har stramma alt.
Ja, man blir litt irritert og frustrert over
at folk har jobba i alle år og likevel
ikkje ser hva som skal gjøres, då
stramma man jo automatisk kjevan.

I: Men i dag når du har den varierte
arbeidsdagen, ka merke du når du
kommer hjem?
A: Æ trur kanskje at æ føle mæ meir
psykisk utslitt på en måte, du er jo
opptatt av det som skjer rundt deg, og
du føler du har ganske liten innvirk-
ning på ting som ikke er rett, angående
dine arbeidskamerater. Og det er vel
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ser dette en uttalt grad av tilpasning, kanskje
en passiv tilpasning, siden dette beskrives
som en «vanesak». Det var mange fleksible
og tilpasningsdyktige ansatte blant de
intervjuede som ofte har latt ensidigheten gå
ut over egen kropp (for eksempel i form av
muskelplager i nakke og skuldre), mer enn å
sette grenser på andre måter. Grensesetting
her ville i ytterste konsekvens være å skifte
jobb, hvilket ufaglærte arbeidere i utkant-
strøk ikke alltid har mulighet til. Et mer nær-
liggende alternativ ville være å ta opp denne
type arbeidsforhold med verneombud eller
ledelse og få arbeidsorganisering eller –inn-
hold endret. Hvilken gjennomslagskraft
dette alternativet har er tatt opp i en annen
rapport fra samme undersøkelse (11).

«Det gode arbeidsmiljøet» er ofte forbun-
det med godt kameratskap og å trives på ar-
beidsplassen. Et klart funn i denne undersø-
kelsen er viktigheten (og kanskje nødvendig-
heten) av å ha et godt kollegialt forhold ar-
beiderne mellom;

I: Er du fornøyd med denne jobben?
A: Ja, e’ stortrives!
I: Hvorfor?
A: Det trur e’ er arbeidsmiljøet – at vi
har så godt arbeidsmiljø.
I: Men da er hele gjengen her frisk? Ka
er grunnen til det?
A: For det første; vi er nesten  som en
kompisgjeng, sant – e trur det har med
trivselen å gjør.[..]
I: Så det var ikkje uvant for deg at jeg
begynte å snakke om belastnings-
lidelser og trivsel – at det har noe med
hverandre å gjøre?
A: Nei…det har det heilt sekkert. Også
det at du er lite folk og at du føler an-
svar for kverandre, og at du hjelper
kverandre, hvis det er noe tungt å løfte,
så spreng du tel og hjelper kverandre
istedenfor å gjer det sjøl.

Fra å være en generell uttalelse om at trivsel
er en konsekvens av et godt arbeidsmiljø i
det første sitatet, presiseres det nærmere i
neste, at «det gode arbeidsmiljøet» består i å
føle ansvar for de andre. Dette er et typisk
eksempel på hvordan ansvar og omsorg for
medarbeidere (sosial støtte) kan være en
forebyggende faktor i forhold til muskel-
plager. De ansatte hjelper hverandre framfor
for eksempel å ta tunge løft alene. Her refe-
reres det fra en mindre og oversiktlig bedrift,
hvor nettopp dette kanskje er lettere å dyrke
frem av en bevisst ledelse. Videre et motsatt
eksempel; en uttalelse om hva som kan skje
dersom den ansatte mistrives;

A: Ja, hvis du vantrives, så får du auto-
matisk vondt, det trur no æ! Ja, for da
setter du alle piggene ut, du spenner alt
av muskler når du vantrives og du vet at
du skal på en jobb og at dette er frykte-
lig… ikkje sant? Du vil automatisk
stramme muskler, og det samme om du
skal jobbe med folk du ikkje liker, det
har innvirkning!

Blant de intervjuede var det ulike oppfatnin-
ger om hvorvidt arbeid i kalde omgivelser
var en ekstra belastning som forverret
muskelplagene. Også her gjør prosessen med
«å bli vant» at de fleste tilpasser seg arbeids-
forholdene og temperaturen. Her er svar fra
noen ansatte på spørsmålet om de fryser på
jobb;

I: Frys du på jobb?
A: Nei, det vil e’ ikkje sei. Det hender
jo selvfølgelig at man frys, man er jo
flenk og kle seg, så man e jo som en
løk! Får ikkje arman åt sida. E’ kan
ikkje sei at e’ frys…
I: Ka vil du si da?
A: At det mange ganger kan være kaldt,
ja… men ikkje at e’ frys kvar dag på ar-
beid. Det gjer e’ ikkje.

og fra et annet intervju;

I: Så klimaet har ikke noe å si for mus-
klene – at de blir stivere, eller noe?
A: Jo, det trur eg gjerne, derfor så kler
eg på meg, så e hold meg varm, for det
trur eg er en fordel, hvis du skal stå og
frys heile tida, så kjem det ein reaksjon
i alt sammen, du blir ikkje den samme
karen om du skal stå der inne og frys
heile tida.
I: Ka kjenner du da, når du jobber og
det er kaldt?
A: Nei, det er litt tønger, du blir jo litt
tregar. Om vinteren så kler du godt på
deg, både kjeldress og oljeklea og skinn-
hue, så du blir jo litt tønger. Du må bruk
meir energi for å gjer det samme enn om
du hadde vorre lettar kledd.

Her er den ansatte opptatt av at god bekled-
ning er et tiltak mot å fryse på jobben. Flere
ansatte gikk i t-skjorter av bomull eller av-
lagte klær de ikke lenger brukte hjemme.
Det kan synes som om næringen har et
forbedringspotensiale med tanke på den be-
kledningen de ansatte bruker, siden vi så li-
ten bruk av ull eller andre varmeisolerende
stoffer under det bedriften stilte med av frak-
ker og kjeldresser.

det går på det, de er ikkje så opphengt i
å gjør det sjøl – å lære nye.
I: Så da er det heile avhengig av at
dåkker er gode modeller for de nye…E’
dåkker det?
A: Når det kjem nye og skal lære, så
prøver æ – må jo bare lære dem det
sånn som æ kan det, og sånn som æ trur
det er greitt. (…)
I: Betyr det at opplæringsbiten kunne
vært gjort bedre, eller er dere som job-
ber her de beste til å lære videre?
A: Æ trur kanskje at det kan være en
fordel at de i ledelsen lære opp. Æ vil
tru at…det er jo alt etter personan du
får også som du skal lære opp, men
mange av dem bryr sæ ikkje om ka man
sei! Og æ vil kanskje tru at de hadde
hørt meire på ledelsen, f.eks. enn på
oss, æ veit ikkje. (…) Men det ser æ e
så forskjellig fra person tel person;  kor
interessert du er i å gjøre jobben bra el-
ler om det berre er pengan.
I: Dette med å lære opp i forhold tel
kroppen og det med å unngå muskel-
plager – har du noe fokus på det når du
lærer nyansatte opp?
A: Nei.

Plager - og mulige arbeidsbelastninger –
Beskrivelser av ensidig, gjentagende arbeid
(EGA)
Det er i spørreskjemadelen påvist at EGA
var den hyppigst rapporterte belastningen.
Her er en av informantenes beskrivelse av
forbindelsen mellom EGA og plager:

I: Den ensformigheten som var der, kor-
sen ble du sliten av det?
A: Æ kjente jo i kroppen, du sitt jo sånn
at du kjente det i skuldran, i ryggen,
nakken og arman. Klart, du blir jo sliten
av og sitte der! For det om det ser vel-
dig lett ut når du er inne der. Og ør i ho-
det mang gang; lyden av de maskinan.
I: Men det som gjør at det blir belasta-
nes å sitte…ka gjør at du blir stiv i nak-
ken?
A : Ja, det er vel at vi blir settanes; no
står vi jo med kvert for å avlaste litt,
men likevel – du får den samme jobben,
du sett på det viset og pelle, og du har
liksom heile tida ei stilling.
I: Gjentagelser?
A: Ja, gjentagelser heile tida. Men det
er jo og en vanesak, du venner deg jo til
og se på en spesiell måte.

Informanten beskriver både «den samme
jobben» og gjentagelser i denne. I tillegg vi-
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Diskusjon
De ansattes smertebeskrivelser av sine
muskelplager er klare, svært konkrete og set-
tes ofte i sammenheng med det ensidige ar-
beidet de utfører. Mange beskriver også en
kroppslig «slitenhet» eller «trøtthet» grunnet
mer miljømessige faktorer som frustrasjon
over medarbeidere eller ledelse, fremmed-
gjøring grunnet oppkjøp av lokale bedrifter
til større enheter med oppsigelser og rasjona-
lisering i kjølvannet av dette. Det er vist ek-
sempler på at de ansatte oppfatter sine
kroppslige plager svært helhetlig ved at
denne type relasjonelle og strukturelle på-
virkninger tillegges vekt i forståelsen av pla-
gene. De følgende forslag til tiltak, som kan-
skje går litt utover «vanlig praksis», burde
derfor ikke være helt ukjent for denne mål-
gruppen.

Flere ansatte var inne på prosessen med
«å bli vant» som et annet fremtredende tema
i undersøkelsen. Siden de ansatte var opp-
tatte av denne «tilvenningen», kan vi spørre
hvordan arbeidsutførsel og vaner (eller prak-
sis) i denne næringen etableres. Hvordan læ-
rer de ansatte sine arbeidsvaner – eventuelt
uvaner? I følge empirien kan det synes som
om næringen har et forbedringspotensiale

når det gjelder sosialiseringsprosessen av
nyansatte inn i bedriften. Flere ansatte opp-
levde for eksempel opplæringen som
nyansatt som en tilfeldig prosess, ofte uten
ergonomisk fokus.

Bevisst og ubevisst sosialiseres vi alle inn
i et (arbeids-)miljø eller en kultur hvor vi læ-
rer å forholde oss til andre mennesker og
omgivelser på bestemte måter (9). Dette in-
volverer også danning av kroppslige vaner
og bevegelsesmønstre (og videre også
reaksjonsformer, tanke- og forestillings-
verden). Nettopp siden dette ofte er ubevis-
ste prosesser har vi, ifølge Thornquist, mye
taus eller innforstått kunnskap og kompe-
tanse, ikke minst når det gjelder kroppslig og
kommunikativ praksis. Det er et komplekst
forskningsfelt å forsøke og gripe totaliteten i
hvordan kroppen formes og preges av sosialt
og kulturelt liv og en utfordring å bruke
denne kunnskapen i forebyggende arbeid.
Sosiologer studerer gjerne de sosiale betin-
gelsene, mens fysioterapeuter ofte har fokus
på den biologiske, individuelle kroppen.

Begrepet sosial kropp henspeiler nettopp
på forbindelsen mellom strukturer rundt oss
og den individuelle kroppen og på hvordan
miljø, bakgrunn og betingelser er med å sette

ulike kroppslige «spor» i oss. Å
forstå kroppen og kroppslige
plager, som muskelplager, i
dette perspektivet blir å konkre-
tisere sammenhengene vi som
mennesker inngår i – både i tid
og rom. Som tema er dette i se-
nere år løftet fram av forskere
og fysioterapeuter (9,12,13) som
benytter sosiologisk og sosial-
antropologisk utviklet teori;
blant annet Bourdieu (14).

Bourdieu’s Habitus-begrep
er sentralt i denne sammenhen-
gen og refererer til bestemte til-
bøyeligheter vi alle har til å
oppfatte, tenke og handle (9).
Dette danner grunnlag for sys-
tematisk ulikhet i preferanser,
smak og vaner mellom ulike
sosiale grupper eller lag av be-
folkningen. Kroppsspråket læ-
res slik vi lærer talespråket
(14). Dette blir til ulikhet i livs-
stil som «sitter i» kroppen, men
som samtidig er «utenfor be-
visstheten». Vi kjenner til at
ulikhet i livsstil kan gi ulikhet i
helse (2), og i denne sammen-
heng er vi opptatte av å forstå
muskelplagene i lys av de an-
sattes handlingsvalg i arbeids-

utførselen.
Bourdieu ønsker gjennom sin forskning å

bevisstgjøre hvordan vår virksomhet, vårt ar-
beid og våre umiddelbare atferdsmønstre er
preget av en tilgrunnliggende struktur (i
miljø og samfunn),  for derigjennom å gjøre
oss i stand til å forandre disse atferdsmøn-
strene. Habitus blir det formidlende ledd
mellom strukturene og egne handlings- og
tenkemåter; og gjennom bevissthet om ens
særegne habitus kan vi forstå hvordan egen
arbeids- og livsstil skiller seg fra andres.

For forebyggende helsepersonell kan det
være en utfordring å se plagene i en slik
sammenheng, nettopp fordi dette ofte er ure-
flektert praksis som kan være problematisk å
se eller erkjenne både for ansatt og fysiotera-
peut. Overført til egen empiri etterspørres
derfor  mønstre i bedriftene, tradisjoner på
arbeidsutførsel eller annen bakgrunn hos
denne relativt homogene arbeidstaker-
gruppen som kan være med å skape og/eller
opprettholde et relativt omfattende omfang
av muskelplager i næringen. Mer konkret;
hvordan foregår mottak, informasjon til og
opplæring av nyansatte? Hvem er modeller
til innlæring av vaner? Hva plukker den ny-
ansatte opp? Er dette tilfeldige prosesser –
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Arbeidsbelastning. Ensidig, gjentakende arbeid (EGA) er et omfattende problem blant de ansatte
i den landbaserte fiskeindustrien. Foto: Ann-Helen Olsen
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eller velges dyktige seniorarbeidere ut som
har «overlevd» lenge i næringen? Her ville
tips og gode råd fra vante seniorarbeidere
være nyttige; både for den nyansatte og be-
driften. Et slikt program som i utgangspunk-
tet var ergonomisk rettet, ville også kunne
kvalitetssikre mottaket av nyansatte, som
igjen ville være viktige signaler til jobb-
søkende om at det ergonomiske og psyko-
sosiale arbeidsmiljø ved bedriften tas på al-
vor – noe som igjen kunne være en viktig
strategi for rekrutteringen til disse arbeids-
plassene i litt lengre perspektiv.

Denne gruppen healthy workers (7) burde
studeres nærmere og holdes opp som
«fyrtårneksempler» siden de har klart seg
godt gjennom mange år med hardt arbeid
uten så mye muskelplager – ofte heller blitt
styrket av arbeidet. De representerer ofte en
stabil ressurs for bedriftene, som gjerne
kunne «premieres» mer i form av utvidete
arbeidsoppgaver, som for eksempel opplæ-
ring av nyansatte. Da kunne en i større grad
lære inn gode, ergonomiske og helst fore-
byggende vaner og arbeidsmåter. Her er
mange lokale prosesser som kunne bevisst-
gjøres og settes kritisk lys på. Bare det at
tematikken belyses og bevisstgjøres ville
kunne virke forebyggende og holdnings-
skapende.

Ensidig gjentagende arbeid (EGA) var et
gjennomgående og omfattende problem i
hele næringen ifølge denne undersøkelsen.
Som tiltak mot EGA har jobbrotasjon tradi-
sjonelt vært brukt i den hensikt å øke varia-
sjonen i arbeidet. Ifølge ansatte selv kan det
være motstand mot «å stå andre steder» enn
der de er blitt vant til å arbeide. De uttrykker
ønsker om å arbeide med oppgaver og beve-
gelser de har «automatisert inn» og spesiali-
sert seg i, til tross for råd og kunnskap om
variasjon som viktig og nødvendig tiltak mot
plager. I tillegg til denne type motstand mot
endringer har fiskerinæringen vært kjent for
sin tradisjonsbundne kjønnsdeling i arbeids-
oppgaver (15). Dette kan fortsatt observeres
i filetavdelingene som domineres av kvinne-
lige ansatte. Mennene som jobber her er en-
ten utenlandske eller har andre støttefunksjo-
ner i arbeidet, som sliping av kniver, til/fra-
kjøring av pappesker og lignende.

Dette betyr at bedriftsfysioterapeuten kan
oppleve motstand mot endringer både fra de
ansatte selv og fra gammel tradisjon eller
kultur i bedriften. Dette kan være noen av
hindringene for at ergonomisk innsikt ikke
fører til ønskede endringer i det forebyg-
gende arbeidet. De lokale, kulturelle
«føringene» i bedriften (eller næringen som
helhet) bør bevisstgjøres før endringer kan

gjennomføres på en vellykket måte. Dette er
ingen ny utfordring for bedrifts-
helsepersonell, men kanskje en mer grunn-
leggende basis å klargjøre enn mange er klar
over.

I EGA-DUA-prosjektet (16) lanseres be-
grepet jobbutvidelse som tiltak for å redu-
sere den daglige EGA-belastningen. Eksem-
pler på dette kan være å drive enkelt vedlike-
hold på den maskinen en arbeider ved, vare-
bestilling (av plast, papp, og lignende)
reklamasjonsoppfølging og timeregistrering.
Ansatte som deltok i dette prosjektet opp-
levde å få betrodde oppgaver og dermed mer
ansvar, myndighet og mer meningsfulle opp-
gaver. Denne type organisering av arbeidet
betinger en systematisk opplæringsplan for
arbeidsstokken, som i neste omgang kan bli
kompetent til å avlaste også mellomledere
og ledere. Studien viser at de ansatte er posi-
tive til mer ansvar og blir mer motiverte for
arbeidet.

Dette var diskusjon omkring tiltak mot
EGA; men hvilke tiltak mot generell sliten-

het kan gjøres når de ansatte like gjerne for-
står årsakene til disse plagene ut fra omstil-
linger, effektivitetskrav, skifte fra lokale ei-
ere til sentrale oppkjøpere, fremmedgjøring,
permitteringer og usikre arbeidsplasser?
Dette er en helt konkret konsekvens, beskre-
vet av en arbeidstakergruppe, av de grunn-
leggende, globale endringer i arbeidslivet
som mer fremmer utstøting fra arbeidslivet
enn stimulerer til motivasjon og arbeids-
glede. I dag er de økonomiske rammene
strammere enn noen gang; mange bedrifter
kjemper for å overleve og mange må legge
ned driften. Hvilke betingelser (tid, rom og
penger) får da det forebyggende arbeidet un-
der slike vilkår? Dette blir nok et viktig hin-
der for gjennomføring av tiltak om utviklin-
gen får fortsette. Og hva skal i tilfelle stoppe
den? Uansett er det viktig for helsepersonel-
let å være seg bevisste på hva slags type
motkrefter eller hindringer en har med å
gjøre i det forebyggende arbeidet.

Utviklingen med hensyn til de stramme
økonomiske vilkårene for næringen innvir-
ker i høyeste grad på sosiale mønstre i be-
driftene. Ifølge informantene kobles gjerne
godt arbeidsmiljø til godt kameratskap, hu-
mor, trivsel og ivaretakelse av hverandre.
Mange etterlyser både formelle og uformelle
møtearenaer med kolleger og ledelse, noe
som er ekstra viktig å ivareta i tider der ef-
fektivitet og tempo skrues opp, ofte på be-
kostning av uformelle pauser,  som for ek-
sempel røykepauser, felles lunsj og lig-
nende. Endring i sosiale mønstre på jobben,
som at bare halvparten av staben kan spise
lunsj samtidig fordi «bandet skal gå» konti-
nuerlig, reduserer den sosiale kontakt og
informasjonsutveksling. Karasek & Theorell
(8) viste i sin krav/ kontroll-modell at
kontrollvariabelen kan virke beskyttende
mot arbeidsrelatert sykdom. Utbyggingen av
modellen med dimensjonen «sosial støtte»,
definert som nivå av tilgjengelig støttende
samspill fra kolleger og ledelse, har vist seg
nyttig i studier angående muskel- og
skjelettlidelser. Men det er ingen enighet, et-
ter denne forklaringsmodellen, om og i hvil-
ken grad «sosial støtte» virker som direkte
eller indirekte beskyttelses-/buffereffekt
(16).

Ivaretakelse av formelle og uformelle
møtearenaer på arbeidsplassen blir derfor et
viktig tiltak – også mot muskelplager. I ana-
lysen av andre data fra vårt prosjekt (11)
kom det fram at det er blitt færre uformelle
møteplasser (grunnet effektivisering og kon-
tinuerlig drift på mange av bedriftene), og at
de formelle (f.eks. personalmøter) ikke alltid
følges opp over tid. Mange viser til en utar-
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Arbeidsmiljø. Kald trekk og lav temperatur
bidrar til å forverre muskelplagene hos de
ansatte. Foto: Ann-Helen Olsen
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Abstract
The Department of Occupational and Environmental Medicine, University Hospital of North Norway
have explored the extent of musculo-skeletal pain in the seafood-processing industry in Northern
Norway. For several years, physiotherapists have provided the industry with knowledge about the un-
healthy consequences of monotonous work. Still, few changes have been made and why this is the
case? The study is a combination of quantitative and qualitative methods. A questionnaire was distri-
buted to all employees in 118 plants with a response rate of 49,8 percent. In addition, 16 employees
were strategically chosen and interviewed. 65 percent of the workers reported neck and shoulder
pain, and 56 percent reported back pain last year in all investigated cohorts. Monotonous work was
reported as the most common workload combined with pain. Focus on the socialisation of new em-
ployees, work performances and habits, work expansion, and securing a good work environment in
times of increased demands, are discussed as preventive efforts to reduce the level of muscle pain
among workers. Key words: Musculoskeletal pain, work conditions, seafood processing industry.

ming av den sosiale kontakten med medar-
beiderne sine sammenlignet med tidligere.
Siden sitatene her viser hvor viktig denne
sosiale kontakten er for arbeidsmiljøet, bør
næringen ta dette på alvor – og ikke la vik-
tige ressurser i  bedriften ligge ubrukt. I til-
legg til godt arbeidsmiljø, kommer demokra-
tiske faktorer som medbestemmelse og inn-
virkning på beslutningsprosesser inn ved å
ivareta formelle møtestrukturer. At ansatte
opplever reelt demokrati og en viss innfly-
telse vil også bidra til motiverte og mer posi-
tive medarbeidere (jmf. 8). Mulige nøkler til
vellykkede endringer ligger som før godt
kjent, nærmere når de ansatte selv deltar i og
får utforme prosessen.

I EGA-DUA-prosjektet lanseres også be-
grepet PIFF (Produksjon av Ideer og Forslag
til Forbedringer) for å fremme produktive
møter; slik at ledelse og ansatte kan føre re-
elle samtaler (dialog) hvor alle parter blir
sett og hørt. Monologer, i form av informa-
sjonsoverføring, har her liten betydning.
Forbedringspotensialet for disse møtene lig-
ger i å ha en reell dialog; at det er trygghet
nok i gruppen til at reelle problemer kan
finne sine løsninger. I tillegg er det viktig at
temaene på møtene settes i sammenheng
med kvalitetssikring og bedriftens produk-
sjon, hvor de ansatte selv er de nærmeste til
å vite hvor «skoen trykker». Slik blir ansatte
sett og hørt som den viktige ressursen de er.

Tiltak i forhold til arbeid i kalde omgivel-
ser bør innebære økt fokus på ansattes be-
kledning. Det finnes bare begrenset viten-
skapelig kunnskap om sammenhengen mel-
lom arbeid i kulde og utvikling av muskel/
skjelettplager (18). Symptom er gjerne fø-
lelse av smerter og utmattelse i muskler og
ledd, samt reduksjon i koordinasjon og fin-
motorikk. Flere av informantene mente at
det aktive kroppsarbeidet de utfører gjør
kulda mindre problematisk. Andre igjen står
stille ved et samlebånd og håndterer våte,
kalde produkter. Bedriftene stiller som oftest
både med frakker og kjeldresser, men nærin-
gen har et forbedringspotensiale i bruk av
varmeisolerende og fuktighetstransporter-
ende stoffer de ansatte benytter mot huden.

Oppsummering
Ut fra funn, temaer og diskusjon i undersø-
kelsen foreslås følgende oppsummering av
tiltak, ut over tradisjonell ergonomisk tilpas-
ning av utstyr og arbeidsplass, som kan bidra
til å redusere muskelplager hos de ansatte i
fiskeindustrien;

● Bevisstgjøring av prosessen «å bli
vant», fra de nyansatte får sin første opp-

læring til ivaretakelse av seniorarbeiderne.
● Redusere omfanget av ensidig

gjentagende arbeidsprosesser (EGA) ved
hjelp av jobbutvidelse som sertifisering,
kurs og nye oppgaver.  Stikkordet er varia-
sjon.

● Ivareta det gode arbeidsmiljøet i bedrif-
tene. Gi mer tid og rom til både formelle
og uformelle møtearenaer.

● Økt fokus på bekledning ved arbeid i
kalde omgivelser.

Takk til Lisbeth Aasmoe, Berit Bang og Gerd
Sissel Andorsen, Arbeids-og miljømedisinsk
avdeling, Universitetssykehuset Nord-Norge
HF, Tromsø, for prosjektledelse, gjennomles-
ning og råd i forbindelse med skriving av
rapport og artikkel.

Studien er støttet av NHOs Arbeidsmiljøfond
og forskningsfondet ved Universitets-
sykehuset Nord-Norge.

Artikkelen er vurdert av to eksterne refereer.
Artikkelen ble mottatt 5. januar 2004 og ak-
septert 14. mai 2004.
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blikkpå forskning

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

Synopsis
Ludewig PM and Borstad JD. Effects of a home exercise programme
on shoulder pain and functional status in construction workers.
Occupational and Environmental Medicine 2003; 60:841-849.
Prepared by Pierre Trudelle, Chief Editor Kinèsithèrapie, France.

Question: Does home exercises reduce pain and improve function in
construction workers with shoulder pain? Design: Randomised
controlled trial conducted in USA physical therapy clinics and
workers’ homes. Patients were volunteer construction workers whose
work involved handling heavy objects above the head. Inclusion
criteria included history of shoulder pain, at least two positive
shoulder impingement tests, and pain reproduction during clinical
examination of the shoulder. Exclusions included previous shoulder
surgery/dislocation and shoulder symptoms reproduced by a cervical
assessment. 67 subjects were randomised to the control (33) and
intervention groups (34). A group of 25 construction workers without
shoulder pain were also recruited to provide normative data on
shoulder pain and function. Intervention: Subjects were instructed in
the home exercise program by a physical therapist at session one and
the program was reviewed in the clinic one week later. Subjects were
contacted by phone at four weeks to check the program with a review
in the clinic provided if required. The intervention consisted of two
daily self-controlled stretching exercises for the pectoralis minor and
the posterior shoulder. Outcome: At baseline and 10 weeks subjects
completed the Shoulder Rating Questionnaire (SRQ) and Shoulder
Pain and Disability Index (SPADI). SRQ total scores (possible range
17-100), SRQ satisfaction scores, SPADI pain scores and SPADI
disability scores (last three possible range 1-10) were computed.
Results: four exercise and one control subject were lost to follow-up.
The intervention group had statistically significantly greater
improvements in all outcomes than the control group. Mean and 95
percent CI for between-group differences in improvement were SRQ:
12, 7 (5,4 to 20,1); Satisfaction: 1,6 (0,6 to 2,6); SPADI pain
summary score: 1,5 (0,6 to 2,3) and SPADI summary disability score:
1,4 (0,5 to 2,3). While the exercise group improved on all outcomes
their scores remained significantly less than those of the
asymptomatic construction workers. Conclusion: A home exercise
program is effective in reducing pain and functional disability among
construction workers with chronic painful shoulders; however the
exercise group still had worse pain and function than a group of
asymptomatic construction workers. (Effect sizes calculated by CAPs
editor from data in paper).

Home exercise reduces pain and improves function in
construction workers with shoulder pain

Commentary
It is interesting to observe that a home exercise program conducted
over a short period can reduce pain and disability related to chronic
painful shoulder in construction workers. However while there was
greater improvement in the exercise group these workers did not
show sufficient improvement to reach a state comparable to that
observed in pain-free construction workers. Earlier studies (1-3)
demonstrated the efficacy of «in-rooms» treatment provided by a
physiotherapist in this type of occupational disorder, so the next
logical step would be to evaluate the efficacy of programs that
combine the two forms of treatment.

Appropriate exercises for this type of shoulder disorder are
recently described in the literature. They include stretching
(pectoralis minor and posterior deltoid), «re-equilibrium» exercises
designed to balance the two muscles controlling scapular motion
(relaxation of the superior trapezius, improbed endurance of the
serratur anterior). The aim is to improve physiological scapular
motion and motor control for arm movements above the head. These
exercises are associated with strengthening exercises for the lateral
rotators and the scapulohumeral joint. It should be noted that the two
units of muscles, a relaxation exercise for the superior trapezius, and
progressive resistance training for the serratus anterior and the
external rotators (three times a week). The program lasted eight
weeks on average the shoulder complex should be treated,
particularly the scapulothoracic joint. The self-rehabilitation program
is rather difficult since it involves daily exercises, requiring good
patient motivation. This could be a limiting factor in attaining the
expected improvement, espesially since participation was rather high
in this study (92 percent). It is regrettable that the outcomes are based
on the functional capacities and satisfaction questionnaires rather
than on motion measurements of the shoulder. Furthermore we can-
not project sustained results after interrupting the prescribed
exercises. This study raises an important question about integrating
prevention programs for atrisk occupations.

Patrick Colné
Physical Therapist, Paris
Project leader for shoulder guidelines (ANAES)
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Bedre etter instrumentell
fiksasjon
En tredel av pasienter med degenerativ rygg-

sykdom blir helt eller delvis friskmeldt etter

instrumentell fiksasjon. Det viser en undersøkelse

utført ved Ullevål Universitetssykehus. Tallene viser

også at fusjon over flere nivåer gir dårlig resultat,

skriver nettstedet manuellterapi.com.

Undersøkelsen er gjennomført av C. Hellum, E.

Aksnes og O. Grundnes. Resultatene ble presentert

under årsseminaret til Norsk Forening for

Ryggforskning.

I 2000 og 2001 ble det operert 60 pasienter

med instrumentell fiksasjon i lumbal columna på

legevakten, som hører inn under Ullevål sykehus.

Etter journalgjennomgang sendte Hellum og

medarbeidere ut et spørreskjema der pasientene

ble spurt om smerte, grad av fornøydhet og

yrkesstatus. 60 av 61 pasienter svarte på

spørreskjemaet.

Av pasientene som ble operert i ett eller ti

nivåer, svarte 61 prosent at de var fornøyde. 72

prosent ville latt seg operere igjen, dersom de

hadde kjent til resultatet. 68 prosent hadde mindre

smerte i bena etter operasjonen, og 64 prosent

hadde mindre smerte i ryggen.

Blant pasientene som ble operert i flere nivåer,

svarte fire av åtte at de ble «noe bedre», mens bare

en av åtte var fornøyde.

Totalt var 33 prosent helt eller delvis friskmeldt

etter 3,5 år. 27 prosent var under rehabilitering,

mens 40 prosent var uføretrygdet eller pensjonert.

Les mer på nett: www.manuellterapi.com

Vi oppfordrer fysioterapeuter til å sende inn sammendrag av

sine oppgaver og avhandlinger på grunn-, hovedfags- eller

doktorgradsnivå!

Av fagredaktør Guro Stene
guro.stene@fysio.no

FYSIOTERAPEUTEN skal bidra til å løfte kunnskapsnivået innen fag og forsk-
ning i fysioterapi gjennom økt publisering av fagstoff i tidsskriftet og på våre nett-
sider. Alle fysioterapeuter som ønsker å dele sin kunnskap fra utdanning og fag-
utvikling oppfordres til å sende inn et sammendrag fra hovedfagsoppgaver eller
doktorgradsavhandlinger.

Studenter på grunnutdanningene er også velkomne til å sende inn sammendrag
av fordypningsoppgaver. Det samme gjelder fysioterapeuter som har gjennomført
fagutviklingsprosjekter og lignende.

Sammendragene skal være på maksimalt 2500 tegn uten mellomrom, inkludert
litteraturhenvisninger. Skrifttype: Times Roman 12 pt. Tittelen skal være kort og
dekkende for innholdet.

Sammendraget skal følge et oppsett som inneholder:
● Tittel
● Navn på forfatter
● Navn på veileder
● Studiested, grad og type oppgave/avhandling
● Kontaktperson med e-postadresse
● Bakgrunn for studien
● Problemstilling
● Metode (inkludert design, populasjon, intervensjon og utfallsmål)
● Resultater (inkludert statistisk analyse)
● Konklusjon
● 3-4 nøkkelord

Kun utvalgte sammendrag vil bli publisert i tidsskriftet. Hovedsakelig vil sammen-
dragene bli tilgjengelig på www.fysioterapeuten.no.

Ryggoperasjoner og narreoperasjoner
Det er på tide å sammenligne avstivningsoperasjoner i ryggen med placebo, eller såkalte narre-

operasjoner, mener forskeren Richard A. Deyo og medarbeidere.

Nettstedet manuellterapi.com skriver at narreoperasjoner har vært kontroversielle, og at de av

etiske grunner hittil ikke har vært utført på ryggpasienter.

I en kommentarartikkel i New England Journal of Medicine skriver forskerne Deyo, Alf

Nachemson og Sohail Mirza at framveksten av minimum invasive avstivningsteknikker gjør at

narreoperasjoner i randomiserte, kontrollerte studier kan være nyttige og akseptable.

Kilde: Deyo RA et al., Spinal-fusion surgery – the case for restraint, New England Journal of Medicine,

2004;350:722-6.

Del din kunnskap
i FYSIOTERAPEUTEN!

Foto: Arkiv
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200 fysioterapeuter deltok på

det første nordiske møte for

lungefysioterapeuter i Gøteborg

22. - 23. april. Hensikten med

møtet var å skape et forum for

fysioterapeuter som arbeider

med respirasjon og å utveksle

klinisk og vitenskapelig kunn-

skap.

Ulla Ingwersen åpnet møtet med et inter-
essant innlegg om lungefysioterapiens
historie. Videre tok møtet for seg temaer
som trening og behandling av astma, Kro-
nisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) og
Cystisk fibrose, respiratoriske komplika-
sjoner ved nevromuskulære tilstander og
fysioterapi i forbindelse med ulike former
for kirurgi. Videre ble studier og erfarin-
ger med CPAP (continuous positive air-
way pressure), PEP (positive airway pres-
sure), hostemaskin, intensiv fysioterapi og
sammenligning av forskjellige
arbeidskapasitetstester, presentert.

Lungefysioterapi for Cystisk fibrose
Ulrika Dennersten og kolleger presenterte
en imponerende studie som omfatter 570
svenske pasienter over syv år med Cystisk
fibrose i en tre-års periode (1998-2001).
Hensikten var å måle effekten av moderne
fysioterapi (stor vekt på fysisk aktivitet
kombinert med ulike pusteteknikker) til-
passet den enkelte, slik at et fremtidig
godt samarbeid med pasient/helsevesen
ble ivaretatt. Pasientene ble testet årlig
ved et klinisk fysiologisk laboratorium,
med blant annet spirometri og peak ar-
beidskapasitet (sykkel), samt undersø-
kelse av pancreas, bakteriell kolonisering

Inspirerende nordisk møte for

lungefysioterapeuter
og antallet antibiotikakurer.

Behandling av Cystisk fibrose i Sverige
følger internasjonale retningslinjer, men en-
dret fokus på begynnelsen av 80-tallet, og
postural drenasje har ikke blitt benyttet siden
1983.  Hovedmålet med fysioterapi til denne
gruppen er å ivareta lungefunksjon og fysisk
kapasitet og forebygge reduksjon i funksjon.
Metoder som benyttes for å fjerne sekret er
fysisk aktivitet i kombinasjon med ulike
pusteteknikker. I tillegg brukes PEP, HiPEP
og flutter. Teknikkene brukes enkeltvis eller
i kombinasjon. Pasientene trente tre til fire
ganger i uka. Resultatene viste stor bedring i
lungefunksjon og har ifølge Dennersten vist
god langtidseffekt. I Sverige har denne
fysioterapiformen vært brukt de siste 20
årene.

Lungefysioterapi etter operasjoner
Monika Fagevik Olsen var primus motor for
dette flotte arrangementet og fortjener masse
ros! Hun holdt i tillegg et foredrag om effek-
ten av lungefysioterapi i forbindelse med ki-
rurgi. Hun har sett på flere studier og diffe-
rensierte dem til forskjellige grupper; hode-
nakke, ekstremiteter, lavere abdominal og
laparaskopiske operasjoner. Effekt ble målt
med komplikasjoner som pneumoni,
atelektaser eller hypoxemi. Fysioterapi viste
seg å ha liten effekt i de ulike gruppene. I
gruppen øvre abdominale operasjoner viste
15 randomiserte kontrollerte studier fordel-
aktige resultater i forhold til å forebygge
post operative lungekomplikasjoner, spesielt
hos høyrisiko-pasienter. PEP-trening var
mest effektivt. Det er få kontrollerte studier
som målte effekt av lungefysioterapi etter
thorax-operasjoner. Etter thoracoabdominale
operasjoner er risikoen for lunge-
komplikasjoner høy. Det er imidlertid få stu-
dier i forbindelse med slike operasjoner.
Fagevik Olsen oppsummerte med at lunge-
fysioterapi er viktig etter mange operasjons-
former, men pasientens risikotilstand og hva
slags operasjonsmetode/snitt som ble brukt,
er viktige faktorer i prioritering for behand-
ling.

Norske bidrag
Blant norske forelesere, snakket Tiina
Andersen om hostemaskinen, et nyttig
hjelpemiddel, spesielt hos pasienter med
svak pustemuskulatur og dårlig hoste-
kraft. Ingunn Orø Haugland utdypet for-
deler med bruk av CPAP i forbindelse
med økt sekretproduksjon og nedsatt ven-
tilasjon. I mange tilfeller tilbys pasien-
tene PEP, selv om de ikke klarer å nyttig-
gjøre seg den, fordi de har for lavt lunge-
volum og for lite kraft til optimal inspira-
sjon og hoste. Hun utfordret oss på vår
kunnskap om CPAP og tekniske installa-
sjoner.

Som norsk fysioterapeut ble jeg impo-
nert over antallet master- og doktorgrads-
arbeider mine svenske kolleger har gjen-
nomført (totalt cirka 200 dr.grader). Et
lite hjertesukk til slutt må være at selv om
det var mange foredrag om  intensiv fy-
sioterapi, og det ble det etterlyst mangel
på videreutdanning innen intensiv fysio-
terapi, var det tydelig at det norske stu-
diet var ukjent. Tiina Andersen og Sara
Wilberg reklamerte for studiet, men jeg
må allikevel spørre; Hvorfor var ingen fra
Intensivutdanningen i Bergen til stede?

Ulla Pedersen, fagutvikler fysioterapeut
Glittreklinikken,
Nestleder for faggruppa hjerte- og
lungefysioterapi

Foto: Arkiv
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Professor Måns Magnusson, som er leder for
balanselaboratoriet ved øre-, nese- halsavde-
lingen, universitetssykehuset i Lund, sier til
det danske fagtidsskriftet at mange mennes-
ker lider av svimmelhet uten å bli skikkelig
undersøkt og uten å få behandling for det.

Han forteller om en undersøkelse fra
USA der en stor gruppe eldre ble spurt om
de lider av svimmelhet. 70 prosent av den
svarte ja.

– 95 prosent av alle eldre i den amerikan-
ske undersøkelsen hadde en godartet otolitt,
(øresten) som er lett å behandle, sier
Magnusson. Han legger til at mange som li-
der av svimmelhet kunne få det mye bedre
med riktig behandling. Det er heller ikke en
naturlov som sier at eldre ofte må finne seg i
å leve med svimmelhet.

Tas ikke alvorlig
Magnusson sier videre at eldre mennesker
ofte ikke blir tatt alvorlig når de oppsøker
lege for svimmelhet. Mange får beskjed om
at svimmelheten skyldes åreforkalkning eller
høyt blodtrykk, selv om akkurat det er en
sjelden årsak til svimmelhet.

– Behandling av for eksempel otolitter
kan fjerne svimmelheten fullstendig. Derfor
er det urimelig at pasienter oppfordres til å
leve med svimmelhet uten at det er foretatt
en skikkelig undersøkelse, sier Magnusson.

Fysioterapi viktig
Fysioterapeuten har en viktig rolle når det
gjelder behandling og rehabilitering av pasi-
enter med svimmelhet, skriver det danske
fagtidsskriftet, som også har snakket med fy-
sioterapeut Eva-Maj Malmström. Hun er fast
tilknyttet øre-, nese- halsavdelingen i Lund.
Legene kan sende pasienter videre til fysio-
terapeut for å få undersøkt blant annet
muskelfunksjoner og nakkebevegelighet.

– Jeg får ofte bruk for mine kunnskaper
innen manuell terapi. Nedsatt bevegelighet i

Ingen naturlov at eldre er svimle
Svimmelhet kan alltid behandles, og pasientene vil bli kvitt en del av

symptomene hvis de får korrekt diagnose og riktig behandling, skriver

danske Fysioterapeuten. Tidsskriftet har snakket med lege og fysiotera-

peut ved Lund Universitetssykehus. Viktig budskap: Det er ingen natur-

lov som sier at eldre mennesker må leve med svimmelhet.

nakken og låsninger i nakkeleddene kan
være primærårsak til svimmelhet eller for-
sterke svimmelhet som har en annen årsak,
sier Malmström.

Balansesystemet
Foruten direkte behandling av for eksempel
otogen svimmelhet, kan spesifikke
mobiliseringsteknikker, akupunktur, MET,
spray-stretch-teknikk, trening av
proprioceptionen og allmenn aktivering
inngå i behandlingen av pasientene. Målet er
hele tiden å påvirke balansesystemet posi-
tivt.

Malmström bruker også trening i kropps-
bevissthet, avspenning og ergonomi i sin be-
handling og rådgivning av pasientene.

Eva-Maj Malmström mener at fysiotera-
peuter generelt bør lære seg en eller flere

metoder for å kunne behandle otolitter. Først
må man teste om pasienten har godartet
stillingssvimmelhet. Deretter kan man gå di-
rekte over til ulike behandlingsteknikker.

– Dette er en enkel og ufarlig undersøkel-
ses- og intervensjonsmetode. Fysioterapeuter
som har studert buegangenes anatomi kan
lære seg dette uten større problemer, sier
Malmström.

Les mer på nett: www.fysio.dk
Fysioterapeuten (Danmark) nr. 10/04.

Svimmelhet. Eldre mennesker blir ofte ikke tatt alvorlig når de oppsøker
lege for dette problemet, sier professor Måns Magnusson ved Universitets-
sykehuset i Lund. Foto: Arkiv

Faksimile av
den danske Fysioterapeuten nr. 10/04
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På jakt etter en fysioterapeut?
Annonsér her! Priser og tidsfrister finner du
bak i bladet og på www.fysioterapeuten.no

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

fysioterapeuten

www.fysioterapeuten.no/arbeidsmarked

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

 2 Nord-Norge

 0 Midt-Norge

 0 Vest-Norge

 3 Øst-Norge

 3 Oslo og Akershus

 0 Sør-Norge

 2 Utlandet

Finnmark • Troms • Nordland • Svalbard

Nord- og Sør-Trøndelag • Møre og Romsdal

Sogn og Fjordane • Hordaland • Rogaland

Hedmark • Oppland • Buskerud • Telemark

Vest-Agder • Aust-Agder

• Vestfold • Østfold



ARBEIDSMARKEDET
Det er viktig å stille krav om lønn før man takker ja til en stilling. Lønn fastsettes
på bakgrunn av arbeidstakerens kompetanse, erfaring og personlig egnethet, i
tillegg til markedssituasjonen. Flere stillinger enn før har nå kun en sentralt
fastsatt minstelønn, noe som gjør dette enda viktigere. NFFs tillitsvalgte på
arbeidsplassen eller  lokalavdelingen kan være behjelpelig med relevant
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informasjon til NFFs medlemmer.
Priser og tidsfrister står på nest siste side. Annonser kan sendes pr. e-post:
fysioterapeuten@fysio.no eller på faks 22 46 35 65.
Originalmateriell må sendes pr. post til FYSIOTERAPEUTEN,
Pb. 2704 St. Hanshaugen, 0103 Oslo.

Ved Fysikalsk medisin og rehabilitering Ottestad
har vi ledig stilling for:

Spesialfysioterapeut
100% fast stilling ledig fra 15. august 2004          (sak 97/04)

Ønskelig med erfaring fra rehabiliteringsarbeid.
Avlønning som spesialfysioterapeut er betinget av at den som
ansettes fyller de kriterier avdelingen har satt for dette.

Kontaktperson: Sjeffysioterapeut Marit L. Magnussen 
tlf. 62 53 73 24/25 eller e-post: 
marit.lovseth.magnussen@sykehuset-innlandet.no

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

Sykehuset Innlandet HF 
Personal- og organisasjonsavdelingen
2326 Hamar 
innen 16. juli 2004

Søknadsskjema fås tilsendt ved henvendelse til tlf. 62 53 70 62.
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STOKMARKNES

Psykomotorisk fysioterapeut
Vesterålen Distriktspsykiatriske Senter (VDPS)

• 1/1 st. vikariat i tiden 07.07.04 – 09.09.05. Mulighet til forlengelse.   
 St.nr. 315-0404.

Stillingen er underlagt avd.overlege og inngår i et team med to ergoterapeuter. 
Arbeidsopp-gavene er knyttet til VDPS, hovedsaklig behandling av pasienter 
på voksenpsykiatrisk pol. og allmenpsykiatrisk avd. Vi kan tilby et   
stimulerende, tverrfaglig miljø. Stillingen kan event. deles på fl ere.

For nærmere opplysninger, kontakt avd.overlege Reiulf Ø. Ruud,   
tlf 75 42 50 00/50 10 eller personalsjef Synnøve Orvik, tlf 75 42 41 40.

Vi kan tilby en arbeidsplass med interessante oppgaver og utfordringer.  
Et åpent og godt arbeidsmiljø, der vi vektlegger kvalitet, service og faglig
utvikling. Gode kolleger.

Vi ønsker oss medarbeidere med stor faglig dyktighet og gode  
samarbeidsevner. Personlig egnethet og arbeidserfaring fra tilsvarende  
stilling/område vil bli vektlagt.

Lønn etter gjeldende overenskomst. Før tiltredelse skal tilfredsstillende
helseattest av nyere dato fremlegges.

Søknad med nylig oppdatert CV, bekreftede kopier av attester, vitnemål, norsk autorisasjon  
samt referanser sendes til: Personalseksjonen, Hålogalandssykehuset Stokmarknes,   
8450 Stokmarknes. Søknadsfrist: 16. juli 2004.

Hålogalandssykehusets stillinger ligger på: www.jobbnord.no

Hålogalandssykehuset HF   
har følgende stilling le dig:
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Hammersborg Fysioterapi, Oslo
Vikariat med 100% driftstilskudd ledig fra 01.09.04 til 30.08.05.
Vi ønsker primært søkere med erfaring innen ortopedi.
Personlig egnethet vil bli vektlagt.
For nærmere informasjon, henvendelse til instituttet, tlf. 22 11 44 79.
Skriftlig søknad sendes til Hammersborg Fysioterapi, Fredensborgvn. 11,
0177 Oslo. Søknadsfrist 12. juli.

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 skal styrke organisasjonen i sitt tyske datterselskap
TerapiMaster GmbH.

Fysioterapeut - Tyskland
Spennende utfordring i Europas største helsemarked!

Ansvar og sentrale arbeidsoppgaver:
- Bidra til å spre kunnskap om S-E-T konseptet i det tyske markedet
- Oppsøkende salgsvirksomhet i helsemarkedet
- Deltagelse på messer og utstillinger

 Kvalifikasjoner og egenskaper:
- Offentlig godkjent fysioterapeut
- Interesse for og erfaring med aktiv behandling og trening med S-E-T.

(Det gies full opplæring i S-E-T konseptet)
- Fordel med erfaring fra undervisning eller instruksjon
- Gode tyske språkkunnskaper

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

Vi kan tilby gode muligheter for karriereutvikling innenfor Nordisk Terapi
konsernet.
Betingelsene for stillingen vil være avhengig av kvalifikasjoner, samt
vilje og evne til å utvikle seg. Arbeidssted er München.
Ønsker du ytterligere informasjon om stillingen, er du velkommen til å
kontakte Eirik Lynghaug på tlf.  37 05 97 70 eller Andreas Mausolf på
tlf. +49 814 24 44 77 75.
Søknad sendes innen 23.07.04 på e-post til:
terapimaster@nordiskterapi.no eller Nordisk Terapi AS, Postboks 55,
4920 Staubø

www.terapimaster.com

GRAN FYSIO – Terapisenter – Ingebjørg Brubæk
Gran Canaria søker fysioterapeuter for sesongen 04/05 fra
medio oktober til 31.03.05. Provisjonsleie.
For ytterligere informasjon kontakt Ingebjørg Brubæk,
tlf. +47 95 13 73 45 / +34 65 92 48 369.
Søknad sendes: Ingerbjørg Brubæk, Fagerborggt. 6c, l. 204, 0360 Oslo.
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Nordlandssykehuset HF er sykehus for Nordland fylke med 240.000 innbyggere. Sykehuset har et 
omfattende tilbud både innenfor somatikk og psykiatri med enheter både i Lofoten og Saltenregio-
nen. Den største enheten er lokalisert til Bodø med 1800 ansatte. Til sammen har sykehuset ca 3000 
ansatte og er en stor utdanningsinstitusjon for leger, sykepleiere og andre faggrupper i spesialist-
helsetjenesten. Det drives også forskningsarbeid i samarbeid med universitet og høgskoler.

Seksjonsleder
for ergo- og fysioterapitjenesten
• 1/1 fast stilling, stillingskode 7206, ref.nr. S077/04.

Henvendelse: Seksjonsleder Ingunn Fylkesnes, tlf. 75 53 45 30 eller
avdelingssjef Tove K. Beyer, tlf. 75 53 43 59.

Søknadsfrist: 16. juli 2004.

Se fullstendig annonsetekst på: www.jobbnord.no og    
www.nordlandssykehuset.no

Nordlandssykehuset Bodø    
har le dig følgende stilling:
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www.sabhf.no

Sykehuset Asker og Bærum (SAB) tilbyr spesialisthelsetjenester innen 
psykiatri og somatikk. Virksomheten holder et høyt faglig nivå og   
sykehuset satser sterkt på kompetanseutvikling. SAB har omfattende  
vel ferds ord nin ger for ansatte, barnehagetilbud og tilbud om boliger.
Adm.dir. Erik Omland.
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Søknad merket med saksnummer ”86”,   
vedlagt CV, kopi av vitnemål og attester, sendes  
Sykehuset Asker og Bærum HF, Postboks 83,  
1309 Rud innen 09.07.04.

Avdeling for Geriatri, Slag og Rehabilitering

Sykehuset har i mange år hatt en egen seksjon for slag og rehabilitering.  
Seksjon for geriatri er under etablering dette året. Disse enhetene blir 
skilt ut fra Medisinsk avdeling 1.1.05. Seksjonene disponerer nå 22  
senger, dagpost og poliklinikk. I utvikling av avdelingen ønsker vi å  
øke det totale antall senger. Avdelingens virksomhet er av akutt,  
elektiv og rehabiliterende art. Avdelingen er bemannet med solid  
tverrfaglig personell bestående av leger, sykepleiere, hjelpepleiere,  
ergoterapeuter, fysioterapeuter, sosionom og logoped, og skal   
videreutvikle tverrfaglige samarbeid. Det foregår et viktig samarbeid  
bl.a. med psykogeriatrisk avdeling i foretaket. Avdelingen skal ha  
faglig samarbeid og vaktordning med medisinsk avdeling. Det er  
startet et spennende samarbeid med kommunehelsetjenesten som  
planlegges utviklet innenfor rammen av den nye samarbeidsavtalen  
”Helse Asker og Bærum”.   

Avdelingssjef 
Stillingen som avdelingssjef ved Avdeling for Geriatri,   
Slag og Rehabilitering er ledig. 

Avdelingssjefen vil ha det totale driftsansvar for avdelingen.  

Stillingen krever helsefaglig/medisinsk utdanning, formell   
lederkompetanse, ledererfaring og personlig egnethet for ledelse 
av tverrfaglige kompetansemiljøer.  Som medlem av foretakets og 
divisjonens ledergruppe er strategisk fokus, evne til  
helhetstenkning og erfaring fra omstillingsarbeid viktig. 

Nærmere opplysninger: Divisjonsdirektør Marit Eskeland,    
tlf 48 15 35 06.

 

Krødsherad kommune
Krødsherad kommune ligger sentralt i midtre Buskerud, med god
adkomst til bystentra. Innbyggertallet er ca. 2.200. Gode muligheter
for sport og friluftsliv.

Fra 01.08.04 er ledig 50% kommunal fysioterapistilling, med mulighet
for utvidelse inntil 100% stilling som fysioterapeut innen annet foretak.
Kommunen har 2,5 fysioterapiårsverk, 2 private og 0,5 kommunal, som
er organisert under helse- og sosialsjef.

Vi søker off. godkj. fysioterapeut med interesse for kommunale oppga-
ver. Sentrale oppgaver vil være: helsestasjon, skole, gruppetrim for
hjerte- og lungesyke, sykehjem, hjemmebesøk og noe formidling av
hjelpemidler.
Den som tilsettes må disponere egen bil. Bilgodtgjørelse etter statlig
regulativ. Lønn etter tariffavtale.

For ytterligere opplysninger kontakt helse- og sosialsjef Oddveig Størdal,
tlf. 32 15 00 00.
Søknadsfrist: 9. juli 2004.
Søknad sendes Krødsherad kommune, 3536 Noresund.
Tilsendte attester/vitnemål returneres ikke.

Kjøp/salg/leie
Institutt til salgs ved Aker Brygge
Grunnet dødsfall selges veldrevet fysikalsk institutt på Tjuvholmen ved Aker
Brygge. Instituttet har god pasienttilgang og god bedriftsportefølge. ledig om-
gående. overdragelse etter avtale.
Ytterligere opplysninger: May-Irene Jensen, tlf. 23 22 11 55 eller 90 95 81 50.

Norsk Sekvensutstyr selges meget gunstig
Seated Press og Rotation in sitting. Pent brukt. Må hentes. Henv. Majorstuen
Fysikalske Institutt v. Tom Thorstensen, tlf. 22 06 86 39.

Oslo kommune
Bydel Vestre Aker

Følgende driftsavtaler er ledige:

16 timer/45 uker pr år tilknyttet Slemdal fysioterapi ledig fra
01.08.2004.Instituttet er en gruppepraksis. Det er ønskelig med kompe-
tanse innen psykosomatikk, og eller behandling av barn. Samarbeid med
psykolog er en forutsetning. Det er mulig å søke på deler av tilskuddet.
Nærmere informasjon: Christoffer Lien, tlf: 90 89 98 81.

10timer/43 uker pr år tilknyttet Vinderen fysioterapi ledig fra
16.08.2004. Det er ønskelig med kompetanse innen S-E-T konseptet, erfa-
ring fra instituttpraksis med MTT og rehabilitering.
Nærmere informasjon: Vinderen fysioterapi v/Bente Brekke eller Inger
Tellesbø, tlf: 22 14 64 28.

Det kreves at søkere har gode samarbeidsevner, er fleksibel mht arbeidstid
og har erfaring med grupper. Begge Instituttene gir  hjemmebehandling.
Søknader med CV sendes til Bydel Vestre Aker, bestillerkontoret postboks
59 Røa, 0701 Oslo. Oppgi aktuelt institutt.
Evt spørsmål kan stilles til Kirsten Nørgaard, tlf. 23 47 60 00.
Søknadsfrist: 9. juli 2004.

Privat praksis i Moss
Fysioterapeut søkes til institutt i moderne lokaler med nytt life fitness/
Hammer tren. utstyr. Leieavtale uten driftstilskudd. Spesialfelt som
trening/rehab, manuell terapi eller psykomotorisk fys. er ønskelig.
Tiltredelse snarest.
Henv. Gustavsens Fysioterapi/manuell terapi/trening, tlf. 97 73 23 72 /
69 27 27 78 kveld, 69 25 37 71 jobb.
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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 den praktiserende fysioterapeut.
Kursene er primært tilrettelagt slik at kunnskapen kan føres direkte inn i den
praktiske hverdagen.

Etterutdanningsvirksomheten i NFF får hvert år betydelige midler fra Fond til et-
ter- og videreutdanning av fysioterapeuter. Rammebevilgningen omfatter 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. Dokumentasjon må sendes fagseksjonen hvis det er spesielle
opptaksvilkår til kurset.

Påmelding er bindende
- Hvis avbestilling skjer etter påmeldingsfristen vil du bli belastet med et

avbestillingsgebyr på 500 kroner.
- Hvis avbestilling skjer etter kursets betalingsfrist vil du bli belastet med

hele kursavgiften.
- Hvis du avbestiller på grunn av sykdom, vil du bli belastet med et gebyr

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.

30450401

Nevrofysiologi i teori og klinisk anvendelse
Stavanger, 23.-27. august

30435401

Veiledning
Tønsberg, 30.aug-3. sept

30435802

Trening til musikk
Stavanger, 1.-3. sept

30435702

Aktiv Rehabilitering
Finnmark, 2.-3. sept

30435201

Bevegelseslære
Tromsø, 13.-17. september

30440101

Gammel og god!
Stavanger, 13.-17.september

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

Har du glemt å melde deg på
disse kursene?

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

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

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
Kursavgift: 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.
via NFFs hjemmesider www.fysio.no.

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: Akershus/Oslo
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. 30435302

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 dokumenta-
sjon 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 og Marit Edvardsen
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 (4 dager)
Sted: Trondheim
Deltakerantall: 20
Kursavgift: : kr. 3.360,- for medlemmer, kr. 6.370,- 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.

Avholdt
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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.

Helse- og miljøarbeid

Kursnr: 30420301

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

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

Etter gjennomført kurs skal deltakerne:
• kunne gjøre rede for begreper og rammebetingelser i helsefremmende og

forebyggende arbeid (Heffa), helsefremmende og forebyggende helsepoli-
tikk og helsepolitiske prioriteringer

• kunne innhente dokumentasjon for å belyse helsetilstand i befolkningen
• ha forståelse for faktorer som påvirker helsen
• ha forståelse for virkemidler og tiltak innen helsefremmende og forebyg-

gende arbeid
• ha forståelse for fysioterapeutens rolle på ulike arenaer
• ha kunnskap om hvordan atferd påvirkes og endres

Praktiske opplysninger:
Arr: NFF avd. Buskerud
Kursledere: Lillebeth Larun og Elisabeth Goverud
Tid: 8.-12.november, 2004
Sted: Drammen
Deltagerantall: 24
Kursavgift: medlemmer kr. 3.560,-, ikke-medlemmer kr. 6.545,-.
Lunsj kommer i tillegg til kursavgift.
Påmeldingsfrist: 8. september 2004
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo eller
via NFFs hjemmesider www.fysio.no.

Onkologi

Kursnr. 30480501

Onkologi for fysioterapeuter – teoretisk grunnkurs
 Dette kurset er ett av 4 kurs i kursrekken ”Onkologi for fysioterapeuter”. Disse
kursene vil samlet gi fysioterapeuter god kunnskap om kreftsykdommer, kreft-
behandling og aktuelle fysioterapeutiske tiltak ved kreft, både i tidlig og sen
fase av sykdommen. Det anbefales å ta kurset ”Teoretisk grunnkurs” først mens
de andre kursene kan tas i den rekkefølgen man ønsker.

Målgruppe: fysioterapueter som jobber i 1. 2. og 3. linjetjeneste
Opptakskrav: Autorisert fysioterapeut

Etter gjennomført kurs skal deltakerne:
• ha fått generell og teoretisk kunnskap om  kreft:
• forekomst og utbredelse
• utredning
• behandlingsprinsipper og – metoder.

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF avd. Sør-Trøndelag
Kursledere: Hanne Paltiel og Wilma van de Veen
Tid: 11.-15. oktober 2004
Sted:Trondheim
Deltakerantall: maks 30
Kursavgift: kr 3.560 for medlemmer, kr 6.545 for ikke medlemmer.
Lunsj kommer eventuelt i tillegg til kursavgiften.
Påmeldingsfrist: 11. august 2004
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo eller
via NFFs hjemmesider www.fysio.no.

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 (3 dager)
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

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.

Psykiatrisk/psykosomatisk fysioterapi
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Internatkurs!
Kursnr. 30490801

Basal kroppskjennskap II
Basal kroppskunnskap er en fysioterapeutisk behandlingsmetode som tar ut-
gangspunkt i en forståelse av mennesket der psykiske, fysiske, sosiale og
eksistensielle faktorer gjensidig og samtidig påvirker og påvirkes av hveran-
dre. Arbeidsformen fokuserer på menneskets funksjonskapasitet, ressurser og
tilgang til egen kreativitet. Selvopplevelse av egne bevegelsesvaner stimule-
res individuelt og i samhandling med andre mennesker. Øvelsene er hentet fra
og knyttet til dagliglivets bevegelser: ligge, sitte, stå, gå og stemmebruk. Ar-
beidsformen er spesielt egnet for gruppeterapi, men nyttes også i individual-
terapi.

Målgruppe: Utdanningen som helhet retter seg yrkesspesifikt mot ferdig ut-
dannede fysioterapeuter.
Opptaksvilkår: Fysioterapeuter som har gjennomgått BK I.

Etter gjennomført kurs skal kursdeltakerne ha tilegnet seg kunnskaper, fer-
digheter og holdninger slik at de:
• har tilegnet seg personlig erfaring i Basal Kroppskjennskap
• har tilegnet seg teoretisk kunnskap knyttet til Basal Kroppskjennskap
• har tilegnet seg begynnende erfaring i Basal Kroppskjennskap rettet mot

individualbehandling i klinisk fysioterapi.

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF v/ fagseksjonen
Tid: 15. – 19. november 2004
Sted: Gavelstad Hotell, Svarstad
Kursledere: Mary-Ann Sundal og Anne Christensen Backe
Deltakerantall: Maksimalt 24
Kursavgift: medlemmer kr. 3.560, ikke-medlemmer kr. 6.545
Fullpensjon: per person per døgn i enkelt rom kr 590,-. I dobbeltrom kr 490,-.
Påmeldingsfrist: 15. september
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo el-
ler via NFFs hjemmesider www.fysio.no

Rehabilitering

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 (3 dager)
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.

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.

Kursnr. 30480201

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

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

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

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

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF avd. Sør-Rogaland
Kursledere: Ingunn Orø, Randi Daae Stordal, Marijke Risberg
Tid: 8.-12. november 2004
Sted: Stavanger
Deltakerantall: 24
Kursavgift: kr. 3.560,- for medlemmer, kr. 6.545,- for ikke-medlemmer.
Lunsj kommer evt. i tillegg til kursavgiften.
Påmeldingsfrist: 8. september 2004
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen,  0131 Oslo el.
via NFFs hjemmesider www.fysio.no.

Kursnr. 30480301

Hjerterehabilitering
Kurset i hjerterehabilitering tar sikte på å gjøre fysioterapeuter med interesse for
hjerterehabilitering i stand til å drive trening for disse pasientene. Det er stort be-
hov for tidlig rehabilitering av hjertepasienter etter utskrivelse fra sykehus.
Mange fysioterapeuter mangler erfaring med trening av pasienter i grupper.

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

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

Praktiske opplysninger:
Arr: NFF
Kursledere: Britt Hellesnes og Birgitta Blakstad Nilsson
Tid: 11.-15. oktober
Sted: Oslo
Deltagerantall: 20
Kursavgift: medlemmer kr. 3.560,-, ikke-medlemmer kr. 6.545,-. Lunsj kom-
mer evt. i tillegg til kursavgiften.
Påmeldingsfrist: 15. september
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo eller
via NFFs hjemmesider www.fysio.no.
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● Andre kurs og møter
For søknader om forhåndgodkjenning av kurs til spesialistordningen,
se: www.fysio.no/spesialistordningen

Kognitiv terapi for fysioterapeuter
– Kurs på Herland Gård
Kombiner det nyttige med det behaglige - kurs i herskapelige
og avslappende omgivelser.
Du får teoretisk og praktisk innføring i kognitiv terapi mot lidelser
som angst, depresjon og kronisk smertetilstander.
Mer informasjon www.herland.no  fil: undervisning

Tid: 16.09.04 kl. 15.00 - 18.09.04 kl. 15.00
Kursavgift: 2 000,-.  Opphold m/full pensjon kr. 1 500,-.
Påmelding og informasjon hos kursleder:
Tine Møller, Herland Gård, 3275 Svarstad.
Tlf. 33 12 85 54, 95 80 56 30, tine@herland.no  Faks: 33 12 82 85.

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

Kurs for personal som jobber med
funksjonshemmede i vann
Kurs om vannaktiviteter for funksjonshemmede - teori og praksis

Tid: 9.-10. september 2004
Sted: Quality Skjærgården Hotell og Badepark, Langesund i Telemark
Pris: m/overnatting kr. 2500, u/overnatting kr. 1200
Instruktører: Bjørn Stenmark og Thore Hoffen
Skriftlig påmelding til: Idrettsleder Thore Hoffen innen 20.08.
Ragna Ringdals Dagsenter, Hans Nielsen Haugesgt. 44 A, 0481 Oslo.
Tlf. 92 20 68 10. email: hoffenthore@yahoo.no

Kunngjøring av NIMI PRISEN
NIMI ønsker å stimulere til vitenskapelig arbeid i det idrettsmedisinske
miljøet i Norge. Vi har besluttet å opprette en pris som gis i form av et
kontantbeløp pålydende kr.20.000,- tyvetusenkroner. Prisen gis til første-
forfatter av den beste publikasjonen i et internasjonalt tidsskrift.

Kriteriene for prisen er som følger:
– Artikkelen må være publisert, dvs trykket og utgitt i perioden

1. september 2003 til 1. september 2004.
– Prisen kan kun gis til medlemmer av Norsk Idrettsmedisinsk Forening

(NIMF) eller Faggruppen for Idrettsfysioterapi (FFI).
– Beløpet er på kr. 20.000,- (tyvetusenkroner).
– Prisen/beløpet kan ikke deles.
– Prisen gis til førsteforfatteren i publikasjonen.

Bedømmelseskomiteen vil være den samme som vurderer Nycomed
og VITAL prisene.

Utdeling/bekjentgjørelse av vinner: Prisen deles ut på Idrettsmedisinsk
høstkongress 2004 av representant fra NIMI. Prisvinner bekjentgjøres
også i de nedenstående tidsskrifter.

Begrensninger: Samme person kan ikke vinne prisen mer enn to ganger,
og samme person kan ikke vinne prisen to år på rad.

Utlysning: Norsk Idrettsmedisin, Tidsskrift for Den norske
Lægeforening, Fysioterapeuten.

Søknadsfrist: 1. september 2004. Søknaden, sammen med tre eksem-
plarer av publikasjonen, sendes professor Inger Holm, Fysioterapi-
avdelingen, Rikshospitalet, Sognsvannsveien 20, 0027 Oslo.

Opprettelsen av prisen er godkjent av styrene
i NIMF og FFI.
Prisen deles ut årlig.
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I forbindelse med faglig videreutdanning kan fysioterapeuter søke om
utdanningsstipend. Tildelingene skal fremme fysioterapifaget i Norge.
Det må søkes innen siste eksamen avlegges.
Alle søkere må ha norsk autorisasjon (varig norsk godkjenning). Når det
søkes om utdanningsstipend skal det ikke søkes om reisestipend til samme
utdanning.

Alle søknader vurderes innenfor Fondets økonomiske rammer, basert på
forventede inntekter og øvrige disposisjoner. I denne forbindelse kan av-
slag/reduksjon være aktuelt utfra en totalvurdering av midler som står til
rådighet i perioden.

I tilknytning til søknadsfristene gjennomgås kriteriene for eventuelle
revideringer.
Følgende kriterier gjelder for tildeling av utdanningsstipend ved
søknadsfristen 1. september 2004:

● Fondets vedtekter § 2.1 ”Støtte til etter- og videreutdanning av
fysioterapeuter, herunder av pedagogisk karakter”.

● Studier som innfrir denne forutsetningen vil, i prioritert rekkefølge,
være:
– studier ved de offentlig godkjente fysioterapifaglige

videreutdanningene i Norge
– masterstudium i helsefag / helsefagvitenskap / helsevitenskap og

i bevegelsesvitenskap ved universitetene i Norge
– fysioterapirelevante videreutdanninger
– praktisk-pedagogiske videreutdanninger
– videreutdanninger i administrasjon, organisasjon og ledelse

● Utdanningene må være offentlig godkjent og gi formell kompetanse
med minimum 30 studiepoeng i det norske utdanningssystemet.

● Det må søkes for hele utdanningen samlet.

Søknaden må synliggjøre at utdanningen faller inn under et av områdene
nedenfor.

På denne bakgrunn kan det i 2004 gis følgende utdanningsstipend:
1.a) Offentlig godkjente fysioterapifaglige videreutdanninger tilsvarende

minimum 60 studiepoeng: inntil kr. 25.000,-:
* Videreutdanning i manuell terapi
* Videreutdanning i psykisk helsearbeid med fordypning i fysioterapi
For den siste kan det inntil videre søkes for de to delene hver for seg.
Når utdanningen gjør det nødvendig å bo utenfor hjemmet kan det i til-
legg gis et borteboerstipend på inntil kr. 15.000,- som tilskudd til dek-
ning av oppholdsutgifter.

b) Offentlig godkjente fysioterapifaglige videreutdanninger tilsvarende
minimum 30 studiepoeng: inntil kr. 12.500,-:
*   Videreutdanning i fysioterapi for barn
*   Videreutdanning i intensivfysioterapi

Når utdanningen gjør det nødvendig å bo utenfor hjemmet kan det i til-
legg gis et borteboerstipend på inntil kr. 7.500,- som tilskudd til dek-
ning av oppholdsutgifter.

2. Masterstudium, 120 studiepoeng, i helsefag / helsefagvitenskap / helse-
vitenskap eller bevegelsesvitenskap ved universitetene i Norge:
inntil kr. 25.000,-.
Når utdanningen gjør det nødvendig å bo utenfor hjemmet kan det i til-
legg gis et borteboerstipend på inntil kr. 15.000,- som tilskudd til dek-
ning av oppholdsutgifter.

3. Andre offentlig godkjente fysioterapirelevante videreutdanninger tilsva-
rende minimum 30 studiepoeng: inntil kr. 12.500,-. For tiden gjelder
dette:
*   Videreutdanning i helsefremmende og forebyggende arbeid,
*   Videreutdanning i psykisk helsearbeid; fordypning i psykososialt

arbeid
*   Videreutdanning innen rehabilitering.
For søknader om stipend til videreutdanninger innen rehabilitering må
søkeren i eget vedlegg begrunne valg av utdanning  og redegjøre for
utdanningens relevans i forhold til arbeidsforhold. Dette vil være
grunnlag for Fondets  prioritering blant søknadene.
Når utdanningen gjør det nødvendig å bo utenfor hjemmet kan det i til-
legg gis et borteboerstipend på inntil kr. 7.500,- som tilskudd til dekning
av oppholdsutgifter.

4. Videre kan det etter en samlet økonomisk vurdering gis utdannings-
stipend til praktisk-pedagogiske videreutdanninger (f.eks. Praksis-
veiledning) tilsvarende minimum 30 studiepoeng: inntil kr. 12.500,-.
Når det er tildelt fullt stipend til en 30 studiepoengsenhet vil det ikke bli
tildelt ytterligere stipend under denne kategorien.
Når utdanningen gjør det nødvendig å bo utenfor hjemmet kan det i til-
legg gis et borteboerstipend på inntil kr. 7.500,- som tilskudd til dekning
av oppholdsutgifter.

5. Endelig kan det vurderes å gi utdanningsstipend til videreutdanninger
innen administrasjon, organisasjon og ledelse tilsvarende minimum
30 studiepoeng: inntil kr. 10.000,-

Stipendiene er et tilskudd til dekning av utgifter direkte knyttet til utdannin-
gen og omfatter ikke dekning av tapt inntekt. Borteboerstipendiet beregnes
med inntil kr. 200,- pr. døgn ved privat opphold og inntil kr. 400,- pr. døgn
ved opphold etter regning.

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

Det er utarbeidet eget søknadsskjema som skal benyttes. Utfylt søknads-
skjema med vedlegg skal sendes inn på papir. Søknader på faks og e-post
godtas ikke. Mangelfullt utfylte søknader vil ikke bli behandlet. Nærmere
opplysninger og gjeldende søknadsskjema fås hos

UTDANNINGSSTIPEND
Søknadsfrist 1. september 2004

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
Kriterier og gjeldende søknadsskjema finnes også på Fondets hjemmesider på Internett: www.fysio.no/fondet

Utdanningsstipend har søknadsfrist 1. april og 1. september hvert år.
Dette innebærer at søknadene må være poststemplet senest disse datoene.

Svar på søknadene kan forventes medio oktober 2004
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Jubileumskonferanse:
Nye tider, nye livsløp, nye eldre?
Utfordringer ved aldring i en ny tid
Arr.: Norsk selskap for aldersforskning (NSA)
Program: www.feronord.no/nsa
Påmelding innen 10.09.04 til Kirsten Thorsen ved Nasjonalt kompetanse-
senter for aldersdemens, geriatrisk avdeling, Ullevål universitetssykehus,
0407 Oslo. Evnt. E-post: kirsten.thorsen@nordemens.no

SOMS - Sjukgymnaster
inom omsorg och habilitering
konferens 6.-8. oktober i Göteborg, Sverige

Ett axplock ur programmet: Att vara vuxen med CP, beröring som
kommunikation, RGRM-metoden, Andning och stresshantering hos per-
soner med utvecklingsstörning.
Komplett program och info: www.soms.nu
alt. Karin Svensson tlf. 031-707 73 27.

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

På jobbjakt?
Følg med på FYSIOTERAPEUTENs arbeidsmarked på nett:
www.fysioterapeuten.no/arbeidsmarked

Universitetet i Oslo og
Norsk Idrettsmedisinsk Institutt arrangerer

Grunnkurs i idrettsmedisin trinn 1
for leger og fysioterapeuter
i perioden 4. – 8. oktober 2004 i Oslo

Idrettsmedisin for fysioterapeuter - trinn 1
Læringsmål: Kursets formål er å gi fysioterapeuten forståelse for idretts-
medisinske problemstillinger og skape interesse for fordypning i fagfeltet,
sette fysioterapeuten i stand til å se sammenheng mellom idrettens krav til
funksjon og utøverens forutsetninger som alder, kjønn og treningstilstand,
og a sette fysioterapeuten i stand til å stille funksjonsdiagnose og behandle
de vanligste akutte idrettsskader. Med idrett menes i denne sammenheng
alle former for fysisk aktivitet, både på konkurranse- og mosjonsplan.

Faglig innhold: Kosthold hos idrettsutøvere, doping, idrett og helse,
helserelatert trening. Idrettstraumatologi med vekt på diagnostikk og
primærbehandling av akutte skader, Patofysiologi, behandling og rehabili-
tering ved akutte idrettsskader, taping/ortoser, rygg/nakkeskader og akutte
rygg/nakkesmerter, skader i skulder, kneskader, legg-/ankel-/fotskader.
Barn og idrett. Kvinner og idrett – spiseforstyrrelser, menstruasjons-
forstyrrelser og osteoporose.

Kurstimer (alle kursene): 40, inkludert kursprøve. Timene er søkt god-
kjent av Den norske Lægeforening. Kurset er godkjent som tellende timer
til Idrettsfysioterapeut FFI.
Kursledere: Lege Rafn Lindal Bjørnsson/Fysioterapeut Petter Bogsti
Kurssted: Opplev Norsk fotball (tidl. UBC), Ullevål Stadion.
Kursavgift: Kr.4.800,- , inkludert kursmateriell og bevertning alle dager
Søknadsfrist: 20. august 2004.
Påmelding: NIMI v/kurssekretær Kari Helstad, Postboks 3843 Ullevål
Stadion, 0805 Oslo.
Telefon 23 26 56 56, telefax 23 26 56 67, e-post: nimi@nimi.no.

Alle søkere må opplyse om: Utdanning med evt.
spesialitet, eksamensår, tidligere idrettsmedisinske
kurs, evt. avslag på tidligere søknad om kursdel-
takelse, idrettsmedisinsk praksis/engasjement
i klubb/landslag.

Høgskolen i Bergen tilbyr høsten 2004 et nettbasert 
studietilbud i medisinsk treningslære. 

Mål:
Videreutdanningen skal gi fysioterapeuter en formell utdanning 
som dekker det kunnskapsbehov som kreves for å tilby, lede 
og gjennomføre trening og aktivisering av pasienter innenfor 
en rekke sykdoms- og skadekategorier. Kunnskapene skal også 
kunne benyttes til å iverksette forebyggende tiltak for personer 
og grupper som ønsker å delta i aktivitetstilbud for å bedre sin 
fysiske ressurser/motvirke livsstilssykdommer.

Oppstart: 16. september 2004
Studiet startet med en 2 dagers  samling i Bergen. Resten av 
studiet er nettbasert og forutsetter PC med internett.

Opptakskrav: Fullført relevant 3-årig grunnutdanning 

Pris: kr 9.000

Mer opplysning om studiet vil bli lagt ut på 
http://www.hib.no/studier/evu/listFag.asp?avdeling=ahs 

Søknadsfrist 1. august 2004

Videreutdanning i 
medisinsk treningslære
15 studiepoeng, deltid

Opptakskontoret: opptak@hib.no
Tlf. 55 58 75 04 * Fax: 55 58 77 89

Faglig ansvarlig:
Alex Wisnes, e-post arw@hib.no og
Reidar Aarskog, e-post raa@hib.no

Annonsere?
Bruk gjerne e-post når du sender

annonser til Fysioterapeuten:
annonse@fysio.no
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● 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.

Kurs og etterutdanning kroppspsykoterapi
Bodynamic Analyse - høsten 2004

Traumer, trygghet og grenser 11. og 12. september. Kurset fokuserer på
forståelse og håndtering av traumer. Dette inkluderer tema som; kropps-
sansning, grenser, trygghet, styring og dosering. Kursleder: Merete Holm
Brantbjerg eller Steen Jørgensen. Sted: Oslo. Pris: 1.900,-

Etterutdanning i Bodynamic’s sjokktraumeterapi, start november 2004.
Etterutdanningen er rettet mot profesjonelle behandlere og terapeuter som
ønsker å øke sin kompetanse om ressursorientert behandling av sjokktrau-
mer ut fra et kroppslig integrert perspektiv. Tid: Første samling 25-28
nov. 2004. Andre og tredje samling i 2005. Kursledere: Merete Holm
Brantbjerg og Steen Jørgensen. Sted: Oslo/Østlandsområdet.
Pris: 18.500,- (ekskl. opphold 2. samling).

NB! Gratis introduksjonsforedrag om Bodynamic Analyse
og Bodynamic’s etterutdanning i behandling av sjokktraumer
10. sept. kl. 19-21.

For ytterligere informasjon og påmelding kontakt: Ingerid Heyerdahl,
tlf: 99 29 76 40. E-post: hingerid@online.no  Se også www.bodynamic.dk

UNIVERSITETET I BERGEN
Det medisinske fakultet
Institutt for samfunnsmedisinske fag
Seksjon for fysioterapivitenskap

KLINISK MASTERSTUDIUM I MANUELL TERAPI
FOR FYSIOTERAPEUTER, 2005-2006

Universitetet i Bergen (UiB) tar opp nytt kull i manuell terapi for fysiote-
rapeuter. Studiet fører til mastergrad i helsefag, og til rett til bruk av takst
A8. Planlagt studiestart er 3. januar 2005. Studiet gir 120 studiepoeng
(sp). Studiet er et fulltids utdanningstilbud på masternivå, og går over 4
semester (2 år), der undervisningen ved UiB organiseres i blokker. Det
blir 3 blokker pr. semester, hver på ca. 2 uker. I periodene mellom blok-
kene utfører studentene tilrettelagt praksis hos godkjent praksisveileder.
Praksisplass tildeles sammen med studieplass.

Offentlig godkjente fysioterapeuter med bachelorgrad i fysioterapi, eller
tilsvarende (180 sp), inkludert fysioterapeututdanning, samt med 1 års re-
levant praksis, kan søke. Søkere uten bachelorgrad må synliggjøre kunn-
skap i forskningsmetode tilsvarende 9 sp.
Det er 22 studieplasser.

Søknadsfrist: 15. august 2004.
Mer informasjon om studiet, praksisplasser samt søknadsskjema finner
du på: http://www.uib.no/isf/intern/fysioter.htm
Søknad sendes: Seksjon for fysioterapivitenskap, Kalfarveien 31,
5018 Bergen. Merk konvolutten: Manuell terapi.

Mer informasjon kan også fåes ved henvendelse til Seksjon for
fysioterapivitenskap v/ Alice Kvåle, tlf. 55 58 61 59, eller Marit (Tutta)
Skjeldbred Rekk, tlf. 55 58 89 57.
E-post: alice.kvale@isf.uib.no eller marit.rekk@sevu.uib.no

REISER – med egen transport – for lesere av

For bestilling og mer informasjon ring:

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

eller sjekk www.fysioterapeuten.no/dtf-travel 

Sol over

Gudbrandsdalen

Norges eldste høyfjellshotell, Rainbow Gausdal Høifjellshotell, ligger i naturskjønne
og maleriske Gausdal, ved Peer Gyntveien. Her finner du en praktfull tradisjonell atmos-
fære, alle moderne fasiliteter og det spilles opp til dans med levende musikk seks kvel-
der i uken. Aktivitetene er mange – tennis, golf, ridning, fiske, bading og padling. Vakre
turstier tar deg med gjennom skog og over fjell i Gudbrandsdalens flotte natur.
Ormtjernkampen Nasjonalpark, Norges minste nasjonalpark, er verdt et besøk. Det er
også Bjørnstjerne Bjørnssons hjem Aulestad, som står der akkurat som da dikteren levde.
Besøk også Hunderfossen Familiepark på Lillehammer (30 km), hvor lek og læring går
hånd i hånd og man finner Ivo Caprinos kjente og kjære figurer.

Ankomstdatoer:
Juli: 4. 9. 14. 19. 24. 29. / Aug.: 3. 8. 13. 18. 23.
Ankomst 04.07. - 29.07.2004 - pristillegg kr 200,-.

DTF travel tilbyr kun kombirom. Ønskes deluxerom kan dette etterspørres på hotellet mot betaling.

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 dagens middag/buffé
med kaffe

6 sommerdager på flott høyfjellshotell på Skeikampen

fra kr 1.899,-
pr. person i kombirom

Ekspedisjonsgebyr kr 35,-. Avbestillingsforsikring kan kjøpes.
Oppholdet inkluderer kun slutrengjøring. Med forbehold om utsolgte datoer og trykfeil.
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FYSIOTERAPEUTFORBUND

Riv, rav, ruskende riktig 

– for barn og foreldre

Hvit t-skjorte, 100% bomull
M, L, XL, XXL

kr. 90

Plakater - Gratis

Du kan lese heftene
i sin helhet på

www.beveg-deg.no
Heftene er gratis, men fra

50 stk. faktureres porto og
kr. 35,- i ekspedisjonsgebyr.

Det er raskest å bestille via NFFs butikk på internett: www.fysio.no, 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, velg NFF-butikken.

ønsker
Når jeg

Kjenner jeg behovene mine?
•  Det er lov å unne seg en glad kropp
•  Å innrømme behovet er halvveis til mål
•  Drømmen er en drivkraft

vil
Når jeg

Er jeg motivert?
•  Er jeg nysgjerrig på mulighetene mine?
•  Vet jeg hva jeg vil?
• Å flytte fjell er å flytte meg selv 

går
Når jeg

Går jeg 30 minutter daglig?
• Øker jeg tempo? 
•  Jeg tar trappen
•  Den som har god sko kjenner at den ikke trykker

sitter
Når jeg

Varierer jeg?
•  Det er mange måter å sitte på, bruker jeg dem? 
•  Forandrer jeg sittestilling og høyde etter hva 

jeg holder på med?
•  Sitter jeg lenge av gangen? 

trimmer
Når jeg

Er det gøy?
•  Jeg velger trim som er lystbetont 
•  Mosjonerer jeg alene eller sammen med andre?
•  Regelmessig trim har størst virkning 

må
Når jeg

Kan det være at jeg ikke må?
•  Hvem sier at jeg må?
•  Jeg vet best selv 
•  Det er lov å utsette litt – til i morgen

forstår
Når jeg

Legger jeg om?
•  Tar jeg konsekvensene – tenker jeg nytt?
•  Deler jeg erfaringer med andre?
•  Ser jeg fremover?

www.fysio.no
www.beveg-deg.no

løfter
Når jeg

Tar jeg hensyn?
•  Tenker jeg lurt før jeg løfter?
• Å skyve og dra kan erstatte et løft
•  Det er løfterikt å be om hjelp

bærer
Når jeg

Tåler jeg løftet?
• Å bære er et gående løft
•  Bærer jeg som jeg evner?
•  Tar jeg vare på god bæretradisjon – bruker jeg sekk? 

ligger
Når jeg

Hviler jeg godt?
•  I sengen henter jeg ny energi for kropp og sjel
•  Sengen – et sted for spenning og avspenning
•  En tredel av livet tilbringes i sengen – godt utstyr

gir god hvile 

står
Når jeg

Skifter jeg stilling?
•  Det er bedre å stå av og til enn å sitte hele tiden
•  Skifter jeg stilling hvis jeg står lenge?
•  Jeg har god balanse med vekten jevnt fordelt 

kjenner
Når jeg

Kjenner jeg mine egne grenser?
•  Bruker jeg alle sansene mine? 
•  Lytter jeg til kroppens signaler?
•  Føler jeg meg i likevekt? 

Beveg deg-materiell fra NFF
www.fysio.no

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

bransjeregisteret

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

Anne Lexow,
forbundsleder

En pust i bakken
Årets inntektsoppgjør er endelig over. Det var lange prosesser med brudd i forhandlin-

gene og med påfølgende mekling. Streik ble avverget og vi må si oss rimelig tilfredse

med resultatet.

Mange medlemmer har gjennom ulike ledd i organisasjonen vært aktive i utformingen

av krav. Dette er vi glade for. Og ved neste korsvei er det kanskje enda flere medlemmer

som kommer med velbegrunnede forslag.

Pusterommet vil ikke vare lenge. Et landsmøteår krever engasjement fra medlem-

mene. Fristen for innlevering av saker til Landsmøtet var 1. juni og mange saker har

kommet inn.

Møt opp på avdelingenes møter der landsmøtesakene diskuteres! Det er viktig at dele-

gatene som representerer dere på Landsmøtet får høre meningene fra grasrota og at disse

blir brakt videre.

NFFs overordnede politikk skal forankres på Landsmøtet, og det skal vedtas nytt bud-

sjett for kommende treårsperiode. Vi skal diskutere og bli enige om hva fysioterapi er,

både ut fra et faglig og etisk perspektiv.

Vi skal diskutere Fondets strategiplan og vi skal vedta kriterier for NFFs rettshjelps-

fond.

Fordeling av delegater vil bli diskutert, og faggruppene og avdelingene vil ha en dis-

kusjon om deres økonomiske situasjon.

Rammevilkårene og systeminnretning i privat praksis vil bli gjenstand for debatt,

blant annet gjennom oppfølging av saken om differensierte driftstilskudd som ble vedtatt

utredet på siste Landsmøte.

Og om ikke dette er nok for å vekke interesse og engasjement, er det forventet spen-

nende diskusjoner om et system som sikrer at fysioterapeutene holder seg faglig ajour.

Skal det være frivillig eller skal vi legge oss på en mer restriktiv linje? Landsmøte be-

stemmer. Revidering og implementering av faglige retningslinjer er et hett tema, og skal

det eventuelt utarbeides nye?

Dette var en del av sakene. Det blir travle dager på Lillehammer i desember. Sakene

blir tilgjengelige i månedsskiftet september/oktober. Derfra går tiden meget fort.

Inntil videre ønskes alle medlemmer, tillitsvalgte

og kontaktpersoner en riktig god sommer!
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Ta gjerne kontakt med NFFs informa-
sjonsleder Harald Nyquist
dersom du har stoff til nyttsidene.
Telefon: 22 93 35 67.
E-post: hn@fysio.no

– Tariffoppgjøret i staten
bra for fysioterapeuter
27. mai aksepterte partene skissen fra Riksmeklings-
mannen, og NFFs medlemmer ble derfor ikke tatt ut i
streik. Forbundsleder Anne Lexow karakteriserer re-
sultatet som godt.

– Det var vanskelige forhandlinger, men vi mener
meklingsresultatet viser det som var mulig å oppnå i
disse forhandlingene, og vi har fått gjennomslag for
flere av våre viktigste krav, sier hun.

 Meklingsresultatet gir alle et generelt tillegg mel-
lom kr 6.500 og kr 12.900 avhengig av lønns-
plassering. Det er i tillegg avsatt 0,41 prosent til sen-
trale justeringsforhandlinger per 1. juni og 1,05 pro-
sent til lokale forhandlinger (inkludert resirkulerte
midler på 0,15 prosent) per 1. juni.

I tillegg innebærer resultatet økt begynnerlønn for
mange medlemmer, og topplønnen heves med ett
trinn på alle lønnsrammer.

– Positiv lønnsutvikling i
KS-området for alle fysio-
terapeuter
27. mai endte den krevende meklingen i KS-oppgjø-
ret med enighet mellom partene. Forbundsleder Anne
Lexow er tilfreds med resultatet. – Et stort generelt
tillegg gir en positiv lønnsutvikling for fysioterapeu-
ter som er ansatt i KS-området, sier hun.

Kronesatsen i minstelønnsystemet har også økt
og mest for dem med ti års ansiennitet.

– Dette treffer våre medlemmer godt. I tillegg har
vi fått et minstelønnsystem også på fire og åtte års
ansiennitet. Dette var et prioritert krav fra NFF, sier
Anne Lexow.

En lokal pott på 0,9 prosent er også satt av. Anne
Lexow understreker at rammene i oppgjøret var så
stramme at det ikke var rom for alle krav. NFF fikk
likevel gjennomslag for sikringsbestemmelse med
hensyn til ledere. I innledende merknader til kapittel
4 heter det nå: «Ledere skal avlønnes over høyeste
minstelønnsnivå for dem de er satt til å lede.»

6.000 kroner mer i året for
fysioterapeutene i Oslo
kommune
Tarifforhandlingene i Oslo kommune betyr at de fleste
av NFFs medlemmer i Oslo kommune vil få et tillegg
på rundt kr 6.000, opp til lønnstrinn 35.

– Profilen på tilbudet fra Oslo kommune ivaretar
derimot verken utdanningsgruppenes behov for sat-
sing på likelønn eller kompetanse, sier forbundsle-
der Anne Lexow.

NFFs hovedorganisasjon UHO har akseptert til-
budet fra Oslo kommune med stemmene fra

Utdanningsforbundet. Både NFF, sykepleierne og er-
goterapeutene stemte mot. Fordi Utdannings-
forbundet har flertall i utvalget, blir det ingen UHO-
streik.

Høyere lønnstrinn vil få et prosentvis tillegg på to
prosent. Dette betyr at de på de øverste lønnstrin-
nene får et tillegg på over kr 13.000,- på tabellen,
men dette treffer få av fysioterapeutene i tariffom-
råde Oslo.

– Oslo kommune opptrådte steilt som motpart.
Kommunen la et betydelig press på organisasjonene
for å forringe fellesbestemmelsene, særlig normal-
arbeidsdagen. Vi klarte imidlertid å opprettholde
normalarbeidsdagen i denne omgang, sier Anne
Lexow.

– Tilfredsstillende lønns-
utvikling i NAVO
Resultatet av tariffoppgjøret i NAVO-området ble at
fysioterapeuter får et tillegg på kr 9.000,- og spesial-
fysioterapeuter får et tillegg på kr 11.000,-.

– Økningen gir en tilfredsstillende lønnsutvikling
i område NAVO, sier leder Anne Lexow i NFF.

Meklingen i NAVO-sektoren kom i havn lørdag
middag, nær 15 timer på overtid. Meklingen var kre-
vende. Alle forhandlingssammenslutningene anbe-
falte meklingsmannens skisse.

– Strukturen i overenskomsten beholdes og pro-
longeres. Dette betyr at sosiale bestemmelser og
pensjon blir lik for alle på landsbasis. Arbeidstiden
for fysioterapeuter er uendret, sier Lexow.

Stor pågang til vårens kurs
NFF har i vår arrangert 30 kurs rundt omkring i lan-
det. Alle kurs som var planlagt arrangert i vår ble satt
i gang. Ingen ble avlyst. Fordypningskurset i orto-
pedi, tema skulder, ble organisert som fire kveld-
samlinger med arbeid på nettet mellom samlingene.

– Kurset ble svært vellykket. Denne måten å or-
ganisere kurset på ga deltakerne bedre mulighet til
fordypning og refleksjon rundt kursets tema, sier råd-
givende fysioterapeut Aslaug Skuladottir i NFF.

Hun sier at deltakerne var meget aktive på nettet.
De leverte oppgaver og diskuterte relevante temaer
og problemstillinger fra sin arbeidshverdag.

Fagseksjonen ser på muligheten for å arrangere
flere kurs etter samme modell.

Planlegging av kurs for 2005 er i gang. Fag-
seksjonen satser på å legge ut neste års tilbud på
nettet i begynnelse av oktober. I tillegg blir tilbudene
kunngjort i FYSIOTERAPEUTEN i oktober.

Husk å rapportere nytt styre
NFF må ha tilsendt rapportskjema over nytt styre for
2004 snarest mulig. Dette gjelder alle avdelinger og
faggrupper som ikke har rapportert. Kontaktperson i
NFF er Solvår Stokke, tlf. 22 93 30 51.

Behov for personnummer
NFF-medlemmer i NAVO bes om å registrere person-
nummer. NFF trenger medlemmets personnummer
for å produsere statistikk som viser kostnadene ved
lønnskravene. De dette gjelder har mottatt brev. Re-
gistrering er en frivillig sak.

NAVO kan kun gi oss statistikken via person-

nummeret til de ansatte. De fleste medlemmene i NFF
er registrert med personnummer, 11 siffer, men ikke
alle. Er du ansatt i et helseforetak og ikke har regis-
trert personnummeret ditt, ber vi om at du gjør det
så raskt som mulig. Du kan sende nummeret til
kristin.stormo@fysio.no, per brev eller på telefaks 22
56 58 25.

Takstforhandlingene: Drifts-
tilskuddet opp 4,5 prosent
NFFs forhandlingsleder Elin Engeseth forhandlet frem
en økning i driftstilskuddet på 4,5 prosent.

– Med utgangspunkt i en dramatisk inngang i årets
forhandlinger om driftstilskudd og takster, er vi lettet
over resultatet, sier nestleder Elin Engeseth i NFF.

NFF og departementene har nå kommet til enig-
het om en revidert avtale om driftstilskudd og tak-
ster. Departementene krevde i utgangspunktet en
dramatisk reduksjon i flere takster.

NFF klarte imidlertid å få gjennomslag for at fy-
sioterapeutene per 1.7.2004 får et påslag på driftstil-
skuddet på 4,5 prosent og et mindre påslag på tak-
stene som innebærer tilnærmet harmonisering av
tidstakstene A2. Alle andre takster står urørt.

– Vi har fått et resultat vi foreløpig kan leve med,
og samtidig etablert et forum der partene må disku-
tere betingelsene for drift av privat fysioterapipraksis
i et helhetlig perspektiv, sier Elin Engeseth.

Giroproblemer for
rettshjelpsfondet
Bakgrunnen for rettshjelpsfondet er at NFFs medlem-
mer i økende grad har behov for juridisk assistanse.
Ved en beklagelig feil ble giro for rettshjelpsfondet i
mai kjørt ut med feil kontonummer og alt for kort
forfallsfrist. For å få betalt må du endre kontonummer
til 1602.40.51467.

Landsmøtet 2001 har vedtatt at alle yrkesaktive
medlemmer i NFF skal bidra til Rettshjelpsfondet med
kr 100,- per år. Nå har medlemmene det gjelder mot-
tatt, eller er i ferd med å motta giro for 2003 og 2004
på totalt kr 200,-.

Kontonummeret er dessverre feil. NFFs dataleve-
randør har ved en feil oppgitt feil kontonummer i gi-
roen. Riktig kontonummer er 1602.40.51467, men
bruk kid-nummeret som er oppgitt på giroen. NFF
beklager på det sterkeste bryderiet feilen påfører
medlemmene.

Posten har ikke distribuert regningene raskt nok
slik at forfallsfristen har blitt noen få dager. NFF burde
ha forutsett problemet, og vi beklager det inntrufne.
Regningene blir uansett ikke purret før ultimo juni.

Rettshjelpsfondet dekkes ikke av den vanlige kon-
tingenten. Derfor mottar du en separat faktura. Årsa-
ken er at beløpet betales til et øremerket fond.

Rettshjelpsfondet skal dekke utgifter til juridisk
assistanse til alle medlemmer, uansett arbeidsforhold.
Fondet kan ikke disponeres før Landsmøtet 2004 har
vedtatt kriterier for tildeling.

Spørsmål om betaling av giro til rettshjelpsfondet
rettes til regnskapsleder Rune Tørrlenn, NFF, e-post
rune.torrlenn@fysio.no, telefon 22 93 30 65.

Spørsmål om bakgrunnen for Rettshjelpsfondet
rettes til generalsekretær Lene Rønning-Arnesen, NFF,
e-post lra@fysio.no, telefon 22 93 30 50.
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På 90-tallet var Liv-Jorunn

Kolnes forsker og medlem av

Forskerforbundet. Nå er hun

fysioterapeut og medlem av

Norsk Fysioterapeutforbund.

– Jeg har mange fordeler og føler en stor
grad av trygghet ved å være medlem i
NFF. Forbundet tar seg av forhandlinger
om lønns- og arbeidsbetingelser på en
profesjonell måte, og det er i seg selv be-
tryggende i et stramt arbeidsmarked med
stort press på arbeidsplassene. Mulighet
for juridisk bistand ved eventuelle kon-
flikter er også en viktig grunn til å være
medlem. Vi er en liten gruppe fysiotera-
peuter i Norge, og vi trenger et sterkt fag-
forbund i ryggen i disse tider, sier en en-
gasjert Kolnes.

Faglige medlemsgrunner
Kolnes trekker også fram det faglige mil-
jøet i NFF som en god grunn for å være
medlem. Et allsidig og bredt kurstilbud
sørger for at oppdateringen av faget alltid
er i fokus. I tillegg er også faggruppene
og et godt og innholdsrikt fagblad ifølge
Kolnes viktige for faglig utvikling. Selv
er hun medlem av Faggruppen for idretts-
fysioterapi og skryter av det høye nivået
på de årlige idrettsmedisinske høst-
kongressene, som arrangeres av fysiotera-
peuter og leger i fellesskap.

Forsket om kvinner og idrett
Det er flere gode grunner til at Liv-Jorunn
er opptatt av kropp og helse. Det startet
på Norges Idrettshøgskole i 1981. Etter
seks år på NIH var hovedfag unnagjort i
1987 for den tidligere volleyball- og fot-

Fra forsker til fysioterapeut

ballspilleren fra Randaberg. Etter hvert ble
det forskerstilling som doktorgradstipendiat
i Norges Forskningsråd utover på 90-tallet,
og Liv-Jorunns doktorgrad handlet om
«Kvinner og toppidrett – om kjønn, kropp,
seksualitet og relasjoner». I denne perioden
var Kolnes naturlig nok medlem av Forsker-
forbundet. Hun var stipendiat i Forsknings-
rådet i fem år. Kolnes fikk mye medie-
oppmerksomhet rundt sin forskning, og fra
1995 gikk hun inn i en  lederstilling for et
tverrdepartementalt treårig prosjekt om me-
dier for fire ulike departementer. Så meldte
lysten på å arbeide med kropp og helse seg
for alvor igjen.

Opptatt av spiseforstyrrelser
– I moden alder fant jeg ut at jeg var nys-
gjerrig på enda mer kunnskap om hvordan
kroppen fungerer, og derfor startet jeg på
fysioterapiutdanning i Oslo i 1999. Samme

høst ble jeg medlem av NFF. Tre år se-
nere gikk jeg som nyutdannet fysiotera-
peut inn i turnusstillinger ved Klinikk for
psykiatri ved Aker sykehus og arbeid med
barn i bydel Ullevål-St.Hanshaugen i
Oslo. Nå er jeg ansatt som spesial-
fysioterapeut ved Regional avdeling for
spiseforstyrrelser ved Ullevål
Universitetssykehus, forteller Kolnes.
Hun arbeider som kliniker og skal etter
hvert forske for å utvikle kompetanse på
et område som er lite dokumentert og ut-
forsket. Hun er også medansvarlig for et
større seminar til høsten for fysioterapeu-
ter om fysioterapi og spiseforstyrrelser,
der erfarne klinikere skal presentere hvor-
dan de tilnærmer seg denne utfordrende
pasientgruppen. Intensjonene med semi-
naret er også kunnskapsgenerering og
nettverksbygging, i tillegg til ønsket om å
sette temaet på dagsorden.

Friluftsliv og fotball
Fritiden deler Liv-Jorunn mellom Nord-
marka rett utenfor hjemmet sitt på Nord-
berg i Oslo og tilværelsen som ivrig
mamma på sidelinja når gutta hennes på
15 og 17 år spiller fotball. Hun bruker na-
turen først og fremst som rekreasjon når
hun enten går på tur, på ski, eller sykler
innover i marka, gjerne sammen med kjæ-
resten eller sin flatcoated retriever Fanny.

Bernt R. Nilsen
TOTAL kommunikasjon

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), Jorunn Lægdheim
Helbostad (6/2004).

Fordeler. – Jeg føler en
stor grad av trygghet
ved å være NFF-
medlem, sier Liv-
Jorunn Kolnes.
Foto: H. Nyquist
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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
8 26/7 30/7 20/8
9 23/8 27/8 17/9

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.

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

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

September
8.-10. Haugesund.
Forum for sjeffysioterapeuter.

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

25.-26. Bergen. Seminar.
Arr: Norsk Forening for Håndterapi
Info: www.haandterapi.org

November
4. Haugesund. Seminar for fysioterapeuter om
kommunikasjon mellom pasient og terapeut.
Info: www.fysio.no/terapirelasjon

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

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

28.9-2.10 Melbourne, Australia. 3rd IPPA
Conference, International Private Practitioners
Association. Tema: Innovations - Exercise
the Mind, Strengthen the Outcome, Mobilise
the Profit
Arr: Private Australian Practitioners
Info:  sally.roberts@physiofirst.org.uk

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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I Bergen har det akkurat vært valg av
turnusplasser, og også i år har tildelingen
av særplass/barneplass for studenter med
barn under skolepliktig alder blitt et
diskusjonstema.

Ifølge fylkeslegen, som avgjør hvem
som tildeles slike plasser, har foreldre
med barn over skolepliktig alder rett til å
søke om barneplass, det vil si særplass på
grunn av barnet. Dette gjelder også ens-
lige foreldre som har barn under 12 år.
Skal man «straffes» ved å være par?

Men foreldre med barn under skole-
pliktig alder har ikke rett på særplass.
Dette mener vi er feil. Det vil være et like
stort problem for studenter med barn un-
der 6 år å måtte flytte som for studenter
med barn over 6 år, som har rett på barne-
plass. Mange har samboer/ektefelle som
også studerer, andre har det ikke. Uansett
kan de ikke uten videre ta et år fri og
flytte med sin samboer eller ektefelle. To
husholdninger og pendling, som for
mange blir alternativet, er en vanskelig si-
tuasjon både økonomisk, praktisk og fø-
lelsesmessig.

Om barn og turnusplasser
Det er i Bergen eksempler på at studenter

har måttet utsette turnus av den grunn. Det
vil være like problematisk for et barn under
skolepliktig alder om familien måtte splittes
en periode.

På studier som fysioterapi og medisin,
som krever relativt høyt karaktersnitt for å
komme inn, er mange studenter i en alder
der det er naturlig å få barn. Forholdene
burde legges til rette for at disse også skal ha
mulighet til å gjennomføre sin utdannelse.

Et argument fra fylkesmannens side er at
folk på forhånd vet at det skal gjennomføres
turnustjeneste. Burde ikke folk allikevel få
velge utdannelse etter interesse, og burde det
ikke legges til rette for gode familieforhold
for de som virkelig ønsker det? I tillegg er
heller ikke alle graviditeter nøye planlagt.

Noen har nevnt at det kan spekuleres i å
bli gravid i 3. klasse for å sikre seg barne-
plass, men dette er så sært at det vil gjelde i
ytterst få tilfeller.

Fylkeslegens forskrifter om særplass/
barneplass for studenter med barn under sko-
lepliktig alder bør endres. Barn under skole-
pliktig alder har tidligere gitt studenter sær-

plass i disse studiene, noe det fortsatt
burde gjøre. Det har vært foreslått å holde
av plass innad i kullet til studenter som
ikke fikk innvilget særplass av denne
grunn, men dette er ikke lovlig. Slike re-
gler strider mot studentenes rettferdig-
hetsfølelse. Blir det ikke endring av denne
regelen, bør det i det minste være lov å
holde av turnusplass om det er flertall i
klassen for dette.

Denne saken er prinsipielt viktig for
alle fremtidige studenter med barn!

Styret i Fysio Bergen
v/ Lene Skretting Hammervold
og Ann Katrin Berge

69 27 59 80
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