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Traumer. Sporene i kroppen etter sjokk og traumer, er
et tre dagers kurs i regi av NFFs faggruppe for psykia-
trisk og psykosomatisk fysioterapi.
– Fysioterapeuter har mye kunnskap om kroppen og
kan derfor hjelpe personer med traumer, sier fysiotera-
peut og kursleder Karen Margrethe Sæbø.

15
Kneleddsartrose. En metodevurdering
Kunnskapssenteret har gjennomført
viser at øvelsesbehandling, laser og
TENS gir god effekt for pasienter med
kneleddsartrose. Den dokumenterte
effekten av ultralyd er derimot liten.
Dette er den første metodevurderingen
innen fysioterapi fra Nasjonalt
kunnskapssenter for helsetjenesten.

20

Kroppslig og mental balanse. Det er temaet for
fagartiklene i dette nummeret. Professor dr.
med Per Brodal og fysioterapeutene Britt Fad-
nes og Kirsti Leira har siden 2001 samarbeidet
om Balanseprosjektet. De ønsker å utdype
betydningen av kroppslig balanse sett i lys av
nyere nevrobiologisk kunnskap og se på sam-
menhenger mellom kroppslig og mental ba-
lanse.

Vi må lytte. Over 400 voksne med CP har gitt
svar til Reidun Jahnsens doktorgradsprosjekt:
Being adult with a «childhood disease» . Jahnsen
sendte ut 776 spørreskjemaer og fikk svar fra
406. En hel del positive ting har skjedd de siste
årene, ifølge Jahnsen. 85 prosent bodde i egne
boliger og utdanningsnivået var høyt. Problemet
er at de ikke får jobb.

25
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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.

Fag og marked – en umulig
allianse?

Markedsføring. Merkevarebygging. Synliggjøring. Kommunikasjon. Ordbruken kan vari-

ere, men ønsket om å nå ut med mer informasjon om hva fysioterapeuter kan by på, blir

stadig sterkere. Nye aktører på helsemarkedet markedsfører seg aktivt. Unge fysioterapeu-

ter har problemer med å komme inn på arbeidsmarkedet, og fysioterapitilbudet i kommu-

nene er under press. Alt dette øker behovet for en mer offensiv holdning.

Men hvor offensive kan fysioterapeuter tillate seg å være, uten at det går på bekostning

av faglig kvalitet og dokumentasjon? Er det nødvendig å svelge noen kameler for å kunne

nå ut med informasjon som publikum tar til seg?

Fysioterapeut Fredrik Møller Christensen ved sykehuset Medi3 i Ålesund foretrekker å

kalle en spade for en spade. Han understreker at mange fysioterapeuter jobber i et kommer-

sielt marked. Det må derfor satses mye mer på ren markedsføring enn tilfellet er i dag. Or-

det synliggjøring liker han ikke. Møller Christensen mener også at det er NFF som må ta på

seg denne jobben – på profesjonens vegne.

Fysioterapi er kvalitet, er et forslag til slagord for neste landsmøteperiode. Dette ønsker

NFF å bruke både i faglige sammenhenger, overfor myndigheter og samarbeidspartnere og

for å markedsføre fysioterapi generelt. Men hva dette innebærer når det gjelder markedsfø-

ring, er foreløpig uklart.

Markedsføring er tydeligvis et vanskelig tema for en del fysioterapeuter. Det er også

vanskelig å få et klart svar på hva fysioterapi er. Et eksempel er Fag- og spesialistrådet og

Etisk utvalg som har brukt nærmere tre år på å definere fysioterapi, etter oppdrag fra det

forrige Landsmøtet. De har kommet med forslag om to ulike definisjoner, noe sentralstyret

ikke ønsker. Hvis det er så vanskelig å gi en klar definisjon av fysioterapi, er det kanskje

ikke så rart at markedsføring av faget skaper problemer.

En ting synes klart: Markedsføring av fysioterapi krever stor balansekunst av de som

skal utføre jobben på profesjonens vegne. Fysioterapi må selges gjennom å dokumentere at

det virker. Vi tror at den faglige kvaliteten kan ivaretas, selv om man i markedsføringsøye-

med bruker enkle ord.
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Fysioterapeuter lever lenge
Fysioterapeuter og lærere lever lengst, avslører tall fra Statistisk sentralbyrå.

Det er kvinnelige fysioterapeuter som har den aller høyeste forventede

levealderen i Norge, med 84,9 år i gjennomsnitt.

Prester er den tredje yrkesgruppen som topper statistikken over forventet

levealder. Blant menn er det faktisk prestene som blir eldst, med 81 år. Lærere

på alle trinn i utdanningssystemet kan regne med å bli godt over 80 år. Mens

akademikeryrkene troner øverst på rangeringen, inntar de ufaglærte yrkesgrup-

pene bunnplassen.

Seniorrådgiver Jens-Kristian Borgersen i SSB sier til Dagens Næringsliv at

dette handler mye om arbeidsbelasting og miljø. Historiske data tyder ikke på

at det vil jevne seg ut. Mønsteret har holdt seg over tid, også i de andre

nordiske land.

Blant kvinnene ser det dårligst ut for kokker, servitører og metallarbeidere,

som alle har en forventet levealder på under 80. I mennenes verden er det

matroser som kommer dårligst ut, fulgt av gårdsarbeidere og kokker, ifølge SSB.

Vestfold:

Master i helsefremmende arbeid
NOKUT har godkjent studieplanen for et erfarings-

basert mastergradsstudium i helsefremmende arbeid

ved Høgskolen i Vestfold. Dermed ligger det trolig an

til at studiet starter opp i januar neste år.

Av Dagrun Lindvåg
dl@fysio.no

Det blir i første omgang et deltidsstudium og vil gi 120 studiepoeng,
opplyser førsteamanuensis Steffen Torp ved Høgskolen i Vestfold til
FYSIOTERAPEUTEN. Leder for studiet blir professor Bjørg Aase
Sørensen, som nå er seniorforsker ved Arbeidsforskningsinstituttet.

Når det gjelder fysioterapeuter, mener Torp at en master i helse-
fremmende arbeid er særlig aktuelt for bedriftsfysioterapeuter og

fysioterapeuter i kommunehelsetjenesten.
Høgskolen i Vestfold må nå sende en formell søknad til departe-

mentet om å få starte studiet. Ifølge Torp er dette som regel en forma-
litet når Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen har godkjent det
faglige innholdet. Søknadsfristen for det nye studiet blir i løpet av
høstsemesteret.

– Dette studiet vil få en samfunnsfaglig vinkling, der det blir lagt
mindre vekt på det medisinske. Man fjerner seg litt fra diagnose-
tenkningen. Erfaringsbasert, i motsetning til forskningsbasert, inne-
bærer at man primært utdanner folk til praksis og i mindre grad til et
doktorgradsløp. Begge elementer er med, men vi vil legge større vekt
på det folk anvender i sin praksis. Helsefremmende arbeid er en av
satsingsområdene for Høgskolen i Vestfold, og det er derfor naturlig
å bygge opp et masterstudium på dette feltet, sier Torp.

Han sier videre at det har vært stor interesse for det nye master-
studiet. En viktig målgruppe er studenter som allerede har tatt videre-
utdanning innen helsefremmende arbeid. I tillegg kommer sykeplei-
ere som har sin grunnutdanning fra Høgskolen i Vestfold. ■

Ny professor i Bergen
Rolf Moe-Nilssen er utnevnt til professor ved Institutt for fysioterapivitenskap,

Universitetet i Bergen. Fra 1.august har instituttet dermed to professorater. Den

andre er instituttets leder, professor Elisabeth Ljunggren.

Moe-Nilssen har vært tilknyttet Institutt for fysioterapivitenskap siden 1993. I

1999 tok han doktorgraden på en ny metode for måling av balanse. Tittelen på

avhandlingen var «Trunk accelerometry – A new method for assessing balance

under various tasks and environmental constraints».
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Støtte til Troms
Sentralstyret støtter et forslag fra avdeling Troms

om en gjennomgang av ressurs- og oppgave-

fordelingen i NFF. Bakgrunnen er ønsket om et

sterkere lokalt apparat i NFF. Sentralstyret foreslår å

nedsette en gruppe som skal utrede spørsmålet i

neste landsmøteperiode, og at det avsettes inntil

200.000 kroner til dekning av kostnadene. Gruppen

skal legge fram endelig innstilling til vedtak for

Landsmøtet i 2007.

Differensiering
NFFs sentralstyre ønsker ikke å videreføre

utredningen av spørsmålet om differensierte

driftstilskudd. En arbeidsgruppe som skulle utrede

spørsmålet har ikke klart å bli enige, og det

overlates dermed til Landsmøtet å ta endelig

standpunkt.

Det var Faggruppen for idrettsfysioterapi som

på Landsmøtet i 2001 foreslo å se på mulighetene

for differensierte driftstilskudd. Bakgrunnen var et

ønske om å oppmuntre medlemmer til å ta

videreutdanning og investere i bra lokaler for

fysioterapi. En annen begrunnelse var store

geografiske kostnadsforskjeller.

Lederkompetanse
NFF Buskerud har foreslått formell leder-

kompetanse for avdelingsledere og tillitsvalgte som

et av forbundets hovedmål for 2005-2007.

Sentralstyret vedtok imidlertid å anbefale at

forslaget innarbeides i en egen plan for tillitsvalgt-

opplæring. I forslaget heter det at NFF i neste

Landsmøtesaker i kø
Rett før sommerferien hadde sentralstyret et maratonmøte, der en

rekke saker og forslag som avdelinger og interessegrupper vil ha opp

på Landsmøtet ble behandlet. Ikke alle forslagsstillere fikk det helt som

de ville, og noen måtte gjøre hjemmeleksene fra forrige Landsmøte om

igjen. Her er et lite knippe av landsmøterelevante saker.

Av Dagrun Lindvåg
dl@fysio.no

landsmøteperiode skal arbeide gjennom Akademi-

kernes Studieforbund for å utvikle en tillitsvalgt-

opplæring som gir formell kompetanse og/eller

studiepoeng.

Hva er fysioterapi?
Det er tydeligvis ikke et enkelt spørsmål å besvare.

Fag- og spesialistrådet og Etisk utvalg har kommet

med forslag til to ulike definisjoner. Den ene

definisjonen er rettet mot samarbeidspartnere,

offentlige instanser og politikere, den andre mot

pasientene. Sentralstyret ønsker imidlertid en felles

beskrivelse av hva fysioterapi er, med en mer

utfyllende første del som beskriver fysioterapeuters

ulike fagområder. Et nytt forslag må derfor være på

Sentralstyrets bord innen neste møte den

31.august.

Faglig medlemskap?
NFFs sentralstyre vil legge fram et forslag for

Landsmøtet om å tilby faglig medlemskap i

forbundet. Dette skal gjelde fysioterapeuter som

ikke kan få sine inntekts- og arbeidsforhold

ivaretatt av NFF. Det forutsettes medlemskap i

annet fagforbund som ivaretar inntekts- og

arbeidsforhold, men ikke i et annet fysioterapifaglig

forbund.

Dobbeltmedlemskapsavtalen med Forsker-

forbundet ble opphevet i fjor, og etter det har flere

ansatte i universitets- og høyskolemiljøene meldt

seg ut av NFF. Dette ønsker forbundet å gjøre noe

med. Forslaget innebærer at NFF gjenoppretter

denne avtalen, forutsatt at det ikke strider mot

UHOs vedtekter. Sentralstyret foreslår å innvilge

faglig medlemskap etter individuell søknad.

Det gjelder blant annet UFFs forslag om at trygderefusjonen skal følge pasienten og
ikke kun utbetales til fysioterapeuter med driftstilskudd. UFF vil ha dette opp som
egen sak på Landsmøtet. Sentralstyrets forslag til vedtak lyder slik: Landsmøtet
slutter seg til forslag fra Sentralstyret om ikke å arbeide for å oppnå refusjonsavtale
med trygden som en generell ordning for alle fysioterapeuter.

UFF mener også at privat praksis bør komme opp som egen sak på Landsmøtet.
Forslaget gjelder tre forhold som er regulert i ASA 4313, som UFF mener fungerer
dårlig. Sentralstyret avviser imidlertid privat praksis som egen landsmøtesak. Be-
grunnelsen er at Landsmøtet ikke skal behandle saker som ligger inn under manda-
tet til NFFs råd, i dette tilfelle Privat råd.

Forslaget fra UFF om å gjøre markedsføring av fysioterapi til egen landsmøtesak
ble positivt mottatt, men likevel avvist. Sentralstyret vil i stedet ha temaet markeds-
føring inn i måldokumentet.

UFF foreslår også tiltak for å bistå nyutdannede fysioterapeuter og bekjempe ar-
beidsledighet. Sentralstyret avviser dette som egen landsmøtesak og viser til at
UFFs intensjoner vil bli innarbeidet i måldokumentet 2005-2007.

Sentralstyret mener også at Landsmøtet bør avvise et forslag om at turnuskandi-
dater møter med egen delegat på landsmøtene. Begrunnelsen er at antallet delegater
ikke bør økes, og at turnuskandidater kan hevde sine interesser i den avdelingen de
er medlem i.

Liten støtte til UFF-forslag
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Advarsel og pålegg fra Helsetilsynet
46 kommuner mangler beredskapsplaner for helsemessig- og sosial-

beredskap. Helsetilsynet har pålagt disse å ferdigstille slike planer innen

1. februar 2005. Mens 96 prosent av landets kommuner har fått på plass

godkjent smittevernplan, er det en rekke kommuner som ikke har fått på

plass påbudte planer for helsemessig- og sosialberedskap.

Nettside for klinisk etikk
Seksjon for medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo har laget nettside om

klinisk etikk. Hovedmålgruppen er medlemmer i kliniske etikk-komitéer (KEK)

på sykehus. Disse komiteene skal bidra til å høyne kompetansen i medisinsk

etikk for å kunne identifisere, analysere og om mulig løse etiske problemstil-

linger relatert til pasientbehandling.

Ifølge styringsdokumentene til de regionale helseforetakene for 2003,

skal alle helseforetak opprette klinisk etikk-komité innen utgangen av 2004.

Den nye nettsiden inneholder også informasjon til komitéer i startfasen.

FYSIOTERAPEUTEN skrev om arbeidet med KEK i nr. 4/2004. Adressen er

:www.med.uio.no/iasam/sme/kek

Nord-Hordaland tingrett har slått fast at Osterøys

reduksjon av driftsavtalene med kommunens fysio-

terapeuter er ugyldig. Osterøy kommune ville redu-

sere driftsavtalene med 25 prosent.

Fysioterapeutene i Osterøy kommune får beholde hele driftsavtalen,
i tillegg til at de får erstatning for tapt arbeidsfortjeneste. Kommu-
nen ble også idømt saksomkostninger. Av dommen går det også
fram at retten mener kommunens saksbehandling er mangelfull.

Dette er det tredje søksmålet NFF har reist mot kommuner som
sier opp driftsavtaler med fysioterapeuter, helt eller delvis. To av sa-
kene er vunnet, rettssaken mot Osterøy – og tidligere i år mot Stein-
kjær kommune. I Oslo, der saken gjaldt manuellterapeuter, gikk
dommen i kommunens favør.

Forbundsleder Anne Lexow mener at denne siste dommen er
spesielt viktig, fordi dommeren har gjennomført en grundig drøfting
av de ulike sidene ved saken.

– Med en så klar konklusjon bør andre kommuner erkjenne at de
ikke kan kutte det private fysioterapitilbudet, sier Lexow. Hun me-
ner det viser at driftsavtalene har en sterk juridisk beskyttelse.

Etter det FYSIOTERAPEUTEN har grunn til å tro er ikke siste
ord sagt i dette spørsmålet, og det blir flere runder i retten. I Oslo
har fysioterapeutene anket, mens Steinkjer kommune har anket
dommen i Inderøy tingrett. ■

Fysioterapeutene
i Osterøy vant
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Bruk Kunnskapssenteret! Ta kon-

takt med oss om faglige problem-

stillinger som trenger avklaring.

Denne oppfordringen til norske

fysioterapeuter kommer fra John-

Arne Røttingen, direktør for

Nasjonalt kunnskapssenter for

helsetjenesten.

Dagrun Lindvåg
dl@fysio.no

35 år gamle John-Arne Røttingen fra Bø i Te-
lemark er av enkelte blitt betegnet som helse-
Norges «wonderboy». Mye på grunn av en
særdeles fyldig CV, alderen tatt i betraktning.

Men FYSIOTERAPEUTEN har ikke
snakket med Røttingen om hans bratte
karrierekurve. Vi ville høre mer om hvordan
Kunnskapssenteret jobber. Ett sentralt spørs-
mål er hva et slikt senter kan bety for utvik-
lingen av fysioterapifaget – et spørsmål av
typen «what’s in it for me». Et annet spørs-
mål er faren for legedominans. Men direktø-
ren, som selv har medisinsk bakgrunn, ned-
toner problemstillingen.

– Jeg er ikke så opptatt av profesjons-
grenser. Det viktigste for oss er hva beho-
vene er. Vi må være like lydhøre for
spesialisthelsetjenesten som primærhelsetje-
nesten. Og fysioterapeuter befinner seg jo i
begge sektorer.

– Så frykten for at medisin kan dominere
Kunnskapssenterets virksomhet i for stor
grad er grunnløs?

– Ja, jeg tror det. Men faren er jo der, i og
med at medisinen er sterk som profesjon og
legene er så mange. De vil utgjøre et tyngde-
punkt i vår virksomhet rett og slett på grunn
av volumet av innspill fra medisinske fag-
miljøer, sier Røttingen.

Mer fra grasrota
Han understreker at alle, både helsepersonell
enkeltvis, utdanningsmiljøer og fagforenin-
ger kan melde inn behov for avklaring av
faglige problemstillinger. Generelt får ikke
senteret særlig mange innspill fra grasrota,

Framtida er elektronisk
men vil gjerne ha mer. Etter det Røttingen
kjenner til er heller ikke fysioterapeuter en
spesielt aktiv gruppe. Fysioterapeuter kan
komme med innspill ut fra sitt eget faglige
ståsted. Det kan gjelde usikkerhet om
behandlingsmetoder og tilnærminger, der det
kanskje er variasjoner i praksis.

– Men vi må selvsagt prioritere mellom
de ulike innspillene vi får inn. Vi fokuserer
særlig på tiltak, intervensjoner og
behandlingsmetoder. Når det gjelder primær-
helsetjenesten er det ingen som har en sam-
lende koordinerende rolle. Utfordringene er
derfor større her når det gjelder å få dekket
behovet. Det er særlig fra primærhelsetjenes-
ten jeg er opptatt av å få innspill fra praktise-
rende helsepersonell, sier Røttingen.

Fremme kvalitet
Kunnskapssenteret skal være et uavhengig
organ under Helsedepartementet. Senteret
består av tre tidligere miljøer; Senter for me-
disinsk metodevurdering, HELTEF og So-
sial- og helsedirektoratets avdelinger for
kunnskapsstøtte og helsetjenesteforskning.

– Vårt hovedmål er å fremme kvalitet i
helsetjenesten. Kunnskapssenteret er opprettet
for å gi et bedre beslutningsgrunnlag for myn-
digheter, forvaltning og utøvende helseperso-
nell. På den ene siden jobber vi med
kunnskapsoppsummeringer og metode-
vurderinger. I tillegg jobber vi med kvalitets-
måling. Det vil si utvikling av verktøy og me-
toder som kan måle ulike dimensjoner av
kvalitet i helsetjenesten.

Når det gjelder å gjøre pålitelig

forskningsbasert kunnskap tilgjengelig, er vi
bare en liten del av en stor internasjonal dug-
nad. Vi har også et ansvar for å forbedre
kunnskapshåndteringen i helsetjenestene.
Dette må skje ved at vi gjør kunnskapen til-
gjengelig og støtter kompetanseoppbyg-
gingen hos helsepersonell.

 Alt på nett
– Bistår dere rent praktisk i dette arbeidet? I
mange kommuner er det lite tid og penger til
opplæring, og også mangelfull internet-
tilgang.

– Dette er en kjempeutfordring. Det er vi
fullt klar over. Vi jobber blant annet med ut-
viklingen av et elektronisk bibliotek for hel-
setjenesten, der helsepersonell skal kunne
hente informasjon. Denne tilgangen vil enten
være gjennom internett, eller gjennom Na-
sjonalt helsenett som allerede er etablert. Alt
blir elektronisk. Det betyr at vi må sørge for
å få kommunehelsetjenesten på nett, sier
Kunnskapssenterets direktør.

– En sterk satsing på IT er med andre ord
avgjørende hvis dere skal få ut den informa-
sjonen dere ønsker til norsk helsepersonell?

– Dette må være på plass. Det er helt
klart, understreker han.

– Hvordan kan man best sikre at helse-
personell holder seg faglig à jour? NFF er i
gang med å utarbeide systemer for faglig
ajourføring. Bør dette gjøres obligatorisk,
for eksempel ved en form for resertifi-
seringsordning?

– Dette er politikk, og Kunnskapssenteret
som institusjon har ingen mening her. Samti-

Nasjonalt  kunnskapssenter for helsetjenesten…
… skal være et kunnskaps- og forskningsmiljø med disse hovedoppgavene: Rådgivning,

utredning, forskning, utvikling, undervisning og formidling. Det ble opprettet ved nyttår 2004

og skal være et uavhengig organ under Helsedepartementet.

Direktør John-Arne Røttingen ble cand.med  i 1996, autorisert som lege i 1998 og tok den

medisinske doktorgrad i 1999. Han har bred erfaring, blant annet fra Universitetet i Oslo,

Folkehelseinstituttet, University of Oxford, University of London og HELTEF.

Kunnskapssenteret består av Avdeling for metodevurdering og kunnskapsstøtte, ledes av

Berit Mørland, Avdeling for kvalitetsevaluering, ledes av Pål Gulbrandsen og Avdeling for

informerte helsebeslutninger, ledes av Andy Oxman.

Vil du vite mer? Se www.kunnskapssenteret.no
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dig er dette en del av hele etterutdannings-
spørsmålet, og der er vi opptatt av å bidra
med god kunnskap om metoder som virker.
Spørsmålet er hvordan man skal få til end-
ringer i praksis, basert på det vi har av kunn-
skap. Vi tenker at tilgang på god informasjon
er viktig for å få helsepersonell til å endre
praksis. Et vesentlig virkemiddel her vil
være det elektroniske biblioteket vi skal eta-
blere i samarbeid med Sosial- og helsedirek-
toratet, helseforetakene og flere profesjons-
foreninger. Spørsmålet er hvordan man skal
få praksisutøveren til å ta dette i bruk. Her
finns det ingen magiske løsninger, men
profesjonsorganisasjonene, som NFF, spiller
en viktig rolle, sier Røttingen.

Pisk og motivasjon
Han peker også på at fysioterapeuter er rela-
tivt godt stilt økonomisk når det gjelder
støtte til etter- og videreutdanning, fordi de
har fått avsetning av midler inn i avtalever-
ket. Ifølge Røttingen er det kun legene som
har noe tilsvarende som Fond til etter- og vi-
dereutdanning av fysioterapeuter.

– Hvor sterke incentiver tror du må til for
å få helsepersonell i praksis til å tilegne seg
og ta i bruk ny kunnskap og mye metoder?

– Generelt tror jeg at skal man få til god
læring, må det være motivasjon, og om en
pisk virkelig hjelper på motivasjonen er slett
ikke sikkert. I enkelte andre land er det slik
at medisinsk helsepersonell må ha en viss

faglig oppdatering dokumentert for å be-
holde sin spesialistgodkjenning eller autori-
sasjon. I Norge gjelder dette kun for all-
mennmedisin. Hvis dette skal skje i Norge,
vil det trolig skje som følge av et ønske fra
profesjonene og deres foreninger, slik tilfel-
let var med Legeforeningen. Slike ordninger
kan fungere som markedsføring av faget og
er også en form for faglig selvjustis, mener
han.

Evidens og kunnskap
– Blant fysioterapeuter er det en del disku-
sjon rundt begrepene evidensbasert og
kunnskapsbasert praksis. Hva legger du i
disse begrepene?

– Her er man ikke enig om noen klar de-
finisjon, men veldig mange bruker begre-
pene om hverandre og synonymt. Det gjør
også vi i Kunnskapssenteret. Kunnskaps-
basert praksis må ha et forskningsbasert
kunnskapsgrunnlag, men hvis det er snakk
om behandling av enkeltpasienter, vil indivi-
duelle forhold også spille inn. Og dels vil
noe av dette ikke kunne være forsknings-
basert kunnskap. Personlige erfaringer hos
den enkelte behandler vil også telle med. Det
kan være holdninger og ferdigheter som du
har bygd opp gjennom et langt yrkesliv og
som du bruker aktivt i behandlerrollen. Et
spørsmål man da bør stille seg er om dette er
generaliserbar informasjon som kan brukes
av andre. Hvis svaret er ja, bør det gjennom-
føres nye forskningsstudier som tar utgangs-
punkt i denne hypotesen. Det er slik faget
bringes videre. Jeg tror ikke det er noe enten
eller på noen som helst måte. All behandling
av enkeltmennesker har betydelige innslag
av erfaring og verdier, både hos behandler
og hos pasienten selv.

Evidensbasert praksis må ha sitt grunnlag
i forskning, men man kan også ta med andre
kunnskapsformer i den konkrete utøvelsen
av faget. Man må stoppe opp å stille spørs-
mål: Er dette nyttig og bra for pasienten? Er
det noe som bør gjøres annerledes?

– Hva med begrepene kvalitativ og kvan-
titativ forskning?

– Heller ikke her er det snakk om det ene
eller det andre. Hvilke tilnærminger man
velger er avhengig av hvilke spørsmål som
stilles: Hva er det vi ønsker å lære? Kvalita-
tiv forskning vil være et grunnlag for en del
av det vi gjør og vil også kunne gi oss nye
hypoteser – en systematisering av et erfa-
ringsgrunnlag som bygges opp i en dialog
mellom behandler og pasient. Dette kan vi
igjen ta over i et kvantitativt domene og lage
større studier på. ■

– Bruk Kunnskapssenteret aktivt! Det er oppfordringen til norske fysioterapeuter fra
direktør John-Arne Røttingen ved Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten.
Foto: Heidi Johnsen
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– Fysioterapeuter har mye kunn-

skap om kroppen og kan hjelpe

personer med traumer, en lidelse

som påvirker kroppen sterkt.

Mange andre yrkesgrupper jobber

med dette. Det kan også vi, sier

fysioterapeut og kursleder Karen

Margrethe Sæbø til FYSIOTERA-

PEUTEN.

Av Heidi Johnsen
hj@fysio.no

Sæbø er spesialist i psykiatrisk og psykoso-
matisk fysioterapi. Hun understreker at
kroppskunnskap og kroppsbevissthetstrening
er blant fysioterapeutenes spesiale. Behovet
for fagpersonell som kan behandle post-
traumatisk stressyndrom, PTSD, er stort, og
Sæbø er opptatt av at fysioterapeuter bevisst-
gjør seg sin naturlige plass på den nye are-
naen.

– Så langt jeg kjenner til finnes det ingen
utdanning for fysioterapeuter i PTSD, ver-
ken i Norge eller ute i verden. Selv har jeg
vært på kurs utenlands og tilegnet meg
kunnskapen, sier Sæbø.

Ny arena
– Ser vi på symptomene som knytter seg til
PTSD, kan vi ikke unngå å legge merke til at
våre pasienter har en rekke fysiske og
psykososiale symptomer. Til tross for dette
viser det seg at behandlingen av sjokk og
traumer ofte skjer uten å ta kroppen med i
betraktning. Å arbeide med traumatiserte
personer er å arbeide med kropp. Derfor bi-
drar jeg med min kompetanse ved å gi fysio-
terapeuter kunnskap og praktiske redskaper
som de kan bruke i sin hverdag, sier Sæbø.
Sæbø påpeker at om du behandler en person
over lang tid for vondt i nakke eller skulder,
uten å se noen bedring, bør det ringe en
bjelle.

– Denne skulder/nakkeproblematikken
kan handle om noe annet. Kanskje er det en

Bakgrunn
Sporene i kroppen etter sjokk og traumer, er
et tre dagers kurs i regi av NFFs faggruppe
for psykiatrisk og psykosomatisk fysiote-
rapi. Kurset ble avviklet i Oslo i juni, med
Karen Margrethe Sæbø som kursleder.

Fysioterapi og traumebehandling

gammel skade etter biluhell, eller en konse-
kvens av et overgrep? Ikke alt er traumer,
men jeg tror at hos de pasientene som blir
gjengangere hos fysioterapeuten ligger det
noe mer bak. Noe de ikke snakker om. Da er
det vår oppgave å hjelpe pasienten til å
snakke om dette. Kanskje er problemet av en
slik art at du ikke er rett behandler. Da er det
vår oppgave å sende pasienten videre til rett
behandler, sier Sæbø.

Hverdagstraumer
Når traumer bringes på banen, tenker svært
mange på flyktninger og problematikken
rundt alt de har opplevd. Den skjulte volden
glemmes. Sæbø viser til at 80-90 prosent av
det traumatiske skyldes forhold i hverdagen,
ikke flyktningers opplevelser eller store ka-
tastrofer og ulykker. Tallene er basert på
forskningen til den amerikanske
nevrofysiologen Bessel van der Kolk. Hun
viser også til Oslo-undersøkelsen om vold i
hverdagen som viser skremmende høye tall
for vold i hjemmets lune rede.

– Gjennom pressen blir vi bevisstgjort
hvordan barn opplever det traumatiske ved
skilsmisse, flytting, mobbing og selvfølgelig
incest. I den senere tid har det kommet fram
materiale som viser at eldre søsken gjør
overgrep mot mindre søsken. Stadig flere
kvinner opplever vold i samlivet, mishandles
og kan selv begå overgrep mot sine barn. Alt
dette setter spor i kroppen og er noe vi som

Få fram. Karen Margrethe Sæbø (bak) vil ha fram fysioterapeuter i traumebehandling. Her
representert ved kursdeltakerne Roar Wang og Jorunn Drivenes. Foto: Heidi Johnsen
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fysioterapeuter må være oppmerksomme på,
sier Sæbø.

Fange opp
Ikke alle som er på kurset er «psykomoto-
rikere». Det er heller ikke målet. Sæbø øn-
sker å fange opp fysioterapeuter som undrer
seg over hvorfor behandlingen deres ikke
gjør pasienten bedre. Kan pasientens symp-
tomer og kompleksitet ha sin årsak i at pasi-
enten har opplevd en livstruende situasjon
og opererer med fluktmekanismer? Kan
muskulære spenninger henge sammen med
en uforløst kampreaksjon? En stor pasient-
gruppe kommer til fysioterapi med sympto-
mer etter å ha vært med i trafikkuhell, som
sjåfør eller passasjer.

– Ved trafikkuhell er det fare på ferde. Vi
kommer i en øyeblikkelig alarmsituasjon.
Kroppen reagerer spontant med sine
nevrofysiologiske beskyttelsesmekanismer,
med årvåkenhet, kamp-, flukt- eller frys- og
dissosiative mekanismer. Kroppens kamp-
flukt-mekanisme har trådt til, men i en bil er
det ingen steder å flykte. Du er hjelpeløst
låst inne i en blikkboks! sier Sæbø.

Nervesystemet er laget for å håndtere og
bearbeide noen av livets hendelser, uten at
det bevisste jeg har kontroll over det. Nor-
malt forsvinner denne beskyttelses-
mekanismen når faren er over. Men ikke all-
tid.

– Mange personer med traumer vender
kamp- og fluktreaksjonen innover. De snur
terror, raseri, skyld og skam innover og vil
gradvis påvirke sin helsetilstand og få mer
og mer ubehag. De traumatiserte har en in-
dre tvangstrøye som ble skapt da den over-
veldende opplevelsen ble låst fast i psyken.

Når kroppen ikke får forløst og avsluttet
den mobiliserte overlevelsesreaksjonen, vil
det ofte utvikle seg både fysiske og følelses-
messige plager. Symptomene kan spre seg i
hele kroppen. Både leger og fysioterapeuter
kan bli forvirret over symptombildet og kan
konkludere med psykosomatiske og hysteri-
forme plager. Denne situasjonen kan også
forverres av at forsikringsselskap og rettsve-
sen blir involvert i saken, sier hun.

Sæbø understreker at det er viktig å forstå
at kroppen handlet sunt og normalt den gang
traumet skjedde. Det er en uforløst sunn re-
aksjon som er årsaken til de kroppslige og
følelsesmessige symptomene.

– Kroppen vår er ikke skapt til å stå imot
et  høyenergitraume, som for eksempel en
trafikkulykke kan være.

Behandling
Ved gamle traumer er kontakt mellom be-
handler og pasient avgjørende.

Gi informasjon om hvordan sjokk virker
inn kroppslig. Dette virker beroligende, sier
Sæbø.

På grunnkurset underviser hun i teknikker
som deltakerne allerede har fra grunnutdan-
ningen og som kan brukes i traume-
behandling.

– Jeg er opptatt av at fysioterapeutene
skal bruke de verktøy de allerede har. Det er

moro å se når deltakerne under min foreles-
ning opplever at dette kan jeg jo, men ikke
har tenkt på å bruke det.

– Hva gjør fysioterapeuter når de forstår
at det er  noe annet som ligger bak den
vonde skulderen enn sittestilling og over-
arbeid?

–  Da spør jeg konkret: Kan det være noe
annet? Kan du huske at du har slått deg? Det
å få bekreftet at denne muskelen i nakken
ikke handler om kontorstolen, men noe som
skjer på fritiden, i hjemmet eller et annet
sted du oppholder deg, har jeg opplevd som
en befrielse for mange pasienter. Når slapper
du av, for eksempel. Har pasienten mest
vondt i hodet i helgene, bør vi være opp-
merksomme. Ditt viktigste redskap er re-
spekt og ydmykhet. Min erfaring er at de
som kommer lengst i sin behandling, er de
som går rolig fram i sin tilnærming, sier
Sæbø. ■

Anbefaler mer fysisk aktivitet
«Nordiske retningslinjer for kosthold» foreslår for

første gang et eget kapittel om fysisk aktivitet.

Rådet omfatter 30 minutter aktivitet daglig, men

det understrekes at det dobbelte er gunstig.

Nyere forskning har vist at mangel på fysisk

aktivitet gir samme negative innvirkning på helse

som dårlig kosthold. Sigmund Andresen,

førsteamanuensis ved seksjon for idrettsmedisin

ved Norges idrettshøgskole, sier til Dagens

Medisin at det fortsatt er viktig å råde folk til

minimum en halvtimes moderat aktivitet daglig.

Men han påpeker at den siste halvtimen ekstra er

nødvendig for å forebygge overvekt.

6.000 dør på jobb hver dag
Nye tall for FNs internasjonale arbeidsorganisasjon,

ILO, viser at flere dør av arbeidsulykker og

sykdommer som skyldes dårlige arbeidsforhold

enn i krig.

Hvert år dør to millioner mennesker som følge

av forholdene på jobben, skriver ILO i forbindelse

med en kampanje for  å redusere dødstallene. Dette

tilsvarer 6.000 dødsfall hver eneste dag. Ifølge ILO

skjer det rundt 270 millioner arbeidsulykker hvert

år. I tillegg rammes 160 millioner mennesker av

arbeidsrelaterte sykdommer. Dette koster

verdenssamfunnet 125 milliarder dollar årlig.

Kilde: Arbeidsmiljø 04/2004

FYSIOTERAPEUTEN beklager
FYSIOTERAPEUTEN brukte i nr. 6/04 s. 31 to bilder fra vårt arkiv som illustrasjon til fag-

artikkelen «Arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager – et historisk perspektiv».

Redaksjonen har senere fått klage på at bildene ble brukt her, fordi de opprinnelig ble brukt i

en annen sammenheng. Vi må bemerke at bildene lå i vårt arkiv, uten noen merknader om at de

ikke kunne brukes på nytt.
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«Fysioterapi kan du ikke bare

selge gjennom slagord og brosjy-

rer, men gjennom fysisk handling,

at du ser at det virker». Det sier

en av informantene i Ragnhild

Hadlands fordypningsoppgave

ved  Høgskolen i Bergen om te-

maet fysioterapi og markedsføring.

Av Dagrun Lindvåg
dl@fysio.no

– All markedsføring av fysioterapi må ta ut-
gangspunkt i dokumentasjon. Vi må holde
fokus på kompetanse og dokumentasjon på
at fysioterapi virker, sier Hadland til FYSIO-
TERAPEUTEN. Hun mener også at det tro-
lig er mer snakk om markeds-
kommunikasjon enn ren markedsføring når
det gjelder fysioterapi.

Ragnhild Hadlands avsluttende
fordypningsoppgave ved HiB har tittelen
«Fysioterapi & markedsføring», og problem-

Behovet for å bli mer synlige har økt i takt med at arbeidsmarke-
det blir strammere og konkurransen om pasientene hardere. Men
hvordan skal dette skje? Ved Høgskolen i Bergen har Ragnhild
Hadland skrevet avsluttende fordypningsoppgave om markedsfø-
ring av fysioterapi, med vekt på fysisk aktivitet og folkehelse-
arbeid. NFFs avdeling i Akershus hadde sommerseminar i juni,

Markedsføring i fokus

Må vise at fysioterapi virker
stillingen lyder slik: «Hvorfor og hvordan
bør fysioterapeuter som yrkesgruppe mar-
kedsføre seg innenfor fysisk aktivitet og
folkehelsearbeid?» Hun har intervjuet to fy-
sioterapeuter, en samfunnsviter og en stats-
viter.

Samtlige informanter mener at fysiotera-
peuter bør markedsføre seg innen fysisk ak-
tivitet og folkehelsearbeid, fordi de har noe å
bidra med. Men de peker på ulike årsaker til
at fysioterapeuter bør satse mer på markeds-
føring: Samfunnsviteren fremhever
profesjonens møte med nye aktører på are-
naen og mangel på arbeidsplasser. Fysiotera-
peutene er opptatte av å synliggjøre kompe-
tanse. Statsviteren mener fysioterapeuter bør
drive en form for markedskommunikasjon.

Viktig i kommunene
En av fysioterapeutene Hadland har snakket
med understreker spesielt hvor viktige
kommunefysioterapeutene er når det gjelder
å markedsføre fysioterapien i folkehelse-
arbeidet. Informanten mener det er uheldig
at mange kommunefysioterapeuter er ned-
dynget i arbeid og står uten et kollegialt nett-
verk. Det er vanskelig for dem å løfte fram
et helt nytt området på egen hånd, uten å ha
noen å samarbeide med.

Samfunnsviteren peker på at fysiotera-

peuter kan drive mer markedsføring overfor
publikum enn tilfellet er i dag, men under-
streker: « (…) Men det krever at vi tar noen
grunnleggende avveininger om hvor ufor-
melle vi kan tillate oss å formulere budska-
pene våre. Det er en balansegang opp mot
det å være et autorisert helsefag».

– Enkelte mener at fysioterapeuter ikke er
synlige nok i forhold til publikum, og at de
taper terreng i forhold til alternative be-
handlingsformer. Hva tror du dette skyldes?

– Jeg har ikke funnet noen klare årsaker.
En mulighet er at vi er veldig kliniske, at vi
jobber tett med pasientene våre. Vi bør
komme oss inn på andre arenaer og arbeids-
områder. Ett eksempel er folkehelsearbeid på
politisk nivå. I kommunefysioterapien bør vi
kaste oss frampå, fremme våre synspunkter
og sette søkelyset på hva fysioterapeuter kan
bidra med i folkehelsearbeidet, sier Hadland.

– Kan det ha noe å gjøre med at fysiote-
rapi er et kvinnedominert yrke?

– Det kan være en kjønnsdimensjon, men
her finns det ingen klare svar, sier hun.

Kiropraktorene
I oppgaven viser Hadland til at statsviteren i
løpet av intervjuet kommer med en interes-
sant sammenligning av fysioterapi som pro-
fesjon i forhold til kiropraktikken.

Markedsføring av fysioterapi er et tema som diskuteres mye blant fysiotera-

peuter. Enten man snakker om ren markedsføring, kommunikasjon eller

synliggjøring, står ønsket om mer oppmerksomhet sterkt.

der markedsføring var et hovedtema.
Unge Fysioterapeuters Fellesskap (UFF) har foreslått markedsfø-
ring som egen sak på Landsmøtet. Sentralstyret mener imidlertid
at markedsføring heller bør innarbeides i måldokumentet. Én ting
er sikkert: Fysioterapeuter er opptatte av å bli mer synlige, og de-
batten om hvordan dette skal skje har bare så vidt begynt!
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Informanten peker på at de fleste kiro-
praktorer er menn, mens kvinnene er i fler-
tall blant fysioterapeuter. Kiropraktorene
«går inn med en mer teknokratisk holdning
til kroppen, og klarer å  løfte denne ut av
fysioterapien, og slik kan få folk til å betale
mye mer for denne tjenesten». Statsviteren
mener ifølge Hadland at fysioterapeuter kan
ta lærdom av kiropraktorenes profilering,
selv om det er en del andre hensyn å ta.

NFF bedre
– Hva mener du om NFFs innsats for å sette
fysioterapi på dagsorden?

– Da jeg begynte på dette prosjektet i
fjor, hadde jeg inntrykk av at NFF ikke
gjorde noe særlig for å markedsføre

fysioterapeuters kompetanse. Men under ar-
beidet med prosjektoppgaven har jeg fått en
annen oppfatning.

– MMI-undersøkelsen om muskel- og
skjelettlidelser var et viktig ledd i å synlig-
gjøre vår kompetanse. Den viste at en stor
del av befolkningen har tillit til fysioterapeu-
ter. Beveg deg-kampanjen har også vært bra,
selv om det er vanskelig å måle effekten av
slike kampanjer. Vi må jobbe for å holde på
vår posisjon i det norske helsevesenet. Det er
derfor svært viktig at NFF prioriterer infor-
masjon og markedsføring av fysioterapi. Jeg
vil særlig understreke hvor viktig det er med
dokumentasjon på at fysioterapi virker, sier
Ragnhild Hadland. ■

Dokumentasjon. Ragnhild Hadland, som nå er ferdig med fysioterapistudiet ved Høgskolen
i Bergen, har skrevet fordypningsoppgave om fysioterapi og markedsføring.
Foto: Harald Nyquist

Akershus:

Markedsføring på
sommerseminar

Hvorfor er det naprapater som forteller

seerne til «God morgen, Norge» hvordan

de skal unngå nakke-skulder-plager? Og

hvorfor tror folk at de må oppsøke

kiropraktor hvis de har vondt i ryggen?

Disse spørsmålene ble reist i invitasjonen

til sommerseminar fra NFFs avdeling i

Akershus.

Seminaret gikk av stabelen på Skiphelle

den 7.-8. juni, og begge dager var det

foredrag om temaet markedsføring.

Hvorfor? «Fordi konkurransen fra andre

profesjoner blir stadig tøffere», ifølge

avdelingsleder Elisabeth Troøyen. En av

foredragsholderne var Fredrik Møller

Christensen, fysioterapeut og nestleder

ved sykehuset Medi3 i Ålesund.

Bla om og les mer på neste side!

Ren markedsføring. Fredrik
Møller Christensen tenker
kommersielt. Han mener NFF må
satse mye
sterkere på å
markedsføre
fysioterapi
på profesjon-
ens vegne.
FOTO:
Roger
Engvik,
Sunnmørs-
posten.

Se www.ryggstrekker.no

Annonse
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Av Dagrun Lindvåg
dl@fysio.no

I foredraget til Akershus-avdelingen  la han
fram tall for å illustrere den enorme forskjel-
len mellom hva private bedrifter totalt sett
bruker på markedsføring og hva som brukes
på å markedsføre fysioterapi. De samlede
samfunnskostnadene for fysioterapi-
tjenestene er på ca. 2.895 millioner kroner.
En prosent av dette utgjør ca. 28 millioner
kroner, mens ti prosent vil utgjøre ca. 289
millioner kroner. NFF har på sin side bare en
stilling til informasjonsarbeid. For privat
sektor i fysioterapien skulle dette bety et
markedsføringsbudsjett på rundt 15 millio-
ner kroner, påpekte Møller Christensen.

– Dette er veldig mye penger for en orga-
nisasjon som NFF?

– Ja, det er det. Men det er så viktig at
medlemmene heller får betale litt for å få til
noe mer. Dette handler om kommersiell mar-
kedsføring. Skal vi overleve, må vi drive re-
klame for vår profesjon. NFF må satse mye
sterkere på markedsføring – på profesjonens
vegne, sier han til FYSIOTERAPEUTEN.

– En del fysioterapeuter ser ut til å fore-
trekke begrepet synliggjøring?

– Greit nok, men jeg liker ikke det ordet.
Dette er markedsføring, og det handler om å
få fram hva fysioterapeuter kan. Vi må for-
midle et tydelig budskap til publikum og
framstå som en enhetlig profesjon utad. Nå

Bygge merkevaren fysioterapi

framstår fysioterapeuter altfor sprikende og
utydelige, sier Møller Christensen.

Ikke mer «Beveg deg»
Han har ikke mye til overs for Beveg deg-
kampanjen.

– I beste fall er dette et gratis tilskudd fra
NFF til folkehelsearbeidet. Vi får ikke fram
hva fysioterapi er gjennom slike kampanjer.
«Beveg deg» kan være greit nok, men det er
ikke et uttrykk for merkevaren fysioterapi.
Min kjepphest er markedsundersøkelser,
som den MMI nylig gjennomførte for NFF.

Dette var en flott undersøkelse som NFF bør
gjøre mer av! Flertallet mente jo at fysiote-
rapi hjelper dem. Slike undersøkelser er nyt-
tige verktøy i arbeidet med å få fram merke-
varen fysioterapi

Møller Christensen mener også at fysiote-
rapeuter generelt ikke identifiserer seg nok
med sitt fagforbund.

– Det virker som om en del fysioterapeu-
ter ikke har lyst til det. MT-gruppa, som gikk
til det skritt å søke egen autorisasjon, ser ut
til å ville søke sin egen identitet, uavhengig
av NFF og andre fysioterapeuter. Hvis
manuellterapeutene får gjennomslag for søk-
naden, kan det svekke både faggruppen selv
og NFF. Dette virker lite gjennomtenkt.

Enkle budskap
– Hvem er de viktigste målgruppene for mar-
kedsføring av fysioterapi?

– Det er kundene/publikum, myndigheter/
politikere, ledelsen i helseforetakene og
samarbeidspartnere – som henvisende leger.
Det må utvikles en merkevareplattform som
skal brukes over alt, og NFF må kjøre det
samme klare budskapet om hva fysioterapi
er i alle sammenhenger. Fysioterapeuter som
er medlemmer i NFF bør også profilere seg
på en enhetlig måte. Det bør for eksempel
være visse standarder for hvordan en
fysioterapiavdeling eller et institutt skal se
ut. På Ålesund sykehus er fysioterapi-
avdelingen plassert i kjelleren, i mørke og
utrivelige lokaler. Det burde ikke gå an!

– Kan du gi eksempler på det du mener er
en  vellykket  profesjonskampanje?

– Utdanningsforbundet brukte i fjor store
ressurser på en kampanje om hvilken betyd-
ning lærerne har i samfunnet. Dette var
svært vellykket, og ga etter min mening også
uttelling for lærerne i forhandlingene. NFF
må også kunne bruke et slikt virkemiddel,
med korte og enkle budskap om fysioterapi,
sier Fredrik Møller Christensen. ■

Hva handler det om?
● Kommunisere et budskap

● Forstå oppfatninger

● Bygge eget selvbilde

● Danne felles atferd

● Framstå som en homogen gruppe

● Bygge en merkevare og styrke den.

(Kilde: Fredrik Møller Christensen)

– Fysioterapeuter jobber i et kommersielt marked. Det må derfor satses

mye sterkere på markedsføring av fysioterapi enn tilfellet er i dag. En

vanlig bedrift bruker 5-10 prosent av omsetningen til markedsføring,

mens NFF kun har en informasjonsstilling, sier fysioterapeut og nestle-

der ved sykehuset Medi3 i Ålesund, Fredrik Møller Christensen. Han

mener det er NFF sentralt som må ta på seg jobben med å bygge opp

merkevaren fysioterapi.

Se www.ryggstrekker.no

Annonse

Nye brosjyrer fra NFF
NFF er i ferd med å lage nye brosjyrer for alle faggruppene i forbundet. Brosjyrene har et

enhetlig design og skal være klare i god tid før Landsmøtet, opplyser NFFs informasjonssjef

Harald Nyquist.

Målet er  å markedsføre bredden innen fysioterapi. Målgruppene er leger, sykehus, andre

samarbeidspartnere i helsevesenet og publikum. FYSIOTERAPEUTEN kommer tilbake med

en nærmere presentasjon av brosjyrene når de er klare.
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En metodevurdering Kunnskaps-

senteret har gjennomført viser at

øvelsesbehandling, laser og TENS

gir god effekt for pasienter med

kneleddsartrose. Rapporten finner

du på www.kunnskapssenteret.no

Av Dagrun Lindvåg
dl@fysio.no

Ifølge rapporten gir øvelsesbehandling hos
fysioterapeut redusert smertenivå, bedre
funksjon og økt livskvalitet, dersom behand-
lingen varer i minst åtte uker. De fleste stu-
dier viser også positiv effekt av laserbehand-
ling og TENS.

Dette er den første metodevurderingen
innen fysioterapi fra Nasjonalt kunnskaps-
senter for helsetjenesten. Det var Senter for
medisinsk metodevurdering (SMM) som
høsten 2002 bestemte seg for å vurdere ef-
fekten av fysioterapi ved kneleddsartrose –
begrenset til elektroterapi og øvelses-
behandling. SMM er senere blitt en del av
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenes-
ten, som ble opprettet fra nyttår 2004.

Leder for ekspertgruppen er post doktor
stipendiat Jan Magnus Bjordal ved Seksjon
for fysioterapivitenskap, Universitetet i Ber-
gen. Bjordal er også leder ved Institutt for
fysioterapi ved Høgskolen i Bergen. Den an-
dre fysioterapeuten i gruppen er professor
Inger Holm, som leder fysioterapiavdelingen
ved Rikshospitalet.

Bedre enn ventet
Inger Holm sier til FYSIOTERAPEUTEN at
resultatene av metodevurderingen bekrefter
det man visste fra før.

– Men effektstørrelsen er større enn ven-
tet, den er faktisk veldig bra. Det er også
viktig å merke seg at effektstørrelsen er
større når øvelsene gjøres hos fysioterapeut
enn i pasientens eget hjem. Dette viser at

Kneleddsartrose:

God effekt med øvelser,
laser og TENS

kontinuitet og jevnlig kontakt med fysiotera-
peut er viktig, sier Holm.

Hun understreker også at laser og TENS
har god effekt på smerter ved kneleddsartrose,
mens ultralyd har liten dokumentert effekt.

– Det er gjort svært mange studier på kne-
leddsartrose, og det betyr at kunnskapen om
metoder som virker er sikker, sier Inger Holm.

Ekspertgruppen jobber nå for å spre in-
formasjon om resultatene. Ifølge Inger Holm
er det tatt kontakt med NRKs helsemagasin
PULS. Det kommer trolig også artikler i det
norske legetidsskriftet og i British Medical
Journal.

– Det er avgjørende for pasienter med
kneleddsartrose at legene henviser dem til
fysioterapeut. Vi har tre viktige målgrupper
når det gjelder å nå ut med informasjon om
disse resultatene. Det er leger, pasienter og
fysioterapeuter – som må ta til seg ny kunn-
skap og endre praksis hvis det er behov for
det, sier Holm.

Resultatene
Ekspertgruppen har undersøkt fysioterapi i
form av øvelsesbehandling og elektroterapi.
Elektroterapi er her brukt som en samle-
betegnelse for flere behandlingsformer, som
ultralydbehandling, ulike former for strøm-
behandling, behandling med elektro-
magnetiske felt og infrarød laser.

Alle de systematiske oversiktene og de
fleste primærstudiene av øvelsesbehandling
viste redusert smertenivå, samt bedret
funksjonsstatus og livskvalitet. Graden av
bedring ser ut til å være påvirket av tre fak-
torer; pasientens egeninnsats, spesifisiteten
av øvelsesbehandlingen og i hvilken grad fy-
sioterapeuten er tilgjengelig for pasienten.
Øvelsesbehandling i 8-12 uker hos fysiotera-
peut viste den beste effekten og holdt seg i
flere måneder etter avsluttet behandling.

Når det gjelder elektroterapi, er det ikke
sikker dokumentasjon for gunstige kliniske
effekter på kneleddsartrose av refusjons-
berettigede behandlingsformer som
ultralydsbehandling, pulset elektromagne-
tiske felt, eller strømbehandling som ikke til-
fredsstiller rapportens definisjon av TENS.
Men de fleste studiene viste positiv effekt på

smerter ved behandling med laser og TENS.
Effektstørrelsen av både laserbehandling og
TENS er over grensen på 0,8, noe som be-
tegnes som en meget god effekt. Begge me-
todene har en god korttidseffekt på moderate
til sterke smerter når behandling gis med et
intensivt regime i løpet av 2-4 uker, heter det
i rapporten.

– Kunne hjulpet mange
Tidligere i sommer sto ekspertgruppens le-
der, Jan Magnus Bjordal, fram i avisen BA
sammen med tidligere Brann-spiller Inge
Ludvigsen. Bjordal sa at mange pasienter
ikke forstår hva trening kunne gjort for dem,
og at kombinasjonen av elektroterapi og tre-
ning kunne ha hjulpet mange. Han mente
også at dette kunne minske bruken av medi-
kamenter.

Ludvigsen pådro seg ifølge BA en kors-
båndskade i 1989, som senere utviklet seg til
slitasjegikt. Han har i dag problemer med å
gå en vanlig tur.

– Det er et stort tiltak å komme i gang
med trening igjen, men jeg har tro på at dette
har noe for seg, sier den tidligere fotballspil-
leren til BA.

FYSIOTERAPEUTEN har vært i kontakt
med Bjordal for å få hans kommentarer til
rapporten, men han ønsket ikke å uttale seg
mer til mediene om denne saken. Noen be-
grunnelse ble ikke gitt. ■

Vonde knær. Tidligere Brann-spiller Inge
Ludvigsen har store problemer med knærne.
Ifølge Jan Magnus Bjordal kunne en
kombinasjon av trening og elektroterapi ha
hjulpet mange. Foto: Hilde Unosen, BA
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Shakespeare gikk rett på sak, på genteknologi og
DNA. Menneskets DNA er nå kartlagt, og mange ser
på dette gjennombruddet som en av vår tids største
forskningsbragder. Når Shakespeare spøkefullt kom-
menterer sin funksjonshemming som en stavefeil, er
det med bakgrunn i at DNA-molekylet er en oppskrift
på hvordan vi skal bli. «Oppskriften» er skrevet med
de samme fire bokstavene i alle levende vesener, og
hos oss mennesker inneholder den rundt tre milliarder
tegn. En liten skrivefeil kan gi svært alvorlige syk-
dommer.

I dag er forskningen på å «hindre» slike skrivefeil i
full gang, og ønsker man en «feilfri» baby er ikke
dette noe problem. Genteknologien hjelper dem som
vil vite om barnet de venter er friskt. Dette setter
mange vordende foreldre overfor store og vanskelige
valg om de bør bære fram et funksjonshemmet barn.

Shakespeares viktigste budskap til forsamlingen
var å være skeptisk, og si nei til en utvikling som
ifølge forskere skal gi perfekte mennesker, som skal
fortelle deg hvilke sykdommer du vil få eller hva du
kommer til å dø av, og som helst ser at færrest mulig
med funksjonshemminger får komme til verden.

Det handler om
menneskets verdighet
Tom W. Shakespeare rager knapt meteren over bakken og omtaler seg selv spøkefullt som

«a spelling mistake». I sitt foredrag fokuserte han på genteknologi og hva det vil bety om

den får utvikle seg fritt. Han trakk fram tre måter genetikk vil komme til å influere våre liv;

ved genterapi, forskning på stamceller og legemidler.

Av Heidi Johnsen
hj@fysio.no

Forser hindringene!
Selv er Shakespeare et lysende eksempel på at det er
mulig å leve og komme seg fram i verden, selv om man
er født med en funksjonshemming. For ham har det
ikke vært snakk om hindringer, men å forsere dem. Han
er i dag administrerende direktør ved Policy, Ethics and
Life Sciences Research Institute (PEALS) i Newcastle,
England. Han kunne fortelle forsamlingen at han flere
ganger hadde fått høre at sånne som han ikke burde
vært født.

– Men her er jeg, og min livskvalitet er meget god!
Jeg har en utfordrende jobb, er gift og har to flotte barn.
Ingen har rett til å fortelle andre hvor godt eller dårlig
deres liv er. Mitt budskap er at vi må tenke selv og be-
stemme over våre egne liv. Vær skeptisk til utviklingen
innen genteknologi og det stadig voksende ønsket om
en perfekt verden, der alle er mer eller mindre like. Hva
slags verden får vi da? Ønsker du å vite hva du skal dø
av, så finnes svaret. Men hvis du ikke kan gjøre noe
med det, hvorfor skal du vite det? Vi må være skeptiske
til de som lover medisiner og behandlingsmetoder som
skal løse  funksjonshemmingsproblemet. Det finnes
teknikker og midler, men dokumentasjonene er fortsatt
mangelfulle, sa Shakespeare.

Rehabilitation International (RI) er en verdensomspennende nettverksorganisasjon, som arbeider for å

forbedre livskvaliteten til mennesker med funksjonsnedsettelser. Organisasjonen som ble etablert i 1922,

har sitt sekretariat i New York og har i dag nasjonale ledd i 82 land. Rehabilitation International Norge har

virket siden midten av 1960-årene. Medlemsmassen består av funksjonshemmedes organisasjoner,

fagforeninger, fagforbund, sentrale og lokale myndigheter, institusjoner og enkeltmedlemmer. I juni

arrangerte RI den 20. verdenskongressen i Oslo under tittelen «Rethinking Rehabilitation».
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Humanistisk tilnærming
Shakespeare mener tiden er inne for å kvitte seg med
den biomedisinske tilnærmingen i rehabilitering og er-
statte den med en mer humanistisk tilnærming.

– Det er på tide å forstå at det ikke er funksjonshem-
mede mennesker det er noe galt med, men at
rehabiliteringsmaskinen er gått ut på dato. Rethinking

rehabilitation betyr å tenke i nye baner, hvor brukerne
står i sentrum. Å si at funksjonshemmede mennesker
har spesielle behov er å sette oss opp mot de andre. Det
er diskriminering. Vi har ikke spesielle behov. Vi tren-
ger tilrettelegging. Det kan bety noe så enkelt som å
komme seg fram i gatene, eller reise med samme tog
som andre. Det betyr også at vår stemme må være av-

Liten mann, store visjoner.
Britiske Tom W. Shake-
speare rager knapt en meter
over bakken. Han holdt et
engasjert foredrag på
konferansen «Rethinking
Rehabilitation» i juni om
genteknologien og hva det
kan bety om den får utvikle
seg fritt. Han omtalte seg
selv som «a spelling
mistake», som mange
ganger hadde fått høre at
han ikke burde vært født.
Foto: Heidi Johnsen
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gjørende når behandlingsopplegg skal utarbeides, sa
Shakespeare.

Underkastet behandling
Mens Tom Shakespeare fokuserte på den teknologiske
utviklingen for å gjøre mennesket vellykket, angrep
Patricia E. Deegan det profesjonelle helsevesenet hvor
klienten blir underkastet behandling og pasifiseres. Hun
mener funksjonshemmede må sees på som forbrukere
og ikke klienter, og at penger beregnet på rehabilitering
må gå direkte til den funksjonshemmede, et system der
pengene følger bruker.

Deegan, som er tilknyttet både Boston University
Institute for study of Human Resillience og University
of Kansas, vet hva det vil si å være klient. Som 17-
åring fikk hun diagnosen schizofreni. På kongressen
fortalte hun sin egen gripende historie om møtet med
helseprofesjonene, hvor hun måtte underkaste seg be-
handling og følte at hun ble fratatt sin menneskelige
verdighet. Hun mener på ingen måte at profesjonene
ikke er viktige. I likhet med Shakespeare mener hun det
er viktig å snu tendensen til å se på personer med
funksjonshemminger som mennesker med spesielle be-
hov.

– Våre behov er de samme som dine. Vi vil bli opp-
fattet som hele mennesker, oppleve glede og bli godtatt
på lik linje med andre. Omgivelsene må tilrettelegges,
slik at vi kan fungere slik, sier hun.

Velge selv
Deegan mener det er helt avgjørende å introdusere valg
allerede ved første møte mellom bruker og
behandlingsapparat.

– Til og med svært psykotiske mennesker er i stand
til å velge, men får ikke muligheten til det. I USA kan
vi bli puttet i institusjoner og dopet ned, bare på basis
av en diagnose stilt av en psykiater. I Norge lever
mange mentalt funksjonshemmede mennesker utenfor

institusjon. Her kan du til og med bli dopet ned i ditt
eget hjem, basert på hva fagpersoner mener er det beste
for deg, sa Deegan.

Frihet til å velge
Deegan viste til at et av målene for «Rethinking
Rehabilitation», er å komme bort fra dagens rehabilite-
ring som hun mener reduserer individets frihet og triv-
sel.

– Skal rehabilitering være til hjelp for oss, må den
frigjøre oss og få slutt på undertrykkingen, som hindrer
den undertrykte i å være den man er, sa Deegan.

– Som 17-åring fikk jeg psykiske problemer og ble
brakt til en institusjon. Der fikk jeg diagnosen schizo-
fren, og etter dette ble schizofreni en del av min identi-
tet. At jeg var en god idrettsutøver, at jeg likte å være
ute i naturen og var den eldste av barna i en stor
arbeiderklassefamilie, hadde liten interesse for profe-
sjonene rundt meg. For dem betydde det mest at jeg var
schizofren. Med en gang diagnosen var satt, ble hele
min væremåte tolket ut fra sykdomslæren. Før diagno-
sen var jeg ei aktiv og rastløs jente som likte å være ute
og trene. Når jeg var inne og ble rastløs, beordret min
bestemor meg ut for å løpe til jeg ble sliten. Så kunne
jeg komme inn igjen når jeg kunne «oppføre» meg. Det
stod ikke noe i journalen om at pasienten var urolig og
rastløs og at aktivitet var god medisin mot dette. I ste-
det så det profesjonelle hjelpeapparatet en schizofren
person, som var urolig og ørkesløst vandret rundt i kor-
ridorene. Behandlingen var ikke som min bestemors
anbefaling. Jeg var en farlig pasient.

Deegan understreker at funksjonshemmede ikke er
ting som trenger å bli «reparert».

– Når jeg leser bøker om rehabilitering, er det som å
lese tekniske planer for en automatisk montasje i en fa-
brikk. Framtidens rehabilitering vil innebære en politikk
og en organisering som legger samfunnet til rette slik at
alle kan fungere i fellesskapet, understreket hun. ■

Grimeland er prosjektleder for videreutdanning i helhet-
lig rehabilitering ved fysioterapeututdanningen i Oslo.

– Det som var påfallende var fokuset på tilgjenge-
lighet og samfunnets manglende prioritering av tilrette-
legging. Mange stilte spørsmål om hva det er som gjør
folk funksjonshemmet. Er det funksjonshemmingen el-
ler er det omgivelsene?

Livskvaliteten, det at vi kan komme oss ut, delta i
fritid og aktiviteter, i utdanning og arbeid er en rettighet

En sterk opplevelse
– Konferansen var en følelsesmessig og sterk opplevelse. Den tok fatt i de store

linjene – politikk og organisasjon – og ble dermed løftet opp på det nivået den hører

hjemme, sier Jorid Grimeland.

alle mennesker har og som må ivaretas, sier Grimeland.
Etter hennes menging er dette et viktig område for

fysioterapeuter, og det blir også vektlagt i helhetlig re-
habilitering. Det er viktig at fysioterapeuter innhenter
kunnskap hos pasienter, og at de systematiserer kunn-
skapen i forhold til dette arbeidet. Det er også viktig å
få formidlet kunnskapen videre til lokale myndigheter
til bruk i plansammenheng og tjenesteyting. På den må-
ten vil vi få tilgjengelighet for alle, sier Grimeland.
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Toru (49) deltok på kongressen sammen med sin kone
Masayo Furui (51). Hun har Cerebral Parese og sitter i
rullestol. Masayo snakker ikke engelsk, men ekteman-
nen oversetter alle spørsmål til henne, og de diskuterer
før de svarer.

Paret har vært gift i 30 år og har tre barn. De møttes
som aktivister. Begge kjempet for funksjonshemmedes
rettigheter. Sammen har de kjempet for at hun skulle få
et best mulig liv med sin funksjonshemming. Selv om
Masayos sykdom gradvis har gjort henne svakere og
stadig mer avhengig av tilrettelegging, kjempet begge
for at hun skulle klare seg lengst mulig uten rullestol.
Men for ti år siden ble det løsningen.

Ingen rettighet
– I Japan er det ingen rettighet å få rullestol. Kan du stå
på bena, sier myndighetene at du kan jo gå, og da tren-
ger du ingen rullestol. Vi måtte kjempe i flere år før jeg
fikk denne,  sier hun.

Mannen påpeker at selv om konas sykdom etter
hvert har gjort henne svakere fysisk, er hun en meget
sterk og engasjert kvinne. Da en del av kongress-
deltakerne besøkte Sunnaas Sykehus, var de to aktive i
å stille spørsmål til ledelsen og fagpersonalet på syke-
huset.

– Når jeg er på jobb, drar hun ut i nabolaget og er
med på sosiale aktiviteter og er sterkt engasjert i arbeid
for funksjonshemmedes rettigheter, sier Toru.

– Jeg vil være et godt eksempel for andre, vise at
selv om du er funksjonshemmet kan du komme deg ut,
treffe andre og ha et sosialt liv, sier Masayo.

Engasjert
Det er ikke konas funksjonshemming som har gjort
Toru engasjert i funksjonshemmedes rettigheter.

– Allerede som 17-åring på Highschool ble jeg sint
på måten vi behandlet funksjonshemmede på. For meg,
både som menneske og fysioterapeut, har det vært

Kjemper sammen for verdighet
og rettigheter
Genetiske problemstillinger opptar meg, og

Tom Shakespears innlegg gjorde sterkt inn-

trykk både på meg og min kone Masayo,

sier japanske Toru Furui, fysioterapeut med

doktorgrad  i filosofi fra Japan.

Av Heidi Johnsen
hj@fysio.no

svært viktig at funksjonshemmede har sin egen verdig-
het og selv kan legge planer for sitt liv. Så må vi som er
friske, sammen med samfunnet, legge til rette slik at
dette kan realiseres. Verdighet  og tilgjengelighet var
også svært sentralt i Shakespeares innlegg. Samfunnet
er fullt av fysiske hindringer som gjør at den funksjons-
hemmede blir enda mer funksjonshemmet og avhengig
av hjelp. Dette vet planleggerne, men likevel opplever
vi overalt at det bygges nytt og rehabiliteres gamle
bygg uten at det tas hensyn til en stor del av samfunnet
som ikke kan forsere fysiske hindringer, sier Toru.

Han har jobbet med sentrale og lokale myngdigheter
for å bygge opp ulike rehabiliteringstilbud for funk-
sjonshemmede.

– Det er vanskelig å leve med funksjonshemming i
Japan. De fleste plasseres på institusjoner som finnes i
hvert distrikt. Mange steder er det lang ventetid for å få
et rehabiliteringstilbud og det er flere års ventetid på å
få rullestol, om du i det hele tatt får noen. For meg har
det vært viktig å få hjelpeapparatet til å samordne hjelp
og pleie i kommunene og ikke minst utforme informa-
sjon til familien.

Dagen etter intervjuet kommer Toru bort til FYSIO-
TERAPEUTEN og sier at det er viktig at vi ikke fram-
stiller saken som om kona er avhengig av han og er en
belastning.

– Hun har aldri vært noen belastning. Hun hadde
sykdommen da vi møttes.  Sammen har vi kjempet for
rettigheter. Jeg støtter og hjelper – legger til rette. Men
jeg er avhengig av Masayo, sier han alvorlig. ■

Tospann. Masayo og
Toru Furui kjemper
sammen for funk-
sjonshemmedes
rettigheter og  deltok
på verdens-
kongressen i Oslo.
Foto: Heidi Johnsen
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For å kunne gjennomføre studien sendte Reidun
Jahnsen ut 776 spørreskjemaer til personer med CP
som bare var bevegelseshemmede. Mellom 50 og 70
prosent av de som har denne diagnosen har ingen psy-
kisk utviklingshemming. Det finnes ikke noe sentralt
CP-register i Norge. Jahnsen måtte derfor gå igjennom
1000 journaler for å finne ut hvem som kunne fylle ut
et spørreskjema, og hun fikk svar fra 406 personer

– En hel del positive ting har skjedd de siste årene.
85 prosent svarte at de bodde i egne boliger.
Utdanningsnivået i gruppen var høyt. 25 prosent har ut-
dannelse på høgskole- og universitetsnivå. Problemet er
at de ikke får jobb. Av dem som får jobb, medregnet fra
20 prosent og oppover,  er det mange som slutter tidlig.
Det sier mye om et tøft arbeidsmarked, sier Jahnsen.

Glemt gruppe
«Being adult with a «childhood disease» – a survey on
adults with cerebral palsy in Norway» – er tittelen på
Reidun Jahnsens avhandling. En glemt gruppe, kaller
hun de voksne med CP, fordi systematisk oppfølging
stopper opp når 18-årsgrensen er passert.

– Selv om hjerneskaden er stabil, utvikler komplika-
sjonene seg. Mange får belastningsskader. Bevegelses-
hemmede bruker 3-5 ganger mer energi ved gange enn
personer uten funksjonshemming. De bruker hele tiden
av reservene sine. En tredel får kroniske smerter i mus-
kler og ledd. Nesten like mange føler seg utslitt hver
dag. Hvis du kan gå, virker det som om det oppleves
som et nederlag å bruke rullestol. De fleste som likevel
tar rullestolen i bruk, sier ofte etter en stund: Hvorfor
gjorde jeg ikke dette før? En årsak til at så mange slut-
ter i jobb er at de blir utslitt av å forflytte seg til og fra
jobben på egen hånd, sier Jahnsen.

Klare seg selv
Hun trekker fram at idealet har vært å klare seg selv,
men understreker at hjelp til en del daglige rutiner kan-
skje kunne bidratt til å klare mer av det som gir best
livskvalitet.

– Heldigvis tenker vi annerledes i dag, spesielt i for-
hold til barn. Nå anbefaler vi å ta i bruk rullestol som
vekselbruk. Men vi ser at det er svært vanskelig for

– Lytt til barn og voksne med livsvarige
funksjonshemminger!
Over 400 voksne med cerebral parese har gitt svar til Reidun Jahnsens doktorgrads-

prosjekt:  Being adult with a «childhood disease». En glemt gruppe, kaller Jahnsen de

voksne som har CP.

Av Heidi Johnsen
hj@fysio.no

mange foreldre å akseptere rullestol for barna. De kjø-
rer heller barnet til skolen, i stedet for at barnet kan
komme seg til skolen i elektrisk rullestol sammen med
kameratene. Bruker barna rullestol i friminuttene kan
de lettere komme seg ut for å delta i leken. I stedet må
de slite seg ut for å komme ut i friminuttet akkurat tids-
nok til å høre klokka ringe inn til ny time, sier Jahnsen.

– Men er det ikke viktig med fysisk aktivitet for funk-
sjonshemmede?

– Det er viktig å være fysisk aktiv, men på en måte
som ikke tapper deg for krefter. Kanskje du skal gjøre
noe annet enn å gå. Det er viktig å finne balansen mel-
lom aktivitet og avlastning. De som ikke kan bevege
seg må få hjelp til det, mens de som overbelaster krop-
pen må få hjelp til avlastning og annen form for beve-
gelse. Løsningen er aldri å ikke gjøre noe. For lite akti-
vitet kan også gi smerter og trøtthet, sier hun.

Må ta ansvar
Jahnsen har vært rundt i habiliteringstjenesten i 14 av
19 fylker og snakket om dette. Hun mener voksen-
habiliteringstjenesten må ta ansvar for voksne med di-
agnosen CP.

– Vi må tenke systematiske overgangsordninger
mellom barn- og voksenhabilitering. Flere fylker er al-
lerede i gang. Voksenhabiliteringstjenesten har tidligere
bare hatt ansvar for psykisk utviklingshemmede. Perso-
ner med medfødte bevegelseshemminger har ikke hatt
noe tilbud. Det er det et stort behov for, sier hun.

Jahnsen viser til Sunnaas sykehus, Mellomveien Bo-
og behandlingssenter i Tromsø og Kongsgård sykehus i
Kristiansand. Her har de har tatt utfordringen og utvi-
kler tjenester for voksne med CP. Hun understreker at
det er den lokale helsetjenesten som må ta ansvar og
henvise. En rekke nye behandlingsformer er tatt i bruk
for barn med CP de siste fem årene, blant annet
spastisitetsbehandling. Dette bør bli et like tilgjengelig
tilbud til voksne. CP er nemlig ingen «barnesykdom».

Nybrottsarbeid
Reidun Jahnsens doktoravhandling er et stykke
nybrottsarbeid. De fleste resultatene var helt ukjente da
hun startet opp for fem år siden. I dag er det rundt 6000
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som har diagnosen CP, og hvert år fødes det rundt 120
barn med diagnosen i Norge .

Jahnsen er svært opptatt av at kunnskapen som de
voksne med CP har skal få konsekvenser for hvordan vi
behandler barn med CP i dag. De som er fysisk aktive
som voksne, er de som lærte å forstå betydningen av
fysisk aktivitet som barn. Treningen må ha klare kort-
siktige mål som stadig oppnås, slik at barna opplever
mestring og at innsatsen er bryet verd. Treningen må
være spesifikk, målrettet og intensiv i perioder for å
oppnå et mål, men generell fysisk aktivitet sammen
med andre barn er minst like viktig.

– De fleste barn kan delta i samme gruppe som an-
dre barn. Det skal være virkelig gode grunner for å ta et

Vekselbruk. – Nå anbefaler
vi foreldre å la barnet ta i
bruk rullestol som veksel-
bruk. Men svært mange
foreldre har problemer med å
akseptere rullestol for barna,
sier Reidun Jahnsen. Foto:
Heidi Johnsen

barn ut av sin sammenheng
for å trene alene. Å forbruke
et barns tid er en alvorlig bi-
virkning.  Her er det snakk
om tilrettelegging. Fysiote-
rapi er vanlig for denne grup-
pen, og tradisjonelt sett har
barnefysioterapeuter stått for
treningen. Men privat-
praktiserende generelt må
ikke være skeptiske. Idret-
tens treningsprinsipper gjel-
der også ved CP. Spesielle
behandlingsmetoder har ikke
vist noen bedre effekt. Du
trenger ingen spesial-
utdannelse. Er du fysiotera-
peut; ta i bruk det du kan om
trening av styrke, kondisjon
og balanse. Mange har lyst til
å trene med vekter, og da
trenger de hjelp og veiled-
ning, sier Jahnsen. Det
samme gjelder belastnings-
skadene, som har mye til fel-
les med idrettsskader og yr-
kesskader.

– MEN, viktigere enn fy-
sioterapi er at alle som arbei-

der med barn og voksne med livsvarige funksjons-
hemminger lytter til deres ønsker og behov og oppmun-
trer dem til å uttrykke disse. Habiliteringsfeltet har mye
å lære av rehabiliteringsfeltet som oppnår både høyere
grad av yrkesaktivitet og mer regelmessig fysisk aktivi-
tet for sine brukere. Habilitering og rehabilitering kan
både forsterke og fjerne funksjonshemmende barrierer,
ved enten å være dem som alltid vet best eller ved å
lytte og støtte brukernes kontroll over sitt eget liv, sier
Reidun Jahnsen. ■

Du får vite mer om doktorgradsarbeidet ved å henvende
deg til: reidun.jahnsen@rikshospitalet.no
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61-åringen jobber i dag 50 prosent stilling som sosial-
konsulent ved Barnenevrologisk seksjon på Rikshospi-
talet, Berg Gård. Stillingen ble opprettet gjennom Ar-
beidsformidlingen, men ble omgjort til ordinær stilling
i 1980. Mange voksne med CP har mye smerter. Det
har ikke Haugen, noe hun betegner som et stort privile-
gium. Haugen er opptatt av at hennes tilstand ikke skal
rosemales. Livet har ikke vært noen dans på roser, men
hun har nektet å gi opp og har fått mulighet til å lære
seg å leve med sin funksjonshemming. Som barn hadde
hun problemer med å godta trening.

– Det var nok ønskelig at jeg skulle trene mer, men
jeg hadde hatt friheten så lenge at jeg helst ville gjøre
andre ting enn å trene. Min mor var fortvilet. Endelig
hadde datteren fått en diagnose og tilbud om trening,
og så ville ikke jentungen. Dette var i 1950, på den ti-
den CP-arbeidet begynte her i landet, forteller hun.

Første trening var poliklinisk. Senere fikk mor og
datter plass i tre uker på Rikshospitalets barneavdeling.
Moren skulle lære å behandle datteren.

– Men jeg skulle gjøre ting på min måte. Jeg gikk på
egne bein fra jeg var fire, og det falt meg ikke inn at jeg
skulle gjøre noe annet. Selv om jeg ikke har trent så
mye etter program, har jeg vært i aktivitet og var med
på det de andre barna var med på. Jeg ville ikke henge i
skjørtene på mor og var heldig som hadde foreldre som
så ungen sin, ikke bare en funksjonshemmet. De backet
meg opp når de så det var noe jeg ville gjennomføre.
Men de kunne også prøve å dempe forventningene
mine.

– Jeg har vært aktiv som voksen for å holde meg
unna rullestolen. Men da jeg var 55 år måtte jeg i rulle-
stol, fordi balansen gradvis var blitt dårligere, sier Hau-
gen.

Støtte fra kolleger
– Mange sier at jeg ikke ville akseptere min situasjon.
Men samfunnet er laget for gående, og jeg bestemte
meg for ikke å gi opp å bruke beina. I tre år orket jeg
ikke mer enn å komme meg på jobben. Resten av dagen
lå jeg på sofaen. Det blir jo ikke noe liv. Derfor var det
himmelsk å begynne med rullestol. Da kunne jeg bruke
kreftene til andre ting, og jeg ser at det å kunne kombi-
nere rullestol og å gå, kunne jeg ha begynt med tidli-
gere.

– Jeg ville være som andre
Sju år gammel fikk Liv Haugen diagnosen cerebral parese, CP. Hun lærte seg å gå på sin

måte da hun var fire år og hadde problemer med å innordne seg treningsprogrammer.

Hun ville gjøre det meste på sin måte. Rullestol var uaktuelt, men for seks år siden

måtte hun ta den i bruk.

Av Heidi Johnsen
hj@fysio.no

Hun understre-
ker at det er en
sorgprosess for de
fleste å erkjenne at
en plutselig ikke
behersker et om-
råde.

– For meg var
det også viktig å få
fagpersonene til å
fortelle meg at jeg
var i ferd med å
miste gang-
funksjonen. Kolle-
gene lot meg være i
fred med min pro-
sess, og det var vik-
tig for meg at jeg
ikke ble klient i et
mangeårig kollega-
forhold. Jeg lever et
liv jeg er fornøyd med, selv om jeg kunne hatt behov
for litt hjelp hjemme. Men foreløpig klarer jeg meg
selv. Det går bare litt saktere, sier hun.

Velutdannet
Liv Haugen er et eksempel på at det er mulig å komme
seg fram med en funksjonshemming. Hun understreker
at hun har vært nødt til å bruke lengre tid. Ikke primært
på grunn av hodet, men fordi alt som skal gjøres tar
lenger tid. I 1974 la hun Blindern bak seg med en sam-
funnsvitenskapelig utdanning. Hun har vært rådgiver,
veileder og sosialkonsulent for ungdom og voksne.
Helt fram til 1980 jobbet hun i full stilling, etter det har
hun jobbet 50 prosent.

– Jeg var ikke fornøyd da jeg måtte redusere ar-
beidstiden, men i ettertid ser jeg at det var forebyg-
gende og ga meg overskudd til å gjøre andre ting. ■

Innsats. Liv Haugen er et
eksempel på at det er mulig å
komme seg fram med funksjons-
hemming. Foto: Heidi Johnsen

Se www.ryggstrekker.no

Annonse



23Fysioterapeuten nr. 8   august  2004

debattdebatt
Forsvarlighetskrav
og dokumentert
kunnskap må være
styrende
Kommentar til Astrid Olafsdottir/Sigrund
Grindheim og Mikael Olsens innlegg i nr 6/2004.

Olafsdottir/Grindheim, som representerer styret
i det som nå heter Norsk Forening for Klinisk
Ortopedisk Medisin (NFKOM), hevder at «manuell-
terapeutene i praksis avgjør om andre retninger
innen manipulasjonsbehandling skal få godkjen-
nelse på det norske fysioterapimarkedet». Slik er
det selvfølgelig ikke.

I spørsmål om å praktisere manipulasjons-
grepet er det Lov og helsepersonells krav om
forsvarlig praksis som regulerer forholdet. I NFF-
sammenheng må Faggruppen for manuell terapi
argumentere for sine standpunkter og kan bli
nedstemt. Det ble vi for eksempel i spørsmålet om
godkjenning av OMI-kurs som omhandler
ekstremitetsledd.

Kravet om forsvarlig praksis har i alle år vært
retningsgivende for utviklingen av manuellterapien i
Norge, spesielt gjelder dette manipulasjonsgrepet.
Pionerene i norsk manuellterapi hadde et utstrakt
samarbeid med Cyriax. Store deler av diagnostik-
ken og den patologiske forståelsen til denne
engelske ortopeden som døde i 1985, ble en av
grunnpilarene i norsk manuellterapi.

Behandlingsteknikkene, spesielt manipulasjons-
grepene, ble derimot valgt bort pga sin brutalitet og
manglende spesifisitet. For å sikre pasienten mot
ukyndig og farlig behandling ble det utviklet
teknikker for skånsom manipulasjon, alternativer til
manipulasjon og et utdanningssystem som satte
strenge krav til utøverne. Det har aldri vært
undervist i manipulasjonsteknikker på etterutdan-
ningskurs i norsk manuellterapi. Dette har vært
forbeholdt den omfattende manuellterapi-
utdanningen hvor studentene bare kan utføre

manipulasjonsgrepene under kyndig veiledning.
Det overrasker neppe OMI/NFKOM at vi hevder

at samme prinsipp bør gjelde for dem. Den
manglende kvalitetssikringen i OMI-systemet tilsier
at det ikke bør undervises i manipulasjonsteknikker.
Fysioterapeuter som praktiserer manipulasjon etter
Cyriax-kurs, bør tenke igjennom om de har en
faglig forsvarlig utdanning å støtte seg på den
dagen en pasient klager over feilbehandling.

OMI-gruppen har tatt manipulasjons-
undervisningen ut av en del av kursrekken sin og
har dermed fått NFF-godkjenning for en del av
kursene som fysioterapispesifikk etterutdanning. Vi
var motstandere av dette fordi Cyriax-systemet er
bundet opp til én autoritets teser, jmfr. betegnelsen
«Ortopedisk medisin ad modum Cyriax». Å la
systemet være avhengig av en avdød guru må virke
sementerende på innholdet.

I motsetning til hva OMI–gruppen hevder, er
ikke dette tilfelle med den norske manuellterapien.
Den har siden starten på 50-tallet vært åpen for
kunnskap fra mange leire. Det faglige innholdet,
både når det gjelder teoretisk forståelse og praktisk
utøvelse, har stadig tilpasset seg ny kunnskap.
Arbeidet med å utvikle faget fra et hovedsakelig
empirisk grunnlag til en vitenskapelig basert
praksis var avgjørende for at manuellterapi nå er
blitt en masterutdanning ved Universitetet i Bergen
(UiB).

Interesserte fysioterapeuter bør derfor heller
velge NFFs ekstremitetskurs, som er utviklet i
samarbeid med Faggruppen for manuell terapi, enn
å begynne på et gammeldags system som i verste
fall (hvis man tar hele kursrekken) kan forlede
deltagerne til å utføre uforsvarlig manipulasjon.

Mikael Olsen mener OMI bygger på «internasjo-
nale anerkjente ortopediske teorier og metoder»
mens manuellterapi bygger på «fasettleddsteorier
og manipulasjonsteknikker av columna som
benyttes av manuellterapeuter». Dette bekrefter
mistanken om at OMI ser enkelt på tingenes
tilstand. Den oppdaterte kunnskapen Olsen hevder
at OMI har, ber vi han sende til masterutdanningen
ved UiB, slik at den kan inkluderes i vår kunnskaps-
baserte praksis – hvis den holder mål!

Jeg tror lite på paradigmeskiftet Olsen drømmer
om i NFF, hvor OMI tar over den fysioterapifaglige
utviklingen med «økende krav til objektivitet og
empiri». Til det har fysioterapiforbundet et alt for
sterkt forskningsmiljø i medlemsmassen.

Olsen mener Faggruppens ønske om autorisa-
sjon fører til at vi «setter oss selv utenfor».
Forholdet er slik vi ser det, stikk motsatt. At noen
fysioterapeuter fusker i faget og bedriver uforsvar-
lig manipulasjon, er et godt argument for en
særskilt autorisasjon av manuellterapeuter og en
kvalitetssikring av fysioterapien.

Peter Chr. Lehne
leder av NFFs faggruppe for manuell terapi

NFF og privat
praksis
Forbundsleder Lexow har kommet med flere
uttalelser i FYSIOTERAPEUTEN (F) om utfordringer
NFF står overfor. Som to viktige saker nevnes
arbeidsledigheten blant de unge, samt problemene
i privat praksis.

«Det er blitt uforutsigbart å drive privatpraksis,
og det var ikke intensjonen da kommunehelseloven
trådte i kraft i 1984», sier hun (F. jan. 2004).

Hun sier også at bindingene til kommunen kan
være uheldig og mener nye modeller må utredes
(F. jan. 2003).

Forbundslederen får spørsmål om NFF vil gjøre
noe for å redusere studentopptakene med tanke på
økende arbeidsledighet blant fysioterapeuter. Til
dette svarer Lexow at tallene på arbeidsledige er
såpass lave at en ikke har planer om å foreta seg
noe (F. jan. 2003).

Kort tid etter dette ble det gjort kjent at
sentralstyret hadde nedsatt en prosjektgruppe som
skulle vurdere organiseringen av fysioterapi-
tjenesten i kommunene. Mange av oss har ventet
med spenning på resultatet av prosjektgruppens
arbeid. Forslaget til «alternativ organisering» ble
lagt fram i FYSIOTERAPEUTEN i mai år. Så langt
ser det ut til at NFF ser arbeidsledigheten som
eneste problem, og at dette problemet skal løses
ved å frata privatpraktiserende fysioterapeuter 20
prosent av driftstilskuddet.

Det er riktignok meningen at reduksjonen av
driftstilskuddet skal kompenseres med økning av
honorartakstene. Men som det går fram av
artikkelen, er dette ment å være et spleiselag der
både, stat, pasient og terapeut må bidra. Det vil si
at staten må yte mer, pasientene får høyere
egenandel og at fysioterapeutenes andel av
spleiselaget må bli mer usikre inntektsforhold.

NFF mener at kommunene må forplikte seg til å
bruke de innsparte midlene til utvidet fysioterapi-
tilbud for å skaffe jobber til flere. Som vi alle vet
strekker kommunale plikter seg så langt økonomien
rekker. Det vil si at kommunene kan love mer
fysioterapi det ene året og komme med innskrenk-
ninger det neste, med begrunnelse i økonomien.

Vi er alle enige i at arbeidsledigheten blant unge
fysioterapeuter er et problem. Spørsmålet er hva en
kan gjøre med problemet. Er det kanskje på tide å
innse at det utdannes for mange fysioterapeuter?
Jeg forstår NFFs dilemma. De prøver både å verve
og holde på unge medlemmer. En må foreta seg
noe for å hjelpe disse. Det forbauser meg likevel at
NFF kommer med et forslag som først og fremst
rammer pasienter og privatpraktiserende.
Lexow har flere ganger kommet inn på den
vanskelige situasjonen som er oppstått for privat
fysioterapi etter at dette ble et kommunalt ansvar.
Alle ser konsekvensene av denne ordningen.

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

Skriv i FYSIOTERAPEUTEN!
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Kommunene sier opp avtaler, eller inngår
deltidsavtaler ned til 20 prosent, i trygg forvissning
om at fysioterapeutene likevel jobber full tid. Det
må være lov å stille spørsmål ved lovligheten av en
slik fremgangsmåte.

Bindingen mellom driftstilskudd og trygdere-
fusjon skaper problemer med konsekvenser for
både terapeut og pasient. Prinsipielt er det kanskje
riktig, slik mange sloss for i dag, at refusjonen skal
følge pasienten. Spørsmålet blir da hvordan det
offentlige fortsatt skal kunne ha styring med
utgifter og etablering av praksis.

Mange er enig med Lexow i at bindingen til
kommunene er uheldig. Hver kommune bør ha en
rimelig dekning av kurativ fysioterapi. Det bør
kunne la seg gjøre å finne ut hvor stort volum det
bør være på denne delen av fysioterapitjenesten i
forhold til folketallet. Som selvstendig næringsdri-
vende har privatpraktiserende rett til betaling for
den jobben de gjør, og ikke bare for en femtedel av
tiden, slik enkelte nå har det. Pasienter med
henvisning fra lege har rett til refusjon fra trygden.
Vi må ha et system som sørger for at denne retten
ivaretas over hele landet.

Jeg foreslår at driftstilskuddsmidlene føres
tilbake dit de kom fra, nemlig trygdekontorene. En
bør trolig beholde ordningen med driftstilskudd
eller tilsvarende, med tanke på myndighetenes
ønske om, og rett til,  kontroll med offentlige
midler. Det bør la seg gjøre å administrere disse
midlene via trygdeetaten. For å sikre at pengene går
til det formålet de skal, bør de øremerkes pasienter
med henvisning fra lege.

Vi er mange som med spenning venter på nye
initiativ og forslag fra NFF i denne saken!

Guri Harildstad, Gol
(Innlegget er noe forkortet. Red.)

Full seier?
Som kjent har Steinkjer kommune nettopp vært gjennom en rettssak med de privatpraktiserende
fysioterapeutene fordi kommunen sa opp et 100 prosent driftstilskudd fordelt på ti hjemler. Når
dette i FYSIOTERAPEUTEN 5/2004 kalles «full seier», ønsker jeg å nyansere bildet.

Det er riktig som FYSIOTERAPEUTEN melder at Steinkjer kommune i 2003 måtte spare totalt
20,5 millioner kroner. Avdeling for helse og rehabilitering, som både fast ansatte og fysioterapeuter
med driftstilskudd er tilknyttet, hadde et innsparingskrav på 2.371.000 kroner. Da mulige driftsmid-
ler var trukket inn, satt avdelingen fremdeles igjen med et innsparingskrav på vel en million kroner
som måtte tas av lønnsbudsjettet. Oppsigelsen av driftstilskuddet må sees i forhold til dette beløpet
og ikke 20,5 millioner kroner.

Innen avdeling for helse og rehabilitering er det flere enheter hvor de ansatte går i døgnturnus.
En nedskjæring i antall ansatte ville gjøre det umulig å få besatt alle vaktene. I denne perioden ble
vakanser i avdelingen holdt ledige eller bare delvis besatt. Dette inkluderte også omsorgs- og
svangerskapspermisjoner. I ettertid er noen av vakansene besatt, mens tre fysioterapeuter, som til
sammen har 50 prosent permisjon, har fått signal om at disse prosentene blir dratt inn og ikke vil bli
besatt igjen.

De første innsparingene innen helse- og rehabiliteringsavdelingen rammet følgende brukere:
barn og unge, rusmisbrukere, funksjonshemmede og eldre med sammensatte problemer. De som
da gjensto var aldersgruppen 18 - 67 år, som hovedsakelig bruker de private instituttene. Da
nedskjæringskravet ennå ikke var innfridd ble det foreslått å spare et fullt driftstilskudd for å fordele
belastningen  på hele befolkningen. I denne prosessen inviterte Steinkjer kommune til informasjons-
og samarbeidsmøte med de privatpraktiserende fysioterapeutene for å komme fram til en midlerti-
dig løsning som begge parter kunne leve med. Dette førte ikke fram, heller ikke etter råd fra NFF, og
kommunen valgte da å trekke inn et driftstilskudd. For å komme i land med det pålagte innsparings-
kravet samtidig som rettssak ble forberedt, ble i stedet turnusstillingen inndratt.

Sammendrag: 5,45 årsverk kommunalt ansatte fysioterapeuter er nå redusert med 1,5 årsverk til
3,95 årsverk. Dette inkluderer stillingen for fysioterapeut i turnus. Dette kan da ikke NFF kalle full
seier?

Vigdis Selven,
hovedtillitsvalgt NFF, Steinkjer kommune

I FYSIOTERAPEUTEN 5/2004 angriper Vikdal igjen
Privat råd og deres medlemmer.

I en organisasjon hvor de fleste råd, grupper og
utvalg blir bemannet av frivillige som er villig til å
gjøre en innsats for fellesskapet, er en av de største
syndene man kan gjøre å trekke integriteten til de
som sitter der i tvil.

Diskusjoner om saker man er uenig i bør heves
over slik mistenkeliggjøring. Dessverre klarer UFFs
leder det, til tross for flere tidligere «korrekser».
Dette skader organisasjonen og ikke minst UFF
selv.

I tillegg har Vikdal en merkelig oppfatning av
hvordan ting innen NFF bør fungere og hvordan råd
og utvalg bør være sammensatt. Han har gjentatte
ganger tatt opp sammensetningen av Privat råd og
reagerer på at 6 av 7 medlemmer har driftstilskudd.

Privat råd er det organet i NFF som skal ivareta
medlemmer som jobber i privat praksis. Cirka
2.800 av medlemmene arbeider i privat virksomhet.
Av disse er det rundt 150 som jobber uten
driftstilskudd, eller cirka fem prosent. Hvor da
skjevheten ligger i sammensetningen av Privat råd
vet nok sannsynligvis bare Vikdal selv.

PFG representer cirka 1.250 av disse medlem-
mene og har fått tildelt én plass i rådet. UFF har nå
300 medlemmer, og hvor mange av disse som
arbeider i privat praksis er ukjent. Det er disse
tallene Landsmøtet bør ha i  bakhodet når de skal
velge et nytt Privat råd i desember.

Jan Kattenberg,
styremedlem PFG

Vikdal og Privat Råd

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

Alltid gode tilbud til 
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Per Brodal, professor dr. med.
Avdeling for anatomi, Universitetet i Oslo
p.a.brodal@medisin.uio.no

Innledning
Menneskekroppen er egentlig dårlig tilpasset
vertikal balanse: den har høyt tyngdepunkt,
den består av mange bevegelige segmenter
opp på hverandre og har liten understøt-
telsesflate. Fordelen er blant annet at en slik
multisegmental utforming tillater at balansen
kan bevares i mange ulike stillinger og under
bevegelser (1). Men dette stiller store krav til
hjernens evne til informasjonsbehandling.

Det nevrobiologiske
grunnlaget for balanse

Det rare er kanskje ikke at noen mennesker
er svimle eller har balanseproblemer, men at
de aller fleste ikke har det!

På grunn av de biomekaniske forutsetnin-
gene, men også fordi livet stort sett leves i
bevegelse, er balanse i vår sammenheng dy-
namisk, ikke statisk. Utfordringen for hjer-
nen er ikke å sørge for at vi holder balansen i
sengen, når vi sitter på en stol eller lener oss
mot en vegg, men å sikre balanse som en
forutsetning for så godt som alle våre hand-
linger. Det er ikke mulig å ignorere man-
glende balanse – balanse er et imperativ. Vi
kan ikke ta sjansen på «å vente og se» hvor-
dan det går når vi setter i gang et bevegelses-

prosjekt – vi må kunne stole på at balansen
holder. Derfor hindrer manglende balanse el-
ler manglende forventning om evne til en
trygg, oppreist stilling de fleste av våre mål-
rettede handlinger (tilsvarende kan man kan-
skje si at psykisk balanse er en forutsetning
for hensiktsmessige mentale handlinger).

Forventning er på mange måter et nøk-
kelord når det gjelder å forstå menneskers
atferd – «we are controlled by predicted
consequences of our behavior as much as by
the immediate antecedents», sier nevro-
psykologen Larry Weiskrantz (2). Derfor er
det kanskje i like stor grad spørsmål om et
menneske forventer å holde balansen ved

Sammendrag
Artikkelen tar for seg perifere og sentrale forutsetninger for postural kon-
troll. Tidligere har oppmerksomheten vært mest rettet mot perifere resept-
orer og posturale reflekser som avgjørende for balanse. I dag er det en
økende erkjennelse av betydningen av kortikale prosesser og at postural
kontroll er langt mer fleksibel og kontekstavhengig enn tidligere antatt. Dette
er egentlig å forvente fordi postural kontroll hele tiden må innordnes i indivi-
dets overordnete «bevegelsesprosjekter». Videre er svært mye av kontrolltil-
takene antisipatoriske.  Det vil si at de kommer før en eventuell forstyrrelse

Professor dr. med Per Brodal ved Universitetet i Oslo, fysioterapeut Britt Fadnes ved Voksen-
psykiatrisk poliklinikk, Molde Sjukehus, og fysioterapeut Kirsti Leira ved Gjemnes Fysioterapi på
Nordmøre har siden 2001 samarbeidet om Balanseprosjektet. Utgangspunktet var ønsket om å utdype
betydningen av kroppslig balanse sett i lys av nyere nevrobiologisk kunnskap, samt å se på sammen-
henger mellom kroppslig og mental balanse. I den første artikkelen tar Brodal for seg det
nevrobiologiske grunnlaget for balanse. I artikkelen som Fadnes og Leira har skrevet får vi et innblikk i
arbeidet med å oppdatere pasientenes kroppsbilde. To pasienthistorier utdyper temaet ytterligere.

av balansen har inntrådt og er basert på såkalte indre modeller av virkelighe-
ten som i hovedsak er bygget opp gjennom erfaring. Det er påfallende at
nettverkene for kroppsbilde og postural kontroll til dels sammenfaller med
nettverk for smerte, motivasjon og affekt. Ved å se balanse i en kroppslig
sammenheng, er det sannsynligvis større sjanse til å komme videre i forstå-
elsen av de mange pasienter hvis balanseproblemer og uklare kroppslige fe-
nomener ikke lar seg forklare av «enkle» perifere eller sentrale lesjoner.
Nøkkelord: postural kontroll, balanse, kroppsbilde.
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ulike aktiviteter som om hvor god balansen
objektivt sett er (objektiv i den forstand at
man kan måle graden av ubalanse ved kon-
trollerte utfordringer, for eksempel i stående
stilling på en bevegelig plattform). Angst for
å falle – det vil si  manglende forventning om
å lykkes – påvirker den posturale kontrollen
på en slik måte at sikkerhetsmarginen øker på
bekostning av suksessfull fullføring av opp-
gaver (3). Pasienter med såkalt postural fo-
bisk vertigo opplever svimmelhet og subjek-
tiv følelse av ubalanse til tross for normale re-
sultater ved kliniske balansetester (4).

Perifere forutsetninger for balanse
Hva er forutsetningene for god balanse? Det
«laveste» nivået av forutsetninger gjelder
biomekaniske forhold i kroppen – for ek-
sempel at kroppens akser er tilnærmet nor-
male og at muskelstyrken er tilstrekkelig til
å motstå de store kreftene som truer balan-
sen og så videre. Det er åpenbart at hvis
musklene ikke raskt kan utvikle store mo-
menter i vektbærende ledd, hjelper det ikke
hva sentralnervesystemet har å by på.  Hos
mange eldre er nok tap av muskelkraft en
faktor som bidrar til dårlig balanse – en
svekket muskel vil kreve enda bedre sentral
kontroll for å gjøre samme jobb som tidli-
gere, mens det motsatte oftest er tilfelle (vi
vet blant annet  at sanseinformasjonen svek-
kes med alderen, og at den sentrale behand-
lingen blir langsommere).

Hvis sentralnervesystemet skal kunne
gjøre jobben sin som kontrollorgan, må det
også få tilstrekkelig informasjon om krop-
pens stilling og bevegelser – slik at
tyngdepunktets posisjon og bevegelser i for-
hold til understøttelsesflaten kan beregnes.
Alle sanseorganer som kan informere om
kroppens stilling og bevegelser kan være til
hjelp i denne sammenhengen. Det gjelder
øyet, proprioseptorer, hudreseptorer og
likevektsorganet i det indre øret. Det er
grunn til å understreke at sanseinforma-
sjonen ikke bare trengs for løpende postural
kontroll, men også for at vi skal kunne lære
av erfaringer når det gjelder å holde balan-
sen under skiftende forhold.

Hvis vi begynner med likevektsapparatet
(Figur 1) gir buegangene informasjon om
hodets rotasjonsbevegelser i alle tre plan.
Ved start på bevegelse (vinkelakselerasjon)
beveger hodet seg mer enn endolymfen som
«henger igjen» på grunn av sin treghet. Der-
ved avbøyes sansehårene på sansecellene i
buegangene. Når rotasjonen av hodet stan-
ser, fortsetter væsken å bevege seg en liten
stund og sansehårene bøyes i motsatt ret-
ning. Hjernen må transformere signalene

(det vil si frekvensen av aksjonspotensialer)
fra alle seks buegangene (tre på hver side) til
en entydig beskrivelse av hodets bevegelses-
retning og -hastighet. Sansecellene som kler
de to flekkene (maculae) i sacculus og
utriculus påvirkes av tyngdekraften . Dette
skyldes at sansehårene stikker opp i en gele-
aktig masse som inneholder små øresteiner
eller otolitter. De to maculae informerer om
hodets stilling (statisk følsomhet) og om
translasjonsbevegelser når farten endres (li-
neær akselerasjon) – for eksempel når en bil
akselerer eller bremser.

Når det gjelder proprioseptorer, er det
særlig muskelspoler (Figur 2) som kan gi re-
levant informasjon (5). Muskelspolene sig-
naliserer musklers lengde (statisk følsomhet)
og endring av lengde (dynamisk følsomhet),
med en sterk favorisering av små, raske end-
ringer. Dette forklarer hvorfor vibrasjon med
cirka 100Hz er en effektiv måte å øke signal-
trafikken fra muskelspolene i en muskel på.
Vi vet at signalene fra muskelspolen påvir-
ker monosynaptisk både internevroner og
motonevroner i ryggmargen og også ledes
hurtig til lillehjernen og hjernebarken. Sig-
naler fra muskelspoler kan så raskt som i lø-
pet av 50 millisekunder (underekstremiteten)
fremkalle refleksmessig muskelkontraksjon
som svar på strekk av en muskel. Det er
åpenbart at i visse situasjoner vil en slik
strekkerefleks kunne bety det tidligste bidra-
get til korreksjon av en balanseforstyrrelse,
mens det i andre situasjoner vil forverre uba-
lansen. I samsvar med dette vet vi at selv
monosynaptiske strekkereflekser er under-
lagt sentral modulering som sikrer at refleks-
svaret dempes eller uteblir når det ikke er
hensiktsmessig, men forsterkes der kontrak-

sjonen vil hjelpe balansekorreksjonen (6;7).
Denne typen refleksmodulering er bruks-
avhengig og er et element i de plastiske end-
ringene som ligger til grunn for motorisk læ-
ring (8).

Også hudreseptorer kan gi informasjon
om kroppens stilling og tyngdepunktets po-
sisjon. Særlig vesentlig er lavterskel
mekanoreseptorer i fotsålen. Nervesystemet
«avleser» sannsynligvis forskjeller i trykk
mellom ulike deler av fotsålen. Dette fortel-
ler om tyngdepunktets posisjon i forhold til
understøttelsen, dvs. fotsålen (9). I situasjo-
ner med redusert sanseinformasjon og utfor-
dret balanse, for eksempel stående stilling
med samlede føtter med bind for øynene,
øker kroppssvaien. Den reduseres imidlertid
betydelig hvis en fingertupp berører en fast
overflate selv med et meget lett trykk (10).
Det er altså ikke snakk om mekanisk stabil-
isering, men om sanseinformasjon som tyde-
ligvis er nok til å kompensere for manglende
informasjon gjennom en annen kanal.

Synsinformasjon bidrar også til postural
kontroll, selv om det vanligvis ikke er like
avgjørende som vestibulær og proprioseptiv
informasjon. Ved måling av kroppssvai med
og uten lukkede øyne, fant man at bare om-
trent halvparten av friske forsøkspersoner
økte svaien med lukkede øyne (11). Også
andre undersøkelser tyder på at det er bety-
delige individuelle forskjeller i vekting av
ulike kilder til sanseinformasjon.

Seleksjon og tap av sanseinformasjon
Man skulle kanskje tro at jo mer informasjon
hjernen mottar om kroppens stilling og beve-
gelser, jo bedre. Slik er det imidlertid ikke.
Informasjon som når de sentrale nettverkene

Figur 1. Likevektsapparatet.
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for postural kontroll, må behandles,
tas stilling til og handles ut i fra. Som
nevnt kan vi ikke tillate oss en vente-
og-se-taktikk når det gjelder balanse.
Et problem er at sanseinformasjonen
gjennom én kanal sjelden er entydig
(for eksempel  synsinformasjon når
man sitter i et tog og toget ved siden
av begynner å bevege seg – er det jeg
eller toget ved siden av som beveger
seg?). Det er derfor en viktig oppgave
for hjernen å kunne ignorere informa-
sjon som ikke passer inn, og til en
hver tid basere seg på den mest påli-
telige kilden. Informasjonskilder med
variabel input tenderer til å bli igno-
rert. Eldre kan være et eksempel: de
synes å bruke propriosepsjon (mus-
kel) mer etter hvert som syn og
likevektssans avtar og kanskje blir
mindre pålitelige (12).

Under pågående bevegelser er ge-
nerelt signaltrafikken fra perifere
sanseorganer til høyere nivåer redu-
sert (på grunn av nedstigende signaler
fra hjernebarken). Dette kan virke
motsatt av hva man ville forvente,
men er sannsynligvis uttrykk for be-
hovet for å ignorere selvgenererte
sanseimpulser, det vil si slike som
oppstår som en følge av ønskede be-
vegelser. Tilsvarende har man obser-
vert at stimulering av én sansemodalitet kan
føre til redusert aktivitet i kortikale områder
som behandler andre typer av sanse-
informasjon (13-15).  Det gjelder for eksem-
pel redusert aktivitet (deaktivering) i
kortikale områder som behandler informa-
sjon fra likevektsapparatet i en situasjon
hvor bevegelsesinformasjon primært kom-
mer fra synssansen (13). Også det motsatte –
deaktivering av visuelle områder i en situa-
sjon med vestibulær stimulering – er obser-
vert.

Det er mulig at slike hemmende, gjensi-
dige påvirkninger mellom kortikale områder
er noe av grunnlaget for å kunne velge hvil-
ken type sanseinformasjon som skal få størst
betydning i en gitt situasjon – det vil si å
kunne ignorere informasjon som blir bedømt
som mindre pålitelig.

Mangel på informasjon gjennom en infor-
masjonskanal kan til en viss grad kompense-
res av en annen – for eksempel kan synet
(delvis) kompensere for tap av informasjon
fra likevektsorganet, og synet er ikke en
nødvendig forutsetning for balanse hvis de
andre informasjonskanalene fungerer. Stabilt
tap av vestibulærfunksjon kompenseres van-
ligvis godt. For eksempel erstattes signaler

fra likevekstapparatet om hodets bevegelser
(som brukes til å korrigere øynenes stilling
når hodet roteres, vestibulo-okulær refleks)
nesten fullgodt av informasjon fra
proprioseptorer i nakken (16). Generelt tren-
ger ikke en reduksjon i sanseinformasjonen å
bety balanseproblemer eller opplevelse av
svimmelhet. For eksempel er det ikke vanlig
med svimmelhet som symptom hos pasienter
med en svulst på høre-og-likevektsnerven
som fører til et gradvis tap av signaltrafikk
både fra høreorganet og fra likevekts-
apparatet. Noen pasienter med redusert
vestibulærfunksjon (og enkelte med normal)
opplever imidlertid en form for svimmelhet
(visuell vertigo) som utløses i komplekse og
skiftende visuelle omgivelser, som kjøpe-
sentre, bilkjøring etc. (17). Sannsynligvis
skyldes symptomene en kombinasjon av
særlig avhengighet av visuell informasjon
for postural kontroll (det er som nevnt indi-
viduelle forskjeller i hvilken type informa-
sjon man stoler mest på) og redusert evne til
å løse konflikter mellom visuell og annen
sanseinformasjon. Det ble ikke funnet noen
korrelasjon mellom symptomene og angst-
nivå eller tendens til bilsyke i barndommen.

Postural kontroll er fleksibel og
kontekstavhengig
Postural kontroll dreier seg om å
kontrollere kroppens stilling i rom-
met for å sikre dens balanse og orien-
tering. Det engelske ordet posture de-
fineres gjerne som den geometriske
relasjonen mellom to eller flere
kroppssegmenter. En komplett be-
skrivelse av hele kroppens geometri
omfatter imidlertid også kroppens
forhold til omgivelsene (12). Tradi-
sjonelt har man konsentrert seg om et
sett av reflekser som avgjørende for å
sikre postural kontroll. (I begrepet re-
fleks legger vi gjerne at det er et fast
forhold mellom stimulus og respons,
og at responsen er uavhengig av vil-
jen.) Posturale reflekser brukes
gjerne om automatiske responser ut-
løst fra likevektsapparatet
(vestibulære- eller labyrintreflekser)
og fra proprioseptorer nær leddene i
øvre del av nakken (nakkereflekser),
og i noe mindre grad om segmentale
strekkereflekser (spesielt utløst fra
proprioseptorer rundt ankelleddene).

Selv om tilstedeværelse av disse
refleksene utvilsomt er avgjørende
for balanse, gir studiet av dem likevel
bare begrenset innsikt i postural kon-
troll. I de senere årene er oppmerk-

somheten rettet mer mot hvordan reflekser i
sin alminnelighet er underlagt sentral kon-
troll som tilpasser dem det totale bevegelses-
prosjekt som hjernen håndterer. En enkel to-
deling i voluntære- og refleksbevegelser er i
det hele tatt lite egnet til å beskrive de aller
fleste av våre bevegelser, og de posturale re-
fleksene er intet unntak (18). Utvilsomt er
den britiske nevrologen Hughlings Jacksons
beskrivelse fra 1880-årene mer dekkende for
virkeligheten: han klassifiserte bevegelser i
et kontinuerlig spenn fra de mest automa-
tiske til de minst automatiske.

Normal postural kontroll er fleksibel og
sterkt oppgave- og kontekstavhengig. De
posturale refleksene (labyrintreflekser,
nakkereflekser, segmentale strekkereflekser
og andre) er underlagt en sterk, sentral kon-
troll som setter dem inn i en meningsfull
sammenheng. Det er ikke vanskelig å
skjønne at det må være slik: Som nevnt er
postural kontroll en forutsetning for de fleste
av våre målrettede handlinger, og stereotype
responser som svar på for eksempel en be-
stemt bevegelse i ankelleddene vil hjelpe ba-
lansen i noen situasjoner mens det ville for-
verre den i andre. Følsomheten i refleks-
sentrene reguleres hele tiden slik at refleks-

Figur 2. Muskelspolen. Sterkt forenklet. Merk hvordan

muskelspolen er festet slik at strekke av muskelen også strekker

muskelspolen.
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svarene kan forsterkes når det er
hensiktmessig, og undertrykkes når det er
passende.

Konteksten avgjør responsen (i form av
endret spenning i tallrike av kroppens mus-
kler) på signaler fra for eksempel likevekts-
apparatet. Det er heller ikke nok for kontroll
av våre målrettede bevegelser at balanse-
forstyrrelser rettes opp i ettertid som svar på
signaler fra kroppens sanseorganer (feed-
back-kontroll). Våre bevegelser er avhengige
av det som kalles antisipatorisk kontroll –
det vil si at det sendes ut motoriske kom-
mandoer før det er oppstått en forstyrrelse
(feedforward-kontroll).Sentralnervesystemet
må forutse hvordan balansen vil utfordres
ved en bestemt bevegelse og inkorporere
nødvendige kommandoer i det sentrale pro-
grammet for bevegelsen. Det vil si at end-
ring av spenning i muskler med posturale
oppgaver kommer før det kan ha kommet
noen sensoriske signaler som forteller hvor-
dan balansen virkelig er i øyeblikket.

Et eksempel på hvordan kontekst eller
forventning påvirker postural kontroll kan
nevnes. Forsøkspersoner som står på en
plattform som forskyves viser stor variabili-
tet i responsmønster, men uten tilsvarende
variabilitet i balansen. Én forskjell gjaldt om
personen hadde åpne eller lukkede øyne:
med åpne øyne holdes hodet stille, mens
med lukkede øyne tillates hodet å bevege
seg. Det betyr altså at ved samme forstyr-
relse av balansen – som håndteres like sik-
kert i begge tilfeller – er det ganske ulike
strategier som anvendes. «The results show
that there exist a large variety of dynamic
postures, rather than one particular
configuration, which assure stability» (19).
Det virker logisk at når øynene er åpne er
det en fordel om hodet holdes stabilt, mens
det ikke spiller vesentlig rolle hvis øynene er
lukket. Selv om det her er snakk om
reflektoriske eller automatiske responser i
den forstand at muskelkontraksjon kommer
for raskt til å kunne være voluntær (< 100
msek. etter bevegelse av plattformen) må en-
delig behandling av informasjonen skje i
hjernebarken på en slik måte at aktiviteten i
de ulike reflekssentrene i hjernestammen og
ryggmargen samordnes.

Sentrale nettverk for postural kontroll
Det som er behandlet så langt tilsier at
postural kontroll i stor grad avhenger av
nevrale nettverk i hjernebarken som kan be-
handle de ulike typene av sanseinformasjon i
sammenheng. Behovet for integrasjon og
tolkning illustreres blant annet ved at signa-
lene ofte ikke er entydige, og at det kan være

konflikt mellom signaler fra ulike typer
reseptorer. Vi vet da også at relevant sanse-
informasjon faktisk når hjernebarken og fø-
rer til beviste sanseopplevelser. Signaler fra
muskelspoler og hudreseptorer når kortikalt
nivå meget raskt. Muskelspolenes informa-
sjon til hjernebarken er sannsynligvis mye
viktigere for balanse enn deres mulighet til å
utløse segmentale reflekskontraksjoner. Vi-
brasjon over nakkemusklene fremkaller – i
samsvar med deres kortikale representasjon
– en følelse av ubalanse og eventuelt beve-
gelse av kroppen. Proprioseptiv informasjon
fra forskjellige nivåer av kroppen – for ek-
sempel fra nakken og leggene – integreres i
hjernebarken, og bidrar både til postural
kontroll og til opplevelse av kroppens orien-
tering i rommet (20).

Tilsvarende når vestibulære signaler flere
områder i hjernebarken (Figur 3) via
omkopling i hjernestammen og i thalamus
(21). Et hovedområde for vestibulære signa-
ler synes å ligge i insulaområdet på overgan-
gen mellom parietal- og temporallappene
(22). De fleste kortikale områder som akti-
veres fra likevektsapparatet mottar også sig-
naler fra proprioseptorer (21) og må derfor
antas å bidra til integrasjon av disse to ty-
pene av informasjon. I samsvar med dette
viste en undersøkelse (23) at balanse-
problemer hos slagpasienter opptrådte særlig
ved skader i overgangen parietal-
temporalkorteks. Det er også vist at elektrisk
stimulering i denne regionen (figur 4). kan
fremkalle opplevelse av ulike kropps-
stillinger og til og med en opplevelse av å se

Figur 3. Områder som aktiveres ved stimulering av likevektsapparatet, bestemt ved

positronemisjonstomografi (PET) og funksjonell magnetresonanstomografi (fMR). Basert på

ref. 14, 21 og 22. Angivelsen av lokalisasjon og utbredelse er ikke nøyaktig. Bare de

lokalisasjonene som går igjen i flere undersøkelser er vist.

Figur 4. Basert blant annet

på elektrisk stimulering av

eksponerte deler av hjerne-

barken i forbindelse med

epilepsioperasjon. Området

antas å svare til det viktigste

projeksjonsområdet for

vestibulære signaler

(jf. Figur 3). Basert på ref. 24.
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sin egen kropp utenfra (24).
Andre områder hvor vestibulære og

somatosensoriske signaler kommer sammen
ligger i parietallappen og i premotorisk kort-
eks (area 6). Med tanke på svimmelhet som
et vanlig symptom ved psykiske lidelser er
det interessant å merke seg at vestibulære
signaler også når områder i deler av insula
og gyrus cinguli. Disse områdene er også ak-
tive ved smerteopplevelse og endrer aktivitet
i relasjon til motivasjon og affekt (21).

Til sammen er det altså en rekke områder
i hjernebarken som mottar og bearbeider in-
formasjon som er relevant for postural kon-
troll og for vår subjektive opplevelse av
kroppens stilling og bevegelser (Figur 5).
Det finnes ikke ett område i hjernen som
samler all informasjon. Derimot antas den
samlete, enhetlige ytelsen å avhenge av et
uhyre komplekst samspill mellom ulike ak-
tører som alle behandler noe ulike aspekter
av virkeligheten. Videre er det altså holde-
punkter for at deler av nettverket for postural
kontroll og kroppsbevissthet også er enga-
sjert i andre nettverk som er relatert til
smerteoppfattelse, motivasjon og affekt.

Oppmerksomhetsressurser og balanse
Siden det er mange holdepunkter for at
hjernebarken deltar i betydelig grad i
postural kontroll, er det interessant å vite om
kontroll av balanse konkurrerer med andre
kortikale prosesser om begrensete
oppmerksomhetsressurser (i denne sammen-
hengen brukes oppmerksomhetsressurser om

et individs kapasitet for informasjons-
behandling). Man har særlig studert dette
ved å gi personer to oppgaver samtidig,
hvorav den ene er en moderat krevende
balanseoppgave. Den andre kan være en
type kognitiv oppgave. Ett slikt forsøk med-
førte dårligere oppgaveløsning, men bare av
oppgaver med romlige elementer, ikke av
oppgaver av rent verbal karakter. Balansen
var ikke forstyrret i disse forsøkene, sann-
synligvis som uttrykk for at denne (fornuftig
nok) prioriteres over løsning av kognitive
oppgaver (25).

Selv om slike gjensidige påvirkninger
mellom systemer for kontroll av balanse og
for løsning av kognitive oppgaver ikke er
fullt klarlagt, er det i alle fall interessant at
en kamp om begrensete ressurser kan påvi-
ses hos friske unge personer selv ved relativt
moderate utfordringer av systemene. Det er
ikke urimelig å tro at når svimmelhet er et
svært vanlig symptom ved flere psykiatriske
lidelser og ved ulike former for angst- og
urotilstander, kan det ha å gjøre med interfe-
rens mellom systemer som deler begrensete
ressurser for informasjonsbehandling. Denne
antagelsen styrkes av at det som nevnt oven-
for er overlapp mellom kortikale områder
som behandler vestibulær informasjon og
områder som er relatert til oppmerksomhet
og emosjoner (21).

Kroppsbilde, indre modeller og balanse
Informasjon som brukes til postural kontroll
er åpenbart også essensiell for våre opplevel-

ser av og forestillinger om egen kropp –
det vi kan kalle kroppsbevissthet eller
kroppsbilde (26). Samme type informasjon
er også avgjørende for evnen til romlig ori-
entering. Det betyr at kontroll og subjektiv
opplevelse av balanse er knyttet til
kortikale nettverk for kroppsbilde, for
romlig orientering og for det som gjerne
kalles indre modeller. (Med indre modeller
menes her nokså løselig hjernens lagrede
informasjon om hva som skal til for å ut-
føre bestemte handlinger – for eksempel
noe så enkelt som å gå ned en trapp, eller
strekke hånden ut og gripe et glass med
vann). Det er rimelig at nettverkene som
behandler ulike sider av kroppsoppfatning
og bevegelser henger nøye sammen. For
eksempel kan ikke nettverk som registrerer
og bearbeider informasjon om kroppens
stilling og bevegelser være uavhengige av
nettverk som kontrollerer våre bevegelser.
Kroppsbildeinformasjon må hele tiden til-
føres nettverk som planlegger bevegelser.

 Hjernen synes å ha separate representa-
sjoner av ulike aspekter av kroppen – den
mentale representasjonen av kroppen er
distribuert heller enn samlet i ett kropps-
senter (27, 28). Det er blant annet separate
representasjoner av bevegelsesintensjon og
virkelige bevegelser. Også ulike koordinat-
systemer er representert i noe forskjellige
deler av hjernebarken (armen i forhold til
resten av kroppen, armen i forhold til rom-
met, armen i forhold til gjenstanden jeg
strekker armen ut mot og så videre). Det er
også områder i korteks som har egenskaper
som tyder på at de bidrar til å skille egen
kropp fra andres (29, 30). Et avgjørende
punkt er at de sentrale nettverkene ikke
bare forholder seg til sanseinformasjonen,
men også tar med i beregningen hvilke mål
individet har i øyeblikket – hvilke bevegel-
ser som er villet og forventningene til hva
som vil skje.

At det hele som regel bindes sammen til
en enhetlig opplevelse av egen kropp må
avhenge av et uhyre komplisert samarbeid
mellom alle de ulike aktørene. Samtidig er
det kanskje ikke så vanskelig å forstå at
skader av hjernebarken kan gi en rekke
ulike forstyrrelser av kroppsbilde. Tilsva-
rende er det kanskje heller ikke så merkelig
at det samme kan opptre ved ulike psykia-
triske lidelser (4). At bena eller andre
kroppsdeler kan «forsvinne» ved sterk
angst kan også kanskje forståes innenfor en
slik forklaringsramme.

En subjektiv opplevelse av å være i ba-
lanse er sannsynligvis avhengig av at infor-
masjonen fra kroppen og omgivelsene er i

Figur 5. Området som kalles EBA har egenskaper som gjør det særlig interessant for å kunne skille

mellom egen og andres kropp – for eksempel om en bevegelse utføres av ens egen eller en annens

hånd. Konvergens av visuell og proprioseptiv informasjon er sannsynligvis vesentlig i denne

sammenhengen. Basert på ref. 29 og 30.
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samsvar med de indre modellene og forvent-
ningene knyttet til dem. Berlucchi og Aglioti
(26) snakker om «The real body and the
body in the brain». Ved uoverensstemmelser
mellom disse to oppleves usikkerhet om ba-
lansen, uansett om all «nødvendig» informa-
sjon er på plass. Som oftest er det represen-
tasjonen av våre bevegelsesintensjoner som
bestemmer hvordan vi oppfatter situasjonen,
heller enn representasjonene av de virkelige
konsekvensene (28). Ut fra slike betraktnin-
ger gir det mening å si (spissformulert) at
forventningen om manglende mestring er
dårlig mestring – og at balanse handler om
forventning om å mestre potensielt farlige
utfordringer.

Litteraturliste
1. Hodges PW, Gurfinkel VS, Brumagne S, Smith

TC, Cordo PC. Coexistence of stability and mobi-

lity in postural control: evidence from postural

compensation for respiration. Exp Brain Res

2002; 144:293-302.

2. Weiskrantz L. Consciousness lost and found: a

neuropsychological exploration. Oxford Univer-

sity Press, 1997.

3. Adkin AL, Frank JS, Carpenter MG, Peysar

GW. Fear of falling modfies anticipatory postural

control. Exp Brain Res 2002; 143:160-170.

4. Berthoz A, Viaud-Delmon I. Multisensory

integration in spatial orientation. Curr Opin

Neurobiol 1999; 9(6):708-712.

5. Prochazka A. Quantifying proprioception. Prog

Brain Res 1999; 123:133-142.

6. Dietz V, et al. Task-dependent modulation of

short- and long-latency electromyographic

responses in upper limb muscles.

Electroencephalogr Clin Neurophysiol 1994;

93:49-56.

7. Hultborn H. State-dependent modulation of

sensory feedback. The Journal of Physiology

2001; 533(1):5-13.

8. Edgerton VR, et al. Does motor learning occur

in the spinal cord? The Neuroscientist 2002;

3(5):287-294.

9. Wu G, Chiang JH. The significance of

somatosensory stimulations to the human foot in

the control of postural reflexes. Exp Brain Res

1997; 114(1):163-169.

10. Lackner JR, DiZio PA. Aspects of body self-

calibration. Trends Cogn Sci 2000; 4(7):279-288.

11. Lacour M, Barthelemy J, Borel L, Magnan J,

Xerri C, Chays A et al. Sensory strategies in hu-

man postural control before and after unilateral

vestibular neurotomy. Exp Brain Res 1997;

115(2):300-310.

12. Balsubramaniam R, Wing AM. The dynamics

of standing balance. Trends Cogn Sci 2002;

6(12):531-536.

13. Brandt T, Bartenstein P, Janek A, Dieterich M.

Reciprocal inhibitory visual-vestibular interaction.

Visual motion stimulation deactivates the parieto-

insular vestibular cortex. Brain 1998; 121:1749-

1758.

14. Bense S, Stephan T, Yousry TA, Brandt T,

Dieterich M. Multisensory Cortical Signal

Increases and Decreases During Vestibular

Galvanic Stimulation (fMRI). J Neurophysiol

2001; 85(2):886-899.

15. Jahn K, Deutschlander A, Stephan T,

Bruckmann H, Strupp M, Brandt T. Vestibular and

Somatosensory Cortex Deactivation during

Imagined Locomotion: A Functional Magnetic

Resonance Imaging Study. Ann N Y Acad Sci

2003; 1004(1):469-472.

16. Strupp M, Arbusow V, Dieterich M, Sautier W,

Brandt T. Perceptual and oculomotor effects of

neck muscle vibration in vestibular neuritis -

Ipsilateral somatosensory substitution of

vestibular function. Brain 1998; 121(4):677-685.

17. Guerraz M, Yardley L, Bertholon P, Pollak L,

Rudge P, Gresty MA et al. Visual vertigo: symp-

tom assessment, spatial orientation and postural

control. Brain 2001; 124(Pt 8):1646-1656.

18. Prochazka A, et al. What do reflex and

voluntary mean? Modern views on an ancient

debate. Exp Brain Res 2000; 130:417-432.

19. Schieppati M, Giordano A, Nardone A.

Variability in a dynamic postural task attests

ample flexibility in balance control mechanisms.

Exp Brain Res 2004; 144(2):200-210.

20. Kavounoudias A, Gilhodes JC, Roll R, Roll JP.

From balance regulation to body orientation: two

goals for muscle proprioceptive information

processing? Exp Brain Res 1999; 124(1):80-88.

21. Bottini G, Karnath HO, Vallar G, Sterzi R,

Frith CD, Frackowiak RS et al. Cerebral

representations for egocentric space: Functional-

anatomical evidence from caloric vestibular

stimulation and neck vibration. Brain 2001; 124

(Pt 6):1182-1196.

22. Emri M, Kiesely M, et al. Cortical projection

of peripheral vestibular signaling. J Neurophysiol

2003; 89:2639-2646.

23. Perennou DA, Leblond C, Amblard B,

Micallef JP, Rouget E, Pelissier J. The polymodal

sensory cortex is crucial for controlling lateral

postural stability: evidence from stroke patients.

Brain res bull 2000; 53(3):359-365.

24. Blanke O, Landis T, Spinelli L, Seeck M. Out-

of-body experience and autoscopy of neurological

origin. Brain 2004; 127(2):243-258.

25. Woollacott M, Shumway-Cook A. Attention

and the control of posture and gait: a review of an

emerging area of research. Gait & Posture 2002;

16(1):1-14.

26. Berlucchi G, Aglioti S. The body in the brain:

neural bases of corporeal awareness. Trends

Neurosci 1997; 20(12):560-564.

27. Colby CL. Action-oriented spatial reference

frames in cortex. Neuron 1998; 20(1):15-24.

28. Frith C. The pathology of experience. Brain

2004; 127(2):239-242.

29. Astafiev SV, Stanley CM, Shulman GL,

Corbetta M. Extrastriate body area in human

occipital cortex responds to the performance of

motor actions. Nat Neurosci 2004; 7(5):542-548.

30. Jeannerod M. Visual and action cues

contribute to the self-other distinction. Nat

Neurosci 2004; 7(5):422-423.

fag
artikkel

Det er ingen grunn til å utsette det. Som medlem av Norsk
Fysioterapeutforbund kan du være med å påvirke yrket ditt i den
retning du ønsker. Fyll ut denne kupongen eller meld deg inn via
vår hjemmeside – www.fysio.no

Studenter – bli med i fellesskapet!

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

Privatadresse: ....................................................................................................................

Postnr. og sted: ..................................................................................................................

Jeg vil bli medlem i NFF fra (måned og år): .....................................................................

Telefon privat: ....................................................................................................................

Mobiltelefon: .....................................................................................................................

E-post: ................................................................................................................................

Fødsels- og personnummer (11 siffer): ............................................................................

Studiested: .........................................................................................................................

Studiestart (måned og år): ................................................................................................

Forventet ferdig med studiene (måned og år): .................................................................

Fyll ut og send til:
Norsk Fysioterapeutforbund, Boks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo.



31Fysioterapeuten nr. 8   august  2004

Britt Fadnes, fysioterapeut Voksen-
psykiatrisk poliklinikk, Molde Sjukehus.
Britt.Fadnes@helsenr.no
Kirsti Leira, fysioterapeut Gjemnes
Fysioterapi, 6631 Batnfjordsøra.
kleira@tiscali.no

Innledning
Balanse er en forutsetning for alle bevegel-
ser – men er ingen selvfølge. Dette står sen-
tralt i Balanseprosjektet som har pågått siden
2001 og er bygget på et samarbeid mellom
fysioterapeutene Britt Fadnes og Kirsti
Leira, og Per Alf Brodal, professor dr. med
ved Universitetet i Oslo. Utgangspunktet for
samarbeidet var et felles ønske om å utdype
betydningen av kroppslig balanse sett i lys
av nyere nevrobiologisk kunnskap og mulige
sammenhenger mellom kroppslig balanse og
opplevelsen av mental balanse/ kontroll.
Møtet mellom klinikk og forskning skapte
muligheter for gjensidig utveksling av kli-
niske erfaringer fra fysioterapipraksis og ny-
ere kunnskap fra nevrobiologisk forskning.

Pasientene som har deltatt i Balanse-
prosjektet tilhører de to største diagnose-
gruppene som vanligvis henvises til psyko-
motorisk fysioterapi i kommunehelsetjenes-
ten,  muskel- og skjelettplager og lettere psy-
kiske lidelser. Andre pasienter kommer fra
allmennpsykiatriske tilbud på en voksen-
psykiatrisk poliklinikk og omfatter ulike
angstlidelser, utbrenthet, depresjoner, spise-
forstyrrelser, seksuelle overgrep. Felles for
alle, på tross av sine individuelle livs-

Balansen er ingen selvfølge

Sammendrag
Menneskets balansering på to små føtter er et risikoprosjekt. Egentlig er det
kanskje rart at mange klarer det uten å føle svimmelhet og balanseproble-
mer? Artikkelen beskriver resultatene av et samarbeid mellom to fysiotera-
peuter og professor Per Brodal. Gjennom fysioterapeutenes praktiske utprø-
ving med pasienter og dialogen med Brodal omkring nyere nevrobiologisk
forskning, er det utviklet innsikt og metoder som ser ut til å kunne hjelpe
mange mennesker med ulike symptomer på muskel- og skjelettlidelser og
psykiske lidelser. Gjennom fokusert oppmerksomhet på øvelser som bidrar

til oppdatering av kroppsbildet, opplever pasientene raskt bedre balanse og
økt mestring, som igjen stimulerer til fortsatt øving. Opplevelsen av mental
kontroll og kroppslig balanse synes å henge nøye sammen. Erkjennelsen av
balansens overordnede betydning og behovet for stadig oppdatering av
kroppsbildet står sentralt. Gjennom pasienters egne historier vises eksem-
pler på hva som kan oppnås.
Nøkkelord: Kroppslig og mental balanse, muskel- og skjelettplager, psykiske
lidelser, svimmelhet, ny nevrobiologisk kunnskap, fokusert oppmerksomhet.

historier og ulike diagnoser, er symptomer
som anspenthet, svimmelhet, muskulære
smerter og stivhet og ulike grader av kaos-
følelse i hodet og en opplevelse av redusert
beslutningsevne.

Vekk fra rett eller galt –tenkningen
Vi oppdaget at vår innlærte tradisjon med å
ville orientere oss rundt detaljer i det ytre
vev var uhensiktsmessig. I samarbeidet med
Per Brodal ble vi stadig veiledet til å tenke
«tolkning» og «kroppsbilde». Vi erfarte at
pasientene konsentrerte seg for mye om det
de gjorde var rett eller galt i forhold til slik
de husket det de hadde prøvd, sett og hørt i
behandlingstimene. Vi vurderte dette som
ugunstig og forstyrrende og antakelig også
som symptomvedlikeholdende. Disse erfa-
ringene stod i sterk kontrast til vårt ønske
om å fremme nysgjerrighet til å vekke opp
og hente fram kroppslige fornemmelser –
helt eksakt det å være til stede i fornemmel-
sen av egne bevegelser og ikke være opptatt
av hva andre forventer av en. Redusert ba-
lanse hemmer muligheten til å fornemme.
Det var nettopp samspillet mellom balanse
og det å fornemme som ble vår hoved-
interesse i dette prosjektet og som vi ønsker
å belyse i denne artikkelen ved å vise til våre
nye erfaringer.

Det første møtet med pasienten
Utover sykehistorien er vi spesielt interessert
i hvorfor pasientene kommer til oss og hva
de ønsker å oppnå. Det er nyttig for oss å
vite om de har opplevd svimmelhet – noe
som ofte er underrapportert. Vi gjennomfø-

rer ikke en tradisjonell undersøkelse. Det
eneste som er nødvendig å ta av seg er sko,
og helst sokker. Pasientene får vite at det
kreves en egeninnsats og at hvis de ønsker å
få til en endring, må de sette fokus på denne
innsatsen. Det er nettopp fokusert oppmerk-
somhet og tilstedeværelse her-og-nå de skal
øve på. Andre kroppsorienterte behandlinger
parallelt bør unngås. Å ri for mange hester
parallelt, skaper lett forvirring.

Våre erfaringer til nå forteller oss at den
fokuserte tilstedeværelsen i egne bevegelser
er en slags «mangelsykdom», og at «mange-
len» må rettes opp for å oppnå en  opple-
velse av flyt, både i tanker og handlinger.
Ubehagelige symptomer fra kroppen, som
for eksempel smerter og å være fastlåst og
fraværende i negative tanker, er det største
hinderet for fokusert oppmerksomhet. Det
viser seg at vegen til en opplevelse av økt
mental kontroll går gjennom det kroppslige.
Dette handler om læring, og uten en egen-
innsats skjer derfor ingenting. Trøsten er at
det er øvbart. Målet er en aktiv tilstedevæ-
relse som både forebygger og  kan hjelpe i
akutte situasjoner. Når opplevelsen av
fragmentering truer, må det som kan samle
kroppsopplevelsen settes inn. Dette må inn-
øves i rolige stunder. Et hovedmål er å
kunne ta en ting av gangen og ikke stå å
virre i valgets kvaler i forhold  til prioriterin-
ger. Hukommelse er også nært knyttet til
dette.

Den sjette sansen
Vi befinner oss i den bevisste delen av hjer-
nen. Fra det ene området styres i hovedsak
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våre viljestyrte og synlige bevegelser, og det
andre området mottar informasjon som hjel-
per hjernen til å oppdatere kroppsbilde.
Hjernen trenger fortløpende å vite hvor vi er
akkurat nå for å kunne sikre nødvendige
balansejusteringer. Hjernen er «blind» og må
derfor motta informasjon på en annen måte
enn ved å se i vanlig forstand for å vite hvor
hender, føtter og ansikt er. Det er den sjette
sansen – den somatosensoriske sansen, som
utfører denne oppgaven.

Vi er alle kjent med de fem «vanlige»
sansene, og at det ikke nytter å lukte med
ørene eller høre med øynene. Stimuli er spe-
sifikke og kan gjennom de «vanlige» san-
sene stort sett deles med andre personer. Slik
er det ikke med den sjette sansen. Dette gjør
den langt mer komplisert, og den kalles også
av den grunn den «hemmelige sansen». Den
er imidlertid kanskje den viktigste av alle
sansene våre og altfor lite påaktet, også hos
oss fysioterapeuter. Den mottar nerve-
impulser påvirket av trykk mot huden, spesi-
elt under føttene og i hendene og fra strekk
på leddkapsler og ikke minst på muskel-
spoler. Informasjon om for eksempel smer-
ter, svette, stivhetsfølelse, rødming, hjerte-
bank, øresus er kun unyttige avsporinger i
denne sammenhengen.

Den sjette sansen er den viktigste forut-
setningen for at hjernen skal kunne arbeide
med balansejustering, som oftest i samarbeid
med syns- og likevektsinformasjon, i forkant
av en bevegelse og til å justere undervegs
mot et planlagt mål. Her er det ingen kom-
promisser å gå på. Når balansen oppleves
som truet, tar den all plass og opptrer som
«konge på haugen».  Den «straffer» oss med
ubehagelige symptomer dersom den ikke får
oppfylt sine kriterier. En av de mest vanlige
reaksjonene er svimmelhet. Noen vil betegne
ubehaget som angst med ulike autonome re-
aksjoner. Det oppstår utrygghet i å kunne
stole på seg selv i forhold til et planlagt mål.
Det er nettopp en snuprosess i dette vi arbei-
der for å få til hos den enkelte.

Praktisk innfallsvinkel
Pasienten introduseres for den nære sam-
menhengen mellom kroppslig balanse og an-
spenthet i overkroppen. Helst barbeint utfor-
dres pasienten til å reise seg fra sittende til
stående på balanseputa med lukkede øyne og
om mulig bli stående. Vi er ute etter pasien-
tens opplevelser, ikke prestasjoner. Dette ut-
fordrer balansen for mange pasienter. For å
oppleve hvor stor betydning øynenes med-
virkning har, gjøres det samme etterpå med
åpne øyne. Pasienten kan veiledes til å sette
fokus ned i fotsålene, variere hvor de har

trykket og registrere hva som da skjer. Opp-
levd stivhet er som regel en reaksjon på at
balansen oppleves som truet, og stivheten
kan derfor vanskelig masseres bort.

Eksempler fra tidlig fase av behandling
Det handler om å oppdatere kroppsbildet.
Betingelsene for at det i det hele tatt skal gå
noen impulser er bevegelser. I tillegg kreves
fokusert oppmerksomhet, altså aktiv tilstede-
værelse i våre bevegelser for at dette bud-
skapet skal nå fram. Dette er «trekkvogna»
for impulsene.

For at denne tilstedeværelsen i bevegelsene
skal sikres, må både syn og tale knyttes til det
konkrete som skjer. Synet for at ikke blikket
skal fange opp noe som kan distrahere.
Proprioseptiv informasjon, spesielt av hende-
nes bevegelser, forsterkes når vi ser på dem.

Talen for at tanken skal bindes til denne
oppgaven og ikke «fly av gårde». Effekten
forsterkes ytterligere når det snakkes så høyt
og tydelig at en hører det selv. Blant annet
okkuperes hørselsbarken. Dette er selvsagt
nærmest et tabu sammen med andre, men for
mange også en terskel å komme over når in-
gen hører en. Det må likevel sterkt oppfor-
dres til å prøve i enerom.

Mange forteller om startproblemer om
morgenen. Det er et kritisk øyeblikk der
balansekravet går fra null i liggende til at-
skillig mer i stående gjerne kombinert med
romlige oppgaver (velge og prioritere i da-
gens oppgaver, skape orden og effektivitet).
Høyt tempo resulterer lett i kroppslig ubehag
(gjerne svimmelhet) og  kaosfølelse i hodet.
En omstendelig (spesielt i starten) «snakke
med kroppen min» – måte gir oppsiktsvek-
kende positive ringvirkninger. «Dagen ryd-
des og kroppen og hodet er med», er
tilbakemeldingene.

Innøvingen starter i behandlingsrommet i
sittende stilling. Hjemme er dette sengekan-
ten, eventuelt dolokket eller krakken på ba-
det. Men det er «siste frist» før en seinere
oppdagelse av det forsømte straffes med å gå
tilbake til start. Det skal ikke mange
«strafferunder» til før det sjelden glemmes.
Og i realiteten betyr ikke det annet enn at
vekkerklokka må på 3-5 minutter før. Dette
handler om læring, og da må den enkelte
være motivert for å gå en litt omstendelig
veg, men utsiktene til belønning er realis-
tiske og må understrekes.

Hendene legges på lårene. Samtalen føres
i «vi-form«, der det kognitive og det biolo-
giske (hode og kropp) forpliktende knyttes
sammen. «Nå skal vi stå opp. Vi skal samar-
beide i hele dag, og da trenger vi litt tid på å
komme i gang. Her ser jeg den høyre hånden

min, og jeg kjenner at du klyper meg i låret,
og når jeg beveger  på skulderen min også,
kjenner jeg bedre at du er min. Du henger
sammen med hele meg». Slik gjøres det til-
svarende med venstre hånd. Fokus settes og
på en og en fot i sittende. Tærne kan krølles,
og foten kan trykkes ned i gulvet og lirkes
på. Hele tiden er det det fokuserte synet, den
fortløpende samtalen og bevegelsene som
binder oss sammen.  Den forpliktende sam-
talen kan forsterkes med  «når dere blir
slitne, føtter og hender, må dere si i fra og vi
skal ta en pause». Og så: «Nå skal vi reise
oss opp». Noe av den samme prosedyren
gjentas i stående. Her vektlegges overgangen
til føttene. «Føtter – jeg må stole på dere i
hele dag, og det skal vi samarbeide om. Og
så vil jeg røre litt mer på skuldrene mine og
på hele kroppen min samtidig, og nå er vi
klare for en ny dag». Konsolideringen under-
strekes ved å sette et bestemt trykk ned mot
gulvet. Konsentrasjonen må ikke slippes før
en er kommet opp i stående.

Barnslig? Ja vel, men hva er alternativet?
Motstanden mot å ville være så enkelt til
stede i egne små bevegelser er det største
hinderet for en bedring. Når pasienten kjen-
ner det minste tegn til symptomene i løpet av
dagen, kan hele eller deler av denne proses-
sen gjøres. Kravet til en indre samtale er at
den er like tydelig og tidkrevende. Etter
hvert når innlæringen sitter bedre, går det
fortere (det vil si at deler er tilstrekkelig), og
mestringsopplevelsene begynner å komme
på plass. Den dagen pasienten tar seg i at de
står og snakker slik med seg selv inne i seg,
bygget på en erfaring om at dette hjelper
dem til å finne ro og opprettholde den best
mulig, da er det i ferd med å bli automati-
sert. Det betyr at det går an å stole på seg
selv, ha andre forventninger og slik utvikle
en opplevelse av bedre mental kontroll. Det
ligger mye «godt emne» parat hos den en-
kelte bare hjernen bringes til ro gjennom en
balansejustering bygget på pålitelig informa-
sjon. Vi må alle samle oss – helst ofte. Det er
faktisk livsnødvendig.

Eksempler fra mer langsiktig arbeid
Pasienten utfordres til å fokusere oppmerk-
somheten på balanse og fornemmelse i et
samarbeid. Vi har valgt å bruke en rundstokk
(40 cm lang og 28 mm i diameter) som er
velkjent for mange fysioterapeuter, og som
pasientene får med seg hjem. Den kan de
tråkke på  når de mer vil tvinge seg til foku-
sert oppmerksomhet. Nå står imidlertid pasi-
enten  – helst barbeint – på gulvet, plasserer
hendene på lårene og begynner med den ene
foten å undersøke rundstokken som ligger på
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gulvet. Stokken kan altså trilles, skyves, gri-
pes om, trykkes ned på og så videre – på
kryss og tvers – under fotsålen. Pasienten får
beskjed om at når den fokuserte interessen
for dette forsvinner, det vil si at de tar seg i å
stå og tenke på noe annet, oppfordres de til å
skifte fot og fatte ny interesse for den andre
foten.

Målet er å få det til etter beste evne, og
pasienten bør derfor ikke korrigeres, slik vi
fysioterapeuter har lett for å gjøre. Balanse-
trening «lures» inn så lenge oppgaven enga-
sjerer. Settes fokus på balansefoten blir det
lett smerter, stivhet og slitenhet som kommer
i fokus og ikke interesse for å fornemme og
så foreta en endring når den fokuserte inter-
essen tar slutt. Når interessen tapes, men en
likevel prøver å fortsette, låses lett foten. Det
blir et anspent hold, etter hvert nesten
krampaktig. Fornemmelsen er død. Hyppige
skiftninger er derfor nøkkelen til å bevisst-
gjøre fornemmelser og bli mer utholdende
uten for mye tap av energi og opparbeiding
av stivhet og smerter. Slik kan en redusert
tilstedeværelse i egne kroppslige fornemmel-
ser mer langsiktig øves opp til å bli bedre.

Det er pasienten som fornemmer og på
den bakgrunn selv bestemmer tidspunkt for
endring.

Dette er langt mer virksomt og betyd-
ningsfullt enn om for eksempel klokka, et in-
dre skal eller bør påbud, fysioterapeuten el-
ler andre skulle bestemme et skifte. Grunn-
leggende elementer som balanse, fornem-
melser, bestemme selv, ta ansvar for egne
valg flettes sammen. Dermed kan en annen
og bedre måte å møte ulike oppgaver og ut-
fordringer på, utvikle seg over tid. Den en-
kelte blir tryggere på egne avgjørelser og
ikke stadig offer for egen ubesluttsomhet og
andres bestemmelser. Opplevelse av energi
er også knyttet til opplevelsen av å kunne
bestemme selv. Barn er kanskje de mest ty-
piske eksempler på nettopp det.

Samspillet mellom balanse og
fornemmelse
Balansen setter hele tiden premissene. Skal
jeg fornemme meg selv enten det for eksem-
pel gjelder en registrering av at jeg sitter
vondt og bør endre litt på stillingen, har sit-
tet for lenge stille og begynner bli både stiv
og hoven i beina og vil gå litt rundt eller at
jeg har en uro i mage eller bryst, er det be-
tinget av at jeg balanserer meg. I motsatt fall
forstyrrer et pågående og sannsynligvis et
nokså håpløst justeringsarbeid balansen, den
ro og tilstedeværelse som skal til for å oppnå
denne fortrolige fornemmelsen.

Når en er i ubalanse (det vil si dårlig opp-

datert), fornemmer en dårlig de andre som er
i nærheten («jeg har mer enn nok med meg
selv»), og dette hemmer mulighetene for en
nyansert tolkning av andres ansikter og be-
vegelser. Da skjer langt lettere en uhensikts-
messig generalisering, det vil si at enten tol-
kes alle som snille (gjerne for naivt og lite
beskyttende) eller som at alle er imot meg
(for mistroisk og avvisende). Dette livsvik-
tige og sårbare utviklingsarbeidet starter al-
lerede hos den nyfødte.

Avslutning
Det geniale med denne hjelp-til-selvhjelp –
innsatsen er at den ikke koster penger, ikke
har bivirkninger, ikke kan overdoseres, krever
ingen fysiske hjelpemidler, kan ikke glemmes
igjen på trikken og kan gjøres så diskret at det
ikke virker påfallende. Ikke minst, den har en
nevrobiologisk forklaring. Vi kan bruke erfa-
ringer fra praksis og finner støtte i nye måter
å sette sammen moderne kunnskap innen
nevrobiologi. Entusiasme i  behandlings-
hverdagen er større enn noensinne og har
smittet over på pasientene. Og det har vi
trengt, for det er et møysommelig arbeid å en-
dre på inngrodde vaner og å tenke nytt. Fag-
utviklingen pågår for fullt fremdeles.

Vi har også glede og nytte av prosjektet i
egne liv. Vi oppdaterer stadig vårt kropps-

bilde, og i dyp respekt for balansens over-
ordnete betydning prøver vi aktivt å vedlike-
holde den. En konsekvens av det er at vi
skyr unødig bruk av gåstaver som hemmer
en nødvendig balanseutfordring. Det er vak-
kert å se mennesker bevege seg lett og uan-
strengt, gjerne i noe ulendt terreng, med ar-
mene som fritt deltar i å justere balansen.
Det er mye sensualitet  knyttet til bevegelser.

Tenk hvordan vi kan beundre et lite barn
som uforstyrret og i trygge omgivelser prø-
ver ut balansen, styrt av nysgjerrighet og lyst
til å bevege seg for å oppnå noe. Vi har i stor
grad  basert utviklingen i dette prosjektet på
å «herme» etter viktige komponenter i bar-
nets motoriske utvikling i samspill med sine
omgivelser, for å kunne omforme det til
passelige og treffende utfordringer i voksen-
verdenen.

Er det en framtidsdrøm at pasientene kan
si til legen sin:  «Jeg føler meg så ekkel i
kroppen, er sliten, svimmel, engstelig, stiv
og smertefull. Jeg trenger hjelp». Og at le-
gen svarer «Jeg må vite mer for å avgjøre
om det er nødvendig med noen spesielle un-
dersøkelser. Jeg tror imidlertid du trenger
hjelp til å oppdatere ditt kroppsbilde. Det hø-
res ut som den sjette sansen din ligger nede
for telling. Jeg vet om noen gode fysiotera-
peuter som kan hjelpe deg».
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9,5 millioner til klinisk forskning
I mars i år utlyste Helse Øst 65 millioner kroner til klinisk forskning som skal komme pasientene i

helseregionen til gode. Fysioterapeutene May Arna Risberg og Kjersti Storheim er høyst aktuelle i

prosjektene som har fått totalt 9,5 millioner kroner over en treårsperiode.

– For oss er dette mye penger i forskningsøyemed, sier May Arna Risberg. Hun understreker

at pengene er et resultat av søknaden fra Ortopedisk senter, Ullevål Sykehus.

Utlysningen var øremerket forskningsstillinger, midler for å bygge opp en forskningsenhet,

samt midler til drift og utstyr for en forskningsenhet. Ortopedisk senter søkte om midler til

områdene ortopedi, rehabilitering (NAR) og forebyggende forskning.

– Den største potten fikk vi til rehabiliteringsforskning. I tillegg fikk vi noe til forebyggende

medisin (Senter for idrettskadeforskning) og ortopedi, sier Risberg.

Innenfor rehabilitering ble det søkt midler til enkeltområdene kne, hofte, rygg og osteoporose.

5,3 millioner ble bevilget spesifikt til ryggforskning. Dette ligger innenfor den forskningen som

fysioterapeut Kjersti Storheim og ortoped Oliver Grundness driver ved Ortopedisk avdeling,

Ullevål sykehus.

4,2 millioner gikk til forskningsenheten NAR, hvor May Arna Risberg er leder. Risberg sier at

tildelingen vil bety mye for den kliniske forskningen på pasienter med muskel og skjelettlidelser,

som i dag er årsak til stort sykefravær.

Totalt utlyste Helse Øst 95 millioner kroner til forskning. 30 av disse ble fordelt direkte til

universitetssykehusene i helseregionen.
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Han er gift og har tre voksne barn. Arne ar-
beider som propellsliper, en ekstremt fysisk
krevende jobb som innebærer sterk vibra-
sjon. Det er også utfordrende på en positiv
måte, fordi det  krever mye erfaring og spe-
siell kompetanse for å få god nok kvalitet.

«Jeg har slipt propeller siden 1987. Ar-
beidet består i å slipe bort overflødig metall
før man begynner å pusse og polere. Meng-
den overflødig metall kan være fra tre til fire
kilo til 50 - 60 kilo per propellblad (det er fire
propellblad per anlegg). I dag leverer vi cirka
220 anlegg i året. De første seks åra jobbet
jeg på et metallstøperi hvor det var mye over-
tid og større propellanlegg. Det meste var 350
kilo på hvert propellblad – gang det med fire,
og det blir et slit og et mareritt. Jeg jobbet fra
600 til 1000 timer overtid hvert år. Siden
1993 har jeg jobbet i en annen bedrift der det
er mye mindre anlegg og lite overtid, så slitet
er mye mindre nå.

Etter hvert som årene har gått har arbei-
det for meg blitt fysisk tungt og vondt. De
siste tre-fire årene har smerter i armer, skul-
dre, nakke og rygg vært så belastende at det
har gått ut over det sosiale livet og hobbyer
som jakt og fiske. Jeg ble liggende på sofaen
det meste av kvelden for å komme meg på
jobb neste dag. Armene føles som to store
skinker som henger i smertefulle kroker i
skuldrene og sover ofte fra hendene og
oppover. Fingrene er følelsesløse og hovne.
Jeg må tenke på å gripe når jeg tar for ek-
sempel et melkeglass. I skuldre og nakke har
jeg ofte smerter som også gjør at jeg blir
svimmel og ustø. Opp igjennom åra har jeg
vært lite sykemeldt – noe jeg kanskje skulle
ha vært ...».

Henvist til nevrolog
Bedriftslegen henviste Arne til nevrolog, og
han ble innlagt på nevrologisk avdeling noen
dager i desember 2003. Grundige undersø-
kelser viste ingen spesielle funn som kunne
forklare symptomene. Legene snakket om
uførepensjon, og Arne begynte selv å tenke
at slik ville det gå. Han ble sykemeldt og

Pasienthistorier

Arne, 54 år
startet timer hos psykomotorisk fysiotera-
peut i februar 2004.

Arne beveget seg vanemessig med tyng-
den langt bakpå. Forføttene var dvaske, litt
hovne og numne, tærne kunne ikke bøyes,
og fotsålene var ømme. Hendene var stive
og hovne. Følelsen var redusert spesielt i fin-
gertuppene. Han fortalte at da de tok blod-
prøver i fingeren og albuen, hadde han ikke
kjent noe til stikkene. Arne fikk imidlertid
fort taket på føttene og tok opp igjen turgå-
ing, fisking og vedproduksjon.

“Men hend`n min fe du kje te!” sa han da
han kom til andre time og kunne rapportere
om framgangen. Så fortsatte arbeidet med
oppdatering av kroppsbildet med fokus på
øye/håndmotorikk. En og en finger ble sett
på, snakket høyt til og trykket inn i låret.
Han ble oppfordret til å la hendene gli mye
på hofter og lår og kjenne etter om kontakten
var der. Balansen ble utfordret ved å balan-
sere pinnen på en og en finger.

Kontakt med hender og føtter
Da Arne nylig var hos legen og tok blodprø-

ver, kjente han stikkene som normalt. Han
har stort sett god kontakt med hendene og
føttene, og de er smidige og ser normale ut.
Grepet er mer automatisert, men han merker
at han fortsatt av og til sikrer seg når han tar
i ting som kan knuses om han mister det.

Ukentlig har han vært innom på jobb for
å drøfte hvilken tilrettelegging han trengte
for å komme tilbake. Han fikk tilbud om an-
dre typer jobber, men etter hvert som ener-
gien i kroppen vendte tilbake, ville han fort-
sette med det han kan og liker best.

Arne har vært pådriver slik at bedriften
har investert i utstyr som automatiserer grov-
slipingen, slik at det manuelle arbeidet i ho-
vedsak nå består av finsliping. Bedriften går
gradvis over til fullautomatisering i løpet av
et års tid. Arne har vært tilbake i fullt arbeid
siden begynnelsen av mai i år. Måten han ar-
beider på er forandret. Selv sier han:

«Jeg har nå hatt ti behandlinger og føler
meg opplagt og i fin form. Følelsen i fin-
grene er der, og armene sover ikke. Jeg har
ikke smerter i nakke og skuldre. Balansen er
bra, og svimmelheten er borte». ■

Kvinne, 34 år
Jeg er gift, har to barn på to og fire år og
jobber som driftstekniker i oljeindustrien.
Jeg er av utenlandsk opprinnelse, men flyttet
til Norge da jeg var åtte år. I fjor høst kollap-
set jeg på jobb av utmattelse og depresjon
som har bygd seg opp over lang tid.

Det siste året har vært spesielt strevsomt
med mye søvnløshet og tunge stunder. Jeg
har alltid vært veldig utrygg og redd på
grunn av traumatiske opplevelser i barndom-
men. Jeg ble utsatt for overgrep i fire-fem
års alderen og slet med redsel, skam og
utrygghet under hele oppveksten. Dette med-
førte mye selvbebreidelse, dårlig selvtillit og

selvbilde.
I tjueårene ble jeg voldtatt. Jeg ble gra-

vid, tok abort og holdt tett om det som hadde
hendt. Som kompensasjon for det dårlige
selvbildet mitt prøvde jeg hele tiden å gjøre
alle til lags. Det tok mer og mer over livet
mitt. Jeg måtte ha bekreftelse på at jeg ble
likt, noe som gjenspeilet seg i forholdet til
mannen min.

Etter kollapsen ble jeg innlagt på sykehus
og utredet uten at de fant noe galt. Jeg ble
overført til en psykiatrisk avdeling i hjemfyl-
ket. På den tiden hadde jeg ofte anfall med
kramper. Jeg var mye plaget med smerter i
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skuldrer og nakke. Jeg fikk ikke sove, følte
meg verdiløs og  hadde selvmordstanker. Jeg
hadde tanker om å gå fra mannen min slik at
han og ungene skulle slippe å plages med
meg. All frustrasjon og sinne vendte jeg mot
meg selv – noe som gjorde meg enda mer
nedstemt.

Oppmerksom på kroppen
Jeg startet med samtaleterapi med psykolog
og tok samtidig medisiner mot depresjon og
sovemedisiner. Etter en tid ble jeg henvist til
psykomotorisk fysioterapi. Den første timen
med fysioterapeuten hadde jeg på rommet
mitt på den psykiatriske avdelingen i mars.
Jeg var forventningsfull og spent og hadde
ikke den fulle troen på at behandlingen
skulle hjelpe meg. Alt etter en kort stund
med samtale og øvelser med fysioterapeuten,
ble jeg gjort oppmerksom på kroppen på en
ny måte. Jeg var veldig spent og opp-
strammet i kroppen. Jeg ble ustø når balan-
sen ble satt på prøve. Jeg sto og gikk på hæ-
lene uten å ha kontakt med underlaget med
forfot/tær og brukte overkroppen for å holde
balansen.

Vi begynte å arbeide med føttene ved at
jeg skulle kjenne at jeg tydelig hadde hele
fotbladet i gulvet. Jeg tråkket på en avrundet
pinne for å stimulere og kjenne at tærne også
fikk kontakt med underflaten. Jeg skulle
kjenne etter nummenhet, smerte og eventuell
forskjell på føttene.

Bare etter en kort stund kjente jeg at jeg
fikk mer kontakt med føttene. Blodsirkula-
sjonen økte merkbart, og det var en god opp-
levelse. Jeg fikk etter hvert også slappet av
med armene gjennom å samle de og hvile
hendene på hoftene/lårene. Jeg kjente hvor-
dan skuldrene og brystkassen senket seg. Jeg
fant også ro ved å gå opp og ned i trapp og
være bevisst på å kjenne føttene godt under
meg.

Mestringsstrategier
For søvnproblemene fant jeg hvile og ro ved
å ligge med pute mellom beina og armene i

sideleie. Det fikk meg til å slappe mer av i
skuldre og rygg. Jeg lærte å fokusere på at
utpusten var rolig. Jeg gled nesten inn i søv-
nen da vi holdt på med dette. Jeg har til nå
hatt fire fysioterapitimer i tillegg til samtale-
terapi og bruk av medisiner. Jeg ble utskre-
vet til påske og er nå tilbake i jobb, foreløpig
med aktiv sykmelding. Jeg klarte meg uten
sovemedisiner kort tid etter at jeg begynte
med fysioterapi.

Det går stadig framover med meg. Jeg
bruker mestringsstrategiene jevnlig og kjen-
ner at det gir meg kontroll over angsten når
den kommer. Jeg greier å være i «nedturen»
og arbeide meg opp igjen på egen hånd. De
tunge stundene blir kortere og kortere for
hver gang. Selvfølelsen min har blitt atskil-
lig bedre. Jeg greier å sette grenser for meg
selv, og andre, og ta mye mer hensyn til meg
selv og mine behov. Fortsatt har jeg proble-
mer med å være i store forsamlinger, men
jeg vet at ved å benytte meg av de
mestringsrådene jeg har fått, vil jeg etter
hvert kunne være mer aktiv sosialt. Jeg mer-
ker det allerede i mindre forsamlinger, som i
lunsjpausen og med nære venninner, at jeg
føler meg tryggere og er med i samtalen uten

å være så redd for å si noe dumt. Jeg har
med tiden greid å prioritere og være
ryddigere i de valgene jeg gjør uten å ha så
dårlig samvittighet.

Riktig for meg
Enda jeg tvilte i begynnelsen, er jeg blitt
svært overbevist om at dette er viktig og rik-
tig behandling for meg. I løpet av kort tid
har jeg fått mye mer kontakt med kroppen
og blitt veldig bevisst på hvor viktig det er å
ha balanse og kroppskontroll. Når jeg har
god kroppskontroll, kjenner jeg at kroppen
min slapper av, og jeg har mye mer energi til
å takle det psykiske. Det gir meg selvtillit, ro
og en fantastisk følelse av at jeg greier å sor-
tere og finne ut av de vanskelige tankene
som dukker opp.

I samvær med andre bidrar mestrings-
øvelsene til at jeg greier å være meg selv og
sette pris på de egenskapene jeg har. Jeg er
blitt flinkere til ikke å være så opptatt av å
gjøre andre til lags og være så kritisk mot
meg selv. Det hender selvsagt at jeg «mister
fotfestet» innimellom, men jeg har fått hjelp
til å ha tro på at jeg kan hjelpe meg selv, og
da har jeg kommet langt. ■

fag
artikkel

Inter-tester reliabilitet
Den danske fysioterapeuten Tom Petersen (ph.d.) har sammen med danske og utenlandske

kolleger publisert en artikkel i Australian Journal of Physiotherapy om inter-tester reliabiliteten

av en ny diagnostisk klassifikasjon av pasienter med korsryggproblemer, skriver den danske

nettportalen Forskning i fysioterapi, www.ffy.dk

Bakgrunnen for studien er de mange pasientene som kommer til fysioterapeut for

ryggproblemer, uten å ha en bestemt diagnose. 90 pasienter med kroniske korsryggproblemer

ble undersøkt av to fysioterapeuter. I alt fire fysioterapeuter ble brukt i prosjektet. Undersøkel-

sen av reliabiliteten viste en akseptabel overensstemmelse, men det vil være behov for å

gjennomføre en større undersøkelse for å få sikre svar, ifølge www.ffy.dk.

Undersøkelsen ble publisert i Australian Journal of Physiotherapy, vol.50, 2004, s.85-91.

Petersens doktoravhandling kan du laste ned fra www.ffy.dk
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blikkpå forskning

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

Synopsis
Summary of Ekeland E, Heian F, Abbott J, Nordheim L and Hagen
KB (2004): Exercise to improve self-esteem in children and young
people. (Cochrane Review). In: The Cochrane Library, Issue 2.
(Prepared by Gro Jamtvedt Norwegian Health Services Research
Centre).

Question: Does exercise alone or exercise as part of a comprehen-
sive intervention, improve self-esteem among children and young
people? Data Sources: MEDLINE, EMBASE, The Cochrane
Controlled Trials Register (CENTRAL), CINAHL, PsycINFO and
ERIC. Reference lists from relevant articles were scanned. Relevant
studies were also traced by contacting authors. Study selection:
Randomised controlled trials where the study population consisted of
children and young people aged from three to 20 years, in which one
intervention arm was exercise for more than four weeks and the out-
come measure was self-esteem. Data extraction: Two reviewers
independently selected trials for inclusion, assessed the validity of
included trials and extracted data. Investigators were contacted to
collect missing data or for clarification when necessary. Results:
Twenty-three trials with a total of 1821 children and young people
were included. Generally, the trials were small, and only one was
assessed to have a low risk of bias. Thirteen trials compared exercise
alone to no intervention. Eight trials were included in meta-analysis,
but due to heterogeneity data were pooled in strata of methodological
quality. One study with a low risk of bias showed a standardised
mean difference (SMD) of 1.33 (95 % CI 0,43 to 2,23), while the
SMD for the three studies with a moderate risk of bias and the four
studies with a high risk of bias was 0,21 (95 % CI –0,17 to 0,59) and
0.57 (95 % CI 0,11 to 1,04) respectively. Twelve trials compared
exercise as part of a comprehensive programme with no intervention.
Only four provided data sufficient to calculate overall effects and the
results indicate a moderate short-term difference in self-esteem in
favour of the intervention (SMD 0.51 (95 % CI 0,15 to 0,88)).
Sensitivity analysis showed that children at risk improved more than
healthy children.
Conclusion: The results indicate that exercise has positive short-term
effects on self-esteem in children and young people. Since the risk of
adverse events associated with exercise is low in young people, and
there are many positive effects on physical health, exercise may be
an important measure in improving children’s self-esteem. The
conclusions are based on several small low-quality trials.

Commentary
This systematic review updates and compiles research results that
confirm that exercise has positive short-term effects on self-esteem in

Exercise improves self-esteem in children and young people

children and young people. This is especially true for children and
young people at risk. It is interesting to note that the study did not
find any difference in effect dependent on type of exercise. The
review shows no difference in effect whether the activity is done
individually or as a part of a comprehensive program. The effect
might be under-estimated as the control groups performed normal
activity. The conclusions are based on several small low quality tri-
als, and it was a weakness that the follow up time for all studies,
except one, was a maximum of 20 weeks.

Public health is an important field within the health professions,
including physiotherapy. Today’s trend is that while some youngsters
aim for a sports career, the majority of children seem to be less active
than before (1). Children in the Western world all go to school and
physiotherapists have an important role to influence children’s
opportunities for physical play, group activities, and social
relationships in the school. Contributing to good outdoor arenas and
break activities, as well as to the content of the physical activity
classes within the school is essential. This might promote physical
activity and sport in leisure time as well. Between ten percent and 20
percent of children have psychological and behavioural problems (2).

This review shows that physical activity is not only beneficial for
physical health but also increases self-esteem, especially in children
at risk. To prioritise between clinical work, preventive work, or
health promotion is difficult when working at the community level,
and to determine whether as physiotherapists we should take an
active part in enhancing self-esteem is an open question. This review
gives the physiotherapist arguments in favour of promoting and
perhaps organising physical activities for children and adolescents. It
has been proved beyond doubt that physical activity is good for
young people. On the other hand, the biggest challenge is to find the
magic button that will make children yearn for physical activity.
Further research is needed to determine which approaches should be
considered and which factors will make the child a habitual physical
exerciser.

Nina Riis Waade
Department for Physiotherapy and Occupational Therapy,
Bærum Municipality, Norway
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Dansk lærebok i massage
Nanna Linde og Jytte Borg (red.)

Lærebog i massage. Manuel vævsbehandling for
fysioterapeuter

Munksgaard Danmark 2003

176 sider

248 kroner

ISBN 87-628-0244-5

Selv om «motene»
skifter, og aktiv
behandling har vært
mest i fokus de siste
årene, vil nok massasje
likevel være en naturlig
del av verktøykassen
for de fleste fysiotera-
peuter. I flere kliniske
sammenhenger kan
massasje være det
mest hensiktsmessige
hjelpemiddelet alene, i de fleste tilfeller et viktig
supplement til andre passive teknikker eller
øvelsesbehandling. En særlig verdi kan nok også
tilskrives at massasje per definisjon er «hands on».
Derfor blir en lærebok i massasje aldri uaktuell. To
danske fysioterapeuter har redigert og vært med å
skrive en slik lærebok. Målgruppen er
fysioterapeutstudenter og kliniske fysioterapeuter.

Boka har et appellerende utseende, med
oversiktlig layout og stort sett beskrivende og gode
illustrasjoner (hovedsakelig sort/hvitt-fotografier).
Tematisk spenner den fra smertefysiologi til
psykologiske effekter av massasje, via praksis-
beskrivelser og kliniske retningslinjer. Et helt
kapittel er tilegnet dype tverrfriksjoner ad modum
Cyriax. Forfatterne har også valgt å inkludere
forskning og «hard» kunnskap i fremstillingen. Det
er mye fokus på fysiologiske forklaringsmodeller,
noe som kanskje er et forsøk på å oppdatere
massasje til tidens krav om evidens og kunnskaps-
basert praksis. Her skiller den seg fra en annen bok
det er naturlig å sammenligne med, nemlig Berit
Heir Bunkan og Cathrine Mellbye Schultz’
Medisinsk Massasje, som har vært pensum på de
norske fysioterapeututdanningene i noen år.

Det kan diskuteres om det er et fortrinn for den
danske boka at den formidler forsøk på å bevise at
massasje fungerer som terapeutisk virkemiddel. I
utgangspunktet er det bra at man forsøker å
tydeliggjøre effekt gjennom forskning. Imidlertid
kan det fort fremstå som litt vel søkende å
presentere en forskjell på 1,5 til 0,5 på en VA-skala
med et utvalg på ni personer som bevis. I slike
tilfeller er det kanskje like godt å velge andre
forskningsmetoder. Er det ellers noe i den danske
boka som gjør at den er å foretrekke fremfor
Bunkan og Schultz’ bok? Egentlig så synes jeg ikke

det; den har riktignok flere bilder, men ellers
presenterer den ikke noe banebrytende nytt. Den er
på ingen måte dårlig og gjør nok absolutt nytten
som lærebok i massasje, men enn så lenge tror jeg
ikke det er nødvendig med noe supplement til
Medisinsk Massasje.

Bård Bogen

Lungefysioterapi
Lone Olseni og Per Wollmer (red.)

Sjukgymnastik vid nedsatt lungfunktion

Studentlitteratur 2003

200 sider

Pris: 328 kroner

ISBN 91-44-02199-2

De innledende
kapitlene om lungenes
anatomi, fysiologi,
lungefunksjon og
målinger, samt
lungefunksjon ved
noen vanlige
sykdommer er skrevet
av en professor i
klinisk fysiologi og
nukleærmedisin.
Resten av boka og
hoveddelen er forfattet primært av fysioterapeuter.
Flere av disse har fått sine dr. med. grader.  Dette
gjør at boka har mye beskrivelse og vurdering av
fysioterapi.

Innledningen om anatomi og lungenes
mekaniske egenskaper er beskrevet i et praktisk
perspektiv. Dette kan være vanskelige mekanismer
å forklare, men med en konkret og praktisk
innfallsvinkel kan stoffet bli mer forståelig. Deretter
følger om lungefunksjonsmålinger og beskrivelse
av noen vanlige lungeproblemer.  I denne anledning
savner jeg omtale av noen begreper for eksempel
«closing capasity». Særlig fordi dette kommer
senere og heller ikke da omtales skikkelig.

Fysioterapeutisk behandling og tiltak i
forbindelse med lungeproblematikk er hovedinn-
holdet i boka. Dette inkluderer tiltak i forbindelse
med operasjoner. Et av tiltakene er trening som
omtales generelt, men også relatert til spesielle
lungesykdommer.  Treningslæren handler om
kondisjonstrening, muskel og bevegelighetstrening.
Treningsformene omtales ut fra vanlige trenings-
prinsipper og tilpasses deretter spesielle diagnoser.

Videre omtales selvfølgelig andre mer
spesifikke lungebehandlingsmetoder som motstand
med og uten flow, motstand på inn og utpust og så

videre. Avslutningsvis kommer omtale av tiltak ved
de vanligste lungesykdommene Kronisk obstruktic
lungesykdom, astma, Cystisk fibrose, operative
inngrep og lungetransplantasjoner.

Boka har en annen innfallsvinkel enn mange
andre lungebøker jeg har lest siden den dekker et
så bredt spekter av fysioterapeutens tiltak. Som
andre lærebøker henviser den ikke til kilder. Det
vises til undersøkelser og litteratur uten av vi som
lesere kan finne ut hva i teksten det vises til eller
hvor i anbefalt litteratur vi finner det vi er ute etter.
Boka har stikkordregister, men dette er mangelfullt
slik at flere begreper jeg ønsket å finne ut om var
beskrevet før, sto heller ikke i registeret.

Ragnhild Bech

fag
bokomtaler

Utfordrende for alle
Eli Knøsen og Ann Kristin Krokan

Den tause diskrimineringen. Nytt fokus

på funksjonshemming

Kommuneforlaget 2003

288 sider

Pris: 430 kroner

ISBN 82-446-0962-1

Denne boka burde være av interesse både for
fysioterapeuter og annet helsepersonell, så vel som
folk i styre og stell. Egentlig kommer jeg ikke på
noen grupper i samfunnet som ikke vil ha nytte av i
hvert fall deler av den.

Bokas tittel angir hva som er forfatternes
anliggende. Den har en skjønnlitterær form i store
deler, hvilket gjør at den blir mer engasjerende å
lese. Begge forfatterne er rullestolbrukere. Boka er
ikke direkte selvbiografisk, samtidig har forfatterne
brukt egne opplevelser rundt historien. Ei jente på
18 år blir utsatt for en bilulykke med komplett
tverrsnittslesjon til følge. Den første delen handler
om hennes sykehusopphold og påfølgende
opptrening på rehabiliteringsinstitusjon. Det hele er
realistisk beskrevet, hennes følelser når det hele
etter hvert går opp for henne, hennes opplevelse av
pasientrollen prisgitt helsepersonellet omkring
henne, ulike erfaringer rundt opptrenings-
situasjonen. Manglende informasjon før første
gang opp i ståseng og på «klinikk» er deprime-
rende lesing. Dersom dette er direkte egenopplevd,
er det å håpe at forfatterne har overdrevet litt.
Tankevekkende er det også å lese om hennes
reaksjoner første gang på den store treningssalen
og tankeløsheten til delegasjonen som er på
omvising der. For meg var denne første delen, som
forfatterne har kalt Handicapskolen, spesielt
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NFFs Fagforum for terapiridning har for før-
ste gang fått den anerkjente tyske ride-
fysioterapeuten og instruktøren Suzanne von
Dietze-Pollak til Norge. Hun holder foredrag
over hele verden og er spesielt ettertraktet av
funksjonshemmede konkurranseryttere som
deltar i VM og Paralympics. Norge er inter-
nasjonalt anerkjent som pioner på området
te rap i r idn ing .

I mai holdt Suzanne von Dietze-Pollak et
fire dagers fordypningskurs i terapiridning
på Norsk Hestesenter, Starum. Dette er den
første etterutdanningen for ridefysioterapeu-
ter i Norge. 13 ridefysioterapeuter med auto-
risasjon og minimum to års praksis fikk
delta på kurset.  Målet var å få en dypere for-
ståelse for terapiridningens unike effekt.

Von Dietze-Pollak har skrevet en bok
med tilhørende video som har tittelen
«Balance in Movement». Kurset hadde både
teori og workshops med egenridning.
Workshops er viktige for å kunne lære enda
bedre hvordan og hvor vi skal korrigere ryt-
terne våre. Aktiv ridning er helt nødvendig
for ridefysioterapeuter; kjenne på egen
kropp-prinsippet.

Bekkenet og sittestillingen på hesten
(sits’en) er det sentrale i all ridning og er
bindeleddet mellom hest og rytter/pasient.
All bevegelse overføres fra hesten til rytte-
ren og visa versa.

Hestens ryggbevegelser i skritt er lik be-
vegelsene mennesket gjør under gange. I til-
legg får rytteren impulser på ca 120 sving-
ninger per minutt. Ingen annen behandling

interessant å lese.
Del to og tre, som er største delen av boka,

omhandler hennes liv etter utskriving. Hun
begynner å studere, har sine kjærlighets-
opplevelser, blir mor og får jobb. Vi leser om
hennes sinne og følelse av maktesløshet i utallige
situasjoner med manglende tilgjengelighet, brutale
møter med hjelpemiddelsentralen, stadige
erfaringer med, ofte fremmede, menneskers
tankeløse bemerkninger. Etter hvert så bruker
forfatterne mer og mer av  jeg-personens
opplevelser til å tydeliggjøre sitt hovedbudskap
med boka, nemlig å sette søkelys på diskriminering
av funksjonshemmede som gruppe. Dette gjøres
ved lange samtaler, oftest mellom hovedpersonen

og en av hennes nære venner, og via disse
samtalene kommer hun fram til følgende konklu-
sjon: «Funksjonshemmingen min består i at jeg blir
diskriminert og utestengt». Deler av dette kan virke
noe repeterende og kompromissløst, men antakelig
har forfatterne vurdert dette og følt at de må gå så
sterkt ut for å få gehør. Språklig ble jeg distrahert
av konsekvent feil bruk av da hvor det burde stått
når. Dette burde vært unødvendig i ei ellers
velskrevet bok. Boka inneholder to vedlegg, ikke
minst fordypningsdelen burde være til nytte i
undervisning, både i grunnutdanning og ikke minst
etter- og videreutdanning i rehabilitering.

Randi Sørsdal

Fornøyde kursdeltakere. Trinn tre i terapiridning ble arrangert på Norsk Hestesenter tidlig i
juni. Liggende foran – kursleder Suzanne von Dietze-Pollak. Foto: Trille Staubo

fag
innlegg

Første gang i Norge:

Trinn 3 i terapiridning

kan gi så mange impulser i alle plan samti-
dig.

Vi hadde fire hester med ryttere på banen
samtidig. Det er mye lærdom i å se andre ri.
Dietze-Pollak legger stor vekt på å observere
hvordan hest og rytter/pasient sammen fin-
ner rytme og balanse. Ubalansert hest gir
ubalansert rytter og er svært uheldig hvis
rytteren allerede har problemer med balan-
sen under gange.

Dietze-Pollak viste oss spesielle øvelser
på hesteryggen både i skritt og trav. Disse

øvelsene gikk ut på å finne hvilke områder
(rygg eller bekken/hofteledd) som var usta-
bilt, stivt eller stabilt og dermed i balanse.
Det er viktig å stimulere diagonale
bevegelsesmønstre. Derfor blir prinsipper fra
både Vojta, Bobath og PNF brukt i terapi-
ridning. Stigbøyler blir lite brukt fordi de
kan gi rytteren en falsk følelse av å sitte i ba-
lanse.

Dette kurset gikk i dybden av faget vårt.
Hensikten var å få enda bedre innsikt i det vi
gjør, noe som også har med kvalitetssikring
å gjøre. En autorisasjonsordning krever at
ridefysioterapeuter viser ansvar for å holde
seg oppdatert.

Ridefysioterapeuter bør også ta kontakt
med andre organisasjoner og yrker for å
finne nye arbeidsområder. En mulighet er ri-
desporten som er sterkt økende i Norge.
Ridefysioterapeuter har kompetanse som kan
komme funksjonsfriske ryttere til gode.

Fagforum for terapiridning feiret 30-års-
jubileum i 2003. Samtidig var det 50 år si-
den starten på terapiridning som egen
behandlingsmetode.

Trille Staubo,
kursleder i terapiridning, trinn 1
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Mange av søknadene var resultat av ordnin-
gen med Stimuleringsstipend som Fondet
innførte i 2003.

Fondets styre ønsker gjennom
stipendiene å inspirere til fagutvikling,
gjerne i nye miljøer, men legger vekt på å si-
kre kvaliteten i prosjektene gjennom en vur-
dering av gjennomførbarhet og god veiled-
ning. Prosjektenes kvalitet mht. innhold og
gjennomføring, problemområde og problem-
stilling, design og metodevalg er vurdert av
kompetent hold. Prosjektene skal videre
styrke etter- og videreutdanningen for fysio-
terapeuter og det er i vurderingene lagt vekt
på formidling fra prosjektene til praksis-
feltet.
Stipendiene til fagutviklingsprosjekt priori-
teres etter en slik faglig vurdering og i for-
hold til de økonomiske midler som står til
rådighet. I grenseoppgangen mellom fag-
utviklingsprosjekt og forskningsprosjekt blir
det bl.a. lagt vekt på tidsaspektet.
Stipendiene gis derfor primært til kortere,
avgrensede fagutviklingsprosjekt, med
arbeidsvolum tilsvarende inntil ett årsverk,
eventuelt fordelt over tid.

Stipend til fagutviklingsprosjekt er indivi-
duelle stipend som tildeles den enkelte fysio-
terapeut. Denne stipendkategorien omfatter
ikke stipendiatstillinger eller prosjekt av til-
svarende omfang, da dette legges inn under
miljøene for forskning og kunnskapsutvikling
i fysioterapi ved de fire universitetene.

Her presenterer vi mottakerenes egne
opplysninger og sammendrag fra de prosjek-
tene som har fått tildelt midler. Kontakt-
telefon er oppgitt for eventuelle nærmere
opplysninger om prosjektet.

Stipend til fagutviklingsprosjekt

Fra Fond til etter- og videreutdanning
av fysioterapeuter:

Styret for Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter har våren

2004 bevilget inntil kr. 3.670.600 i stipend til 15 nye fagutviklingspro-

sjekt med oppstart i 2004. I alt kom det inn 36 søknader som til sam-

men søkte om nærmere 7,2 millioner kroner. Antallet søknader er nes-

ten tredoblet fra i fjor da det kom 13 søknader.

Gir trening av styrke og bevegelighet
bedre funksjon og mindre smerte hos
gonartrosepasienter som er aktuelle
for protesekirurgi?
Stipendmottaker: Bård Bogen,
prosjektleder
Arbeidssted: Haraldsplass Diakonale
Sykehus
Kontakttelefon: 55 97 86 13
Veiledere: Dr.philos Jan Magnus Bjordal og
professor, dr.philos. Elisabeth Ljunggren
Nøkkelord: Gonartrose, smerte, funksjon,
styrke, bevegelighet
Sammendrag: Gonartrose medfører smerte
og nedsatt funksjon, ie nedsatt evne til kraft-
utvikling og beveglighet. Ofte ender lidelsen
med protesekirurgi. I 2001 ble 2485 mennes-
ker i Norge operert for gonartrose med både
hel- og delplastisk metode. Forekomsten var
høyest blant dem mellom 50-80 år. Nesten
dobbelt så mange kvinner som menn ble
operert.

Funn fra ulike studier tyder på at trening
kan bedre tilstanden mtp smerte og funksjon,
både uten/før operasjon og etter operasjon. I
de nevnte studiene har trenings-
intervensjonen hovedsakelig bestått av ulike
former for styrketrening.

Utgangspunktet for prosjektet er antagel-
sen om at systematisk og målrettet trening
av styrke og bevegelighet i kneet hos pasien-
ter som er søkt inn til kneprotesekirurgi vil
få bedre funksjon og mindre smerte, både før
og etter operasjon.

Prosjektet er designet som en randomisert
kontrollert studie. En gruppe vil få systema-
tisk trening og en gruppe vil få vanlig opp-
følging i førstelinjetjenesten. Som effektmål

vil i første rekke VAS-skala, Knee
Osteorathritis Outcome Score og isokinetisk
muskelstyrketest bli brukt.

Tildelt: Inntil kr. 403.000

«Stål i beina /Hold deg oppe – prosjek-
tet» Fører styrketrening til færre fall og
bedre balanse og livskvalitet hos eldre?
Stipendmottaker: Therese Brovold,
prosjektmedarbeider
Arbeidssted: Geriatrisk avdeling, Ullevål
Universitetssykehus, HF
Kontakttelefon: 22 11 87 05
Prosjektleder: Fysioterapeut, dr. philos
Astrid Bergland
Veiledere: Dr. philos Astrid Bergland og
dr. philos Vibeke Graver
Nøkkelord: Eldre, fall, balanse, styrketren-
ing, livskvalitet
Sammendrag: Innledning: Mange eldre
blir innlagt på sykehus for skader etter fall.
Pasienter som faller har ofte dårlig balanse
og gangproblemer. Dårlig balanse vil i til-
legg til å kunne føre til fall også kunne på-
virke livskvalitet, ADL-funksjoner og i hvil-
ken grad pasienten orker å være fysisk aktiv.
Tidligere forskningsresultater har vist at fy-
sisk aktivitet og trening kan bedre balansen.
Flere undersøkelser viser at muskelstyrken
kan økes hos eldre. Mer uklart er det hvilken
betydning økt styrke har  for balanse, livs-
kvalitet og forebygging av fall. Ved
geriatrisk avdeling Ullevål universitets-
sykehus UUS ønsker vi å komme i gang med
en studie der vi vil undersøke om styrketren-
ing kan føre til færre fall, bedre balanse og
livskvalitet hos eldre.

Materiale og metode: Studien skal utfø-
res av fysioterapeuter ved geriatrisk avde-
ling, i samarbeid med bydelsfysioterapeuter i
Ullevåls sektor. Pasientene  som skal
inkluderes er hjemmeboende eldre som er
innskrevet ved Daghospitalet UUS. Pasien-
tene skal gjennomgå en rekke tester, som bla
er knyttet til balanse, styrke og livskvalitet,
og de skal testes ved innkomst, utskrivelse,
etter 3 mnd og etter 1 år. Pasientene skal ran-
domiseres inn i en styrketreningsgruppe og
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en kontrollgruppe. Etter hjemkomst skal
begge gruppene få videre oppfølging av fy-
sioterapeuter i bydel.

Tildelt: Inntil kr. 403.000.

Opptrening etter tibiafraktur
stabilisert med nagle
Stipendmottaker: Kristin Thuve Dahm,
fysioterapeut/cand.san., prosjektleder
Arbeidssted: Ullevål og Tåsen fysioterapi
og trening
Kontakttelefon: 22 02 11 80
Veileder: Professor Inger Holm
Nøkkelord: Tibiafraktur, nagle, knesmerter,
opptrening
Sammendrag: Bakgrunn: I mitt arbeid
som privatpraktiserende fysioterapeut har
jeg erfart at flere pasienter med tibiafraktur
stabilisert med nagle får langvarige kne-
problemer. Det er vanlig å behandle både
åpne og lukkede tibiafrakturer operativt med
margnagle. Nagling viser seg å ha flere for-
deler sammenlignet med konservativ be-
handling, spesielt knyttet til tidlig belastning
og tilhelning. Knesmerter er den hyppigste
komplikasjonen ved nagling av tibifrakturer.
Årsakene til smertene er trolig flere. Så vidt
jeg vet, er det ikke gjennomført studier som
kartlegger effekt av systematisk trening og
fysikalsk behandling av disse pasientene. Jeg
vil anta at knesmertene og styrken i quadri-
ceps kan påvirkes ved bløtdelsbehandling og
riktig dosert trening. Systematisk registre-
ring av aktuelle parametere vil kunne være
med på å kartlegge forhold rundt kne-
smertene.

Problemstilling: Prosjektet er en syste-
matisk registrering av styrke, smerte og dag-
lige funksjoner samt å utvikle et systematisk
treningsprogram.

Metode: Utvalget vil bestå av pasienter
med tibiafraktur stabilisert med nagle som er
operert ved Ullevål Universitets sykehus og
Aker sykehus i Oslo. Pasienter med multi-
traumer eller ondartede sykdommer vil bli
ekskludert fra studien.

Studien vil bli prospektiv, og pasientene
vil bli evaluert henholdsvis 3uker, 6uker,
12uker, 24 uker og 52 uker etter skaden.

Evalueringsverktøy: SF 36, Cicinnati,
Womac, styrkemåling med isokinetisk
muskeltest og atrofi (omkrets). Det kan være
realistisk å inkludere ca. 50 pasienter i en
1-2 års periode.

Tildelt: Inntil kr. 161.500

Balanse er ingen selvfølge
Stipendmottaker: Britt Fadnes og Kirsti
Leira, prosjektledere
Arbeidssted: Molde sykehus HF
Kontakttelefon: Britt Fadnes 71 12 29 12
(arb.dir.), 71 12 29 00 (sentralbord), Kirsti
Leira 90 04 57 21 (mobil)
Veiledere: Professor  dr. med. Per Brodal,
fysioterapeut Målfrid Bakken, redaktør Øy-
vind Arneberg
Nøkkelord: kroppslig balanse, mental kon-
troll, angst, oppdatering av kroppsbilde,
tolkning, fornemmelser, tilstedeværelse, fo-
kusering, læring, mestring
Sammendrag: Er det en sammenheng mel-
lom kroppslig og mental balanse, og i så fall
på hvilken måte? Dette er essensen i pro-
sjektet der vi i  3 + år har hatt et samarbeid
med professor i nevroanatomi Per Brodal.
Sammen ønsket vi å utdype en mulig sam-
menheng mellom den kroppslige balansen
og den mentale balansen ut i fra nyere kunn-
skaper innen nevrobiologi. Fagutvekslings-
møtene inneholdt særdeles god veiledning, i
hovedsak basert på erfaringer fra praktiske
utprøvinger med våre pasienter. Disse hører
stort sett innunder de to store diagnose-
kategoriene, men også noe tyngre psyko-
patologi. Nye faglige erkjennelser har ført til
radikale endringer i måten å møte kjent pro-
blematikk på. Behandlingsresultatene er
langt mer oppløftende enn tidligere. Dette er
mer reell hjelp til selvhjelp. Vi mener dette
bør få konsekvenser for ulike behandlings-
personell både for å forstå og møte proble-
mer hos barn, ungdom og voksne. I tillegg er
det forebyggende aspektet  sentralt.

Vi ønsker derfor å lage en fagbok der ba-
lansen vil være den røde tråden, belyst både
teoretisk og  praktisk, fra barn til voksen, og
aktuelle erfaringer og opplevelser formidlet
av pasientene selv.

Tildelt: Inntil kr. 201.500.

Bergs balanseskala: Reliabilitetstesting
av den norske versjonen
Stipendmottaker: Karin Ek Halsaa,
prosjektmedarbeider
Arbeidssted: Geriatrisk avdeling, Ullevål
Universitetssykehus, HF
Kontakttelefon: 22118705
Prosjektleder: Astrid Bergland, fysiotera-
peut, dr philos
Veiledere: Fysioterapeut, dr.philos Astrid

Bergland, og fysioterapeut, dr. philos Vibeke
Graver,
Nøkkelord: Eldre, balanse, Bergs balanse-
skala, inter-rater-reliabilitet
Sammendrag: Mange av pasientene som
innlegges ved Geriatrisk avd., Ullevål
Universitetssykehus (UUS) har nedsatt ba-
lanse. Fysioterapeutene ved avdelingen bru-
ker Bergs balanseskala til å evaluere disse
pasientene. Testen blir mye brukt; både på
andre sykehus, på institusjon og i bydel. Det
er derfor viktig at vi kan ha tillit  til skalaen.
Scoreforskjellen mellom pasientene  skal
være en reel forskjell mellom pasientene,
ikke en variasjon på grunn av den som tester
eller tilfeldige feil. Testen som brukes bør
derfor være reliabel. Inter-rater-reliabilitet
refererer til enighet mellom flere testere som
vurderer den samme pasienten

Problemstilling: Hensikten er å under-
søke om den norske utgaven har like god in-
ter-rater-reliabilitet som det er rapportert i
tilgjengelig litteratur om den engelske og
svenske utgaven.

Materiale og metode: Studien skal utfø-
res av 2 fysioterapeuter ved Geriatrisk. avd.
UUS. Pasientene skal rekrutteres fra en dag-
post og en post for inneliggende pasienter og
de vil bli inkludert fortløpende. Begge tera-
peutene skal være tilstede samtidig. Den ene
skal instruere og utføre testen mens den an-
dre skal se på. Testerne skal score uavhengig
av hverandre. Hver terapeut tester halvparten
av materialet. Statistiker anbefaler at 75 pa-
sienter inkluderes i studien.

Tildelt: Inntil kr. 221.700.

Flere fagutviklings-
prosjekt
Fondet har tildelt midler til flere

prosjekter, og resten av sammendra-

gene presenteres i senere nummer 

av FYSIOTERAPEUTEN.



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

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

fysioterapeuten

www.fysioterapeuten.no/arbeidsmarked

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

 1 Nord-Norge

 2 Midt-Norge

 1 Vest-Norge

 3 Øst-Norge

 3 Oslo og Akershus

 2 Sør-Norge

 1 Utlandet

Finnmark • Troms • Nordland • Svalbard

Nord- og Sør-Trøndelag • Møre og Romsdal

Sogn og Fjordane • Hordaland • Rogaland

Hedmark • Oppland • Buskerud • Telemark

Vest-Agder • Aust-Agder

• Vestfold • Østfold



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

BMS - Behandlingssenteret for
Muskel- og Skjelettlidelser
BMS er et tverrfaglig resurss- og kompetansesenter innen Muskel- og
Skjelettlidelser. Grunnet stor vekst søker vi etter terapeuter innen fysiote-
rapi, osteopati, kiropraktikk, akupunktur og posturologi for våre avdelin-
ger i Oslo, Sandefjord, Skien, Kragerø og Bø. Terapeuter med etterutdan-
ning og/eller klinisk mastergrad i Kinetic Control vil bli foretrukket.

Søknad med utfyllende CV sendes innen 10. september til BMS ved
daglig leder Bård Homstøl Avd.Skien. Prinsessegaten 2b, 3724 Skien.

STILLING LEDIG

Fullstendig utlysning, se www.fredrikstad.kommune.no

2 stk. 20% driftsavtaler for fysioterapeut

Ved Fredrikstad Fysikalske Institutt er det ledig 20% driftsavtale fra
04.10.2004. Instituttet er velutstyrt og har 4 driftsavtaler.
Nærmere opplysninger ved Kari Aase Reigstad, tlf.69 31 14 46.

Ved Manuell Terapi Klinikken er det ledig 20% driftsavtale snarest.
Søker bør ha interesse for manuell terapi. Det er ønskelig med erfaring i
MTT (Medisinsk Treningsterapi), SET (Sling Exercise Therapi), idretts-
medisin og forebyggende helsearbeid. Erfaring fra privat praksis ønskes.
Nærmere opplysninger ved Bent Brask, tlf. 69 33 78 11.

For hjemlene gjelder Avtale mellom Kommunenes Sentralforbund (KS)
og NFF om drift av privat praksis for fysioterapeuter etter lov om helse-
tjeneste i kommunene, herunder drift i selskap (ASA 4313).

For begge stillinger søkes det etter offentlig godkjent fysioterapeut.
Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Søknad med CV og kopier av vitnemål og attester sendes: Fredrikstad
kommune, Forebyggende og kurative helsetjenester ved avdelingsleder
Else Galleberg, Postboks 1405, 1602 Fredrikstad.
Søknadsfrist: 10. september 2004.

Tlf. sentralbord 69 30 60 00.

Diakonhjemmet Sykehus AS har funksjon som lokalsykehus for ca. 110 000 innbyggere
innen indremedisin, generell kirurgi og psykiatri. I revmatologi og revmakirurgi har syke-
huset sentral- og regionsykehusfunksjon. De psykiatriske avdelingene ligger på Vinderen i
Oslo og på Søndre Borgen i Asker. Diakonhjemmet Sykehus AS er et non-profit aksje-
selskap eid av stiftelsen Det Norske Diakonhjem, som er en diakonal stiftelse innen Den
norske kirke. Sykehuset selger sine tjenester til staten ved Helse Øst RHF.

Sjeffysioterapeut
Vi søker etter sjeffysioterapeut for fysioterapienheten, som
betjener de somatiske avdelingene ved Diakonhjemmet
Sykehus AS.  Enheten består av 25 fysioterapeuter, og
praksisveileder, samt studenter fra Høgskolen.  

Fysioterapeutene foretar vurdering, behandling og oppfølg-
ing av pasienter ved medisinsk, kirurgisk og revmatologisk
avdeling. Fysioterapienheten er også faglig og administrativt
ansvarlig for et varmtvannsbasseng hvor det gis både 
gruppeinstruksjon og individuell trening til pasienter. 

Sjeffysioterapeuten har et administrativt og faglig ansvar for
enheten. Vedkommende vil også ha en viktig rolle i arbeidet
med fagutvikling, kvalitetssikring av tjenestene og i ivare-
takelsen av det tverrfaglige samarbeidet på sykehuset.
Nærmeste overordnet er avdelingssjef på klinisk aktivitets-
avdeling.

Stillingen som sjeffysioterapeut er hovedsakelig administra-
tiv, men kontakten med klinisk virksomhet vil opprettholdes
ved at ca 20-30 % av stillingen vil omfatte  pasientbehand-
ling.

Vi søker en person med solid fysioterapifaglig utdanning og
erfaring. Formell og reell lederkompetanse og evner til
teambygging og samarbeid vil bli vektlagt.

Kontaktpersoner: Avdelingssjef Irene Sørås og fungerende
sjeffysioterapeut Mette Borch Dahl, tlf. 22 45 15 00.

Søknad med CV, vitnemål og attester sendes til
Diakonhjemmet Sykehus, personalavdelingen, postboks 23
Vinderen, 0319 Oslo innen 08.09.04.

Se fullstendig utlysning på www.diakonhjemmet.no eller
www.finn.no

fysioterapeuten@fysio.no

Vefsn kommune

Tilsetting fysioterapeut – 50% driftstilskudd
Vefsn kommune har ledig 50% driftstilskudd for fysioterapeut fra
01.10.04. Driftstilskuddet er tilknyttet Vefsn Fysikalske Institutt as.

For nærmere informasjon ta kontakt med daglig leder Linda Kleiven,
tlf. 75 17 18 47 eller sjeffysioterapeut Hans Leo Dagsvik, tlf. 75 10 16 10.

Søknad med CV samt kopier av attester og vitnemål sendes til
Vefsn kommune, Fysio- og ergoterapitjenesten, Vefsvn. 27,
8656 Mosjøen innen 10.09.04.
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et selskap i Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

Røros Rehabiliteringssenter Øverhagaen 15, 7374 Røros

Røros Rehabiliteringssenter er en ny og moderne 
institusjon som eies av LHL. Senteret ligger i
historiske og naturskjønne omgivelser med nærhet
til store friluftsområder og variert natur.

Vi trenger flere medarbeidere og søker etter

FYSIOTERAPEUTER
med tiltredelse snarest.

Vi søker etter personer som
• ser verdien av rehabilitering
• liker å jobbe i tverrfaglige team
• liker utfordringer og tar ansvar
• gjerne har tilleggskompetanse i 

terapi-ridning

Vi kan tilby
• et spennende miljø med dyktige og 

engasjerte medarbeidere
• topp moderne lokaliteter
• konkurransedyktig lønn
• pensjonsordning i KLP

For nærmere informasjon, ta kontakt med:
Fysioterapeut Kjersti T. Løvø eller adm.dir. Bjørn
Frydenborg, Tlf. 72409500, e-post: rrse@online.no
Søknadsfrist: 5. sept. 
Søknad sendes: Røros Rehabiliteringssenter AS,
Øverhagaen 15, 7374 RØROS

Eidsvoll kommune

Driftstilskudd privat praksis, Eidsvoll kommune
Eidsvoll kommune har ledig driftstilskudd på 9t/uke for fysioterapeut fra
01.01.05. Driftstilskuddet er knyttet til Råholt fysioterapi.

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til Eidsvoll kommune v/leder
av rehabiliteringstjenesten Helle Aasgaard på tlf. 66 10 70 85, eller til in-
stituttet på tlf. 63 95 15 19. Fullstendig annonsetekst finner du på
www.eidsvoll.kommune.no

Søknad med CV og kopi av vitnemål og attester sendes Eidsvoll
kommune, Helse- og sosialetaten, Rådhusgata 1, 2080 Eidsvoll
innen 10. september 2004. Søknadsdokumenter vil ikke bli returnert.

VOLDA KOMMUNE, Helseavdelinga

Nyoppretta 50% driftsavtale for fysioterapeut
ledig i Volda kommune
Sjå lysing på Volda kommune sine heimesider: www.volda.kommune.no

Reuma-Sol Senter SL
Reuma-Sol Senter SL er et opptrenings- og rekreasjonssenter som ligger i Alfaz del
Pi i Spania. Reuma-Sol er eid av Norsk Revmatikerforbund. Senterets kapasitet er
160 gjester, og vi har ca 1500 gjester i året som blir ivaretatt av 43 ansatte. Visjo-
nen for Reuma-Sol er at dette skal bli verdens beste sted å være for mennesker med
sykdom i muskel- og skjelettapparatet. Fysikalsk seksjon behandler både inne-
boende gjester og mennesker som bor i lokalområdet. Avdelingen består av inntil 12
fysioterapeuter, 2 studenter og 1 assistent og er ansvarlig for den daglige behand-
lingen av barn og voksne med hovedsakelig revmatiske sykdommer. Behandlingen er
individuelt tilrettelagt og består av både individuell- og gruppebehandling. Du fin-
ner mer informasjon på vår hjemmeside: http://www.reuma-sol.com/

For vår fysikalske avdeling søker vi  etter:

SJEFFYSIOTERAPEUT
Sjeffysioterapeuten har det faglige og administrative ansvaret for fysi-
kalsk avdeling. Dette innebærer bl.a.:
• Ansvar for å bemanne avdelingen i forhold til behovet.
• Sette i gang tiltak for å ivareta det faglige nivået på avdelingen.
• Vedlikeholde/forbedre avdelingens styringshåndbok og kvalitets-

system.
• Ansvar for månedlige oppgjør til trygdekontoret, samt avdelings-

budsjettet.
• Klinisk behandling av gjester.

Sjeffysioterapeuten inngår i lederteamet ved senteret.

Vi søker etter en person som:
• Er offentlig godkjent fysioterapeut.
• Har administrativ tilleggsutdannelse og/eller praksis med relevant

erfaring innen ledelse.
• Har evne til å arbeide målrettet og kreativt.
• Er serviceinnstilt og har gode samarbeidsevner .
• Tar ansvar for et godt og aktivt arbeidsmiljø.
• Erfaring fra behandling av mennesker med revmatiske lidelser.
• Kjennskap til datasystemet ProMed og grunnleggende datakunnskaper

er en fordel.

I vakre omgivelser tilbyr vi en spennende utfordring i et enestående
prosjekt i verdenssammenheng. Lønn etter avtale.
Søknad vedlagt CV med kopier av attester og vitnemål sendes: Reuma-
Sol Senter SL, C/ Falguera 2, Urb Foya Blanca, Alfaz del Pi, Spania,
innen. 10.9. 2004.
For nærmere opplysninger kan du kontakte direktør Per Aage Bjørke på
telefon 0034 966 814 140  eller mail: per-aage.bjoerke@reuma-sol.com

HAUGESUND KOMMUNE

Ledig 100% driftstilskudd for fysioterapeut
fra 01.01.2005

Driftstilskuddet er knyttet til Haugesund Medisinske Senter og er forbe-
holdt fysioterapeut med godkjenning som manuell terapeut. Det er totalt
500% driftstilskudd fordelt på 5 fysioterapeuter, ved siden av leger, syke-
pleiere mv ved senteret.

Det forutsettes at den som får avtalen kommer til enighet med Haugesund
Medisinske Senter og nåværende avtaleinnehaver om overdrageses-
betingelser og leieavtale i hht gjeldende avtale mellom NFF og KS.

For nærmere info. Kontakt fysioterapeut Anne Torkelsen, tlf. 52 70 39 00
eller seksjonsleder Tone Berntsen Steinsvåg, tlf. 52 74 40 90.

Søknad med CV og kopi av vitnemål og attester sendes Helseavdelingen
v/Tone B. Steinsvåg, postboks 2160, 5504 Haugesund,
innen 20. september.
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Ønsker du deg spennende og allsidige oppgaver i virksomheter som
gjennomgår store forandringer? Da kan NSB Bedriftshelsetjenesten,
avdeling Kristiansand være arbeidsplassen for deg. Avdelingen er en del av 
NSB Bedriftshelsetjenesten, en landsdekkende bedriftshelsetjeneste tilknyttet 
NSB AS. NSB Bedriftshelsetjenesten har ca. 20 årsverk  på landsbasis og tilbyr 
tjenester til ulike virksomheter, hovedsakelig innenfor transportbransjen. 

Ergonom/bedriftsfysioterapeut

Vi tilbyr et tverrfaglig miljø med utfordrende arbeids-
oppgaver og gode muligheter for opplæring/kurs.

Stillingsomfang: 40-60%.

Ytterligere opplysninger ved henvendelse til:
Avdelingsleder Eldri Kirkesola, tlf. 38 07 75 92, eller
Konsernoverlege Ørn Terje Foss, tlf. 916 53 049

Søknad med CV og attestkopier sendes innen 30.08.04 til:
NSB AS v/Assistor Personal att: Hilde M.Vangen
Prinsensgt. 7-9
0048 Oslo

e-post:
HildeM.Vangen@nsb.no

Søknadspapirer
returneres ikke.

Det er ledig stilling som ergonom ved NSB Bedriftshelsetjenesten avd. 
Kristiansand. Avdelingen har for tiden 1 lege, 1 sykepleier og 1 ergonom. 
Yrkeshygieniker og organisasjonspsykolog er tilknyttet ordningen.

Søkeren må være offentlig godkjent fysioterapeut, helst spesialist i 
helse- og miljøarbeid, eller ha annen relevant utdanning. Erfaring fra 
HMS-arbeid er ønskelig. Avdelingen søker etter en medarbeider som 
kan ta initiativ, jobbe selvstendig og fungere godt i team. 

Hovedarbeidsområder er ergonomi m.t.p. forebygging av
muskel-/skjelettlidelser og omfatter blant annet:
•   Ergonomisk kartlegging, veiledning og rådgivning
•   Prosjektarbeid
•   Planleggingsoppgaver 
•   Deltakelse i arbeid med byggeplaner og innkjøp
•   Undervisning

Søkeren bør ha god muntlig og skriftlig framstillingsevne,
kunne kommunisere og samarbeide godt. Stillingen vil         
medføre reising. 

Sigdal kommune kan tilby et 40 % vikariat i 1 år som fysiotera-
peut i et spennende tverrfaglig miljø med mulighet for økt 
stillingsprosent og eventuelt fast ansettelse.
Nærmere opplysninger om stillingen ved henvendelse til 
Elsa Kari Tveiten, telefon 32 71 06 70, eller Helge Skaug, 
telefon 32 71 22 18.
Vi viser til full utlysningstekst på www.sigdal.kommune.no

SIGDAL KOMMUNE

Søknad med CV og kopi av attester/vitnemål sendes 
Rådmannen i Sigdal, 3350 Prestfoss, 

innen 6. september.

RikshospitaletRikshospitaletRikshospitaletRikshospitaletRikshospitalet er et høyspesialisert sykehus med vel 4500 ansatte.  Sykehusets
hovedoppgaver er pasientbehandling, forskning, undervisning og rådgivning.
Rikshospitalet er et helseforetak under Helse Sør RHF.
Spesialsykehuset for rehabilitering (SSR)Spesialsykehuset for rehabilitering (SSR)Spesialsykehuset for rehabilitering (SSR)Spesialsykehuset for rehabilitering (SSR)Spesialsykehuset for rehabilitering (SSR) består av tidligere Kongsgård Sykehus i
Kristiansand og Kysthospitalet ved Stavern.  Fra 01.01.03. ble SSR en avdeling i
Rikshospitalet HF. Sykehuset fremstår i dag som et av de ledende fagmiljøer
innen området fysikalsk medisin og rehabilitering. Sykehuset har 112 senger samt
en betydelig aktivitet innen dagbehandling og polikliniske konsultasjoner.

Spesialsykehuset for rehabilitering Kristiansand,Spesialsykehuset for rehabilitering Kristiansand,Spesialsykehuset for rehabilitering Kristiansand,Spesialsykehuset for rehabilitering Kristiansand,Spesialsykehuset for rehabilitering Kristiansand,
har ledig stilling somhar ledig stilling somhar ledig stilling somhar ledig stilling somhar ledig stilling som

AVDELINGSLEDER
fysikalsk medisinsk avdeling.fysikalsk medisinsk avdeling.fysikalsk medisinsk avdeling.fysikalsk medisinsk avdeling.fysikalsk medisinsk avdeling.
Stillingen inngår i sykehusets lederteam. Ledelsesfunksjonen skal være
hovedfunksjonen i stillingen, men det vil være mulighet for klinisk
praksis. Funksjonen omfatter ledelse av tverrfaglig team.
Avdelingen er godkjent som gruppe 1 sykehus innen fysikalsk medisin
og rehabilitering. Avdelingen har poliklinikk og dagbehandling.
Avdelingsleder har resultatansvar i avdelingen innenfor områdene fag,
personal og økonomi.

Vi ønsker at søker:Vi ønsker at søker:Vi ønsker at søker:Vi ønsker at søker:Vi ønsker at søker:
• Har gode samarbeidsevner og evne til ledelse.
• Er faglig nysgjerrig og har evne til samarbeid i tverrfaglig team.
• Har evne til å fokusere på utvikling og tilpasning til økte

kvalitets- og  effektivitetskrav.
• Har vilje til å profilere organisasjonen overfor omgivelsene.
• Setter forskning og utvikling i fokus.
• Benytter og utvikler medarbeidernes kompetanse.
• Inspirerer og motiverer.
Det stilles krav til søker om:Det stilles krav til søker om:Det stilles krav til søker om:Det stilles krav til søker om:Det stilles krav til søker om:
• Dokumentert ledererfaring og/eller lederkompetanse.
• Helsefaglig relevant utdanning på universitets- og/eller høgskolenivå.
• Personlig egnethet.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til
konstituert avdelingsleder Liv Aa. Eikli, tlf. 38 14 93 00 (sentralbord).

Det henvises for øvrig til vår hjemmeside: wwwwwwwwwwwwwww.rehabilitering.net.rehabilitering.net.rehabilitering.net.rehabilitering.net.rehabilitering.net

Søknad med CV og attestkopier sendes:
Spesialsykehuset for rehabilitering, avd. Kristiansand,
Postboks 1653, Lundsiden,
4688 Kristiansand.

Søknadsfrist: 05.09.04Søknadsfrist: 05.09.04Søknadsfrist: 05.09.04Søknadsfrist: 05.09.04Søknadsfrist: 05.09.04

Statoil er et olje- og gasselskap med 19 326 ansatte og virk-
somhet i 28 land. Forretningsmålsettingen er å kombinere
gode økonomiske resultater med høy miljøstandard og
samfunnsansvar. Statoil  står for nærmere  60 prosent av den
norske olje- og gassproduksjonen, og har økende internasjonal
virksomhet.  Statoil er en av verdens største oljeselgere og en
stor leverandør av naturgass i Europa. Selskapet har bensin-
stasjoner i ni land og omfattende industriell virksomhet.
Omsetningen i 2003 var på 249 milliarder kroner.

www.statoi l .com/

J O B B
Fotograf:Joaquin Palting/G

etty Im
ages

Statoil har for tiden følgende stillingsutlysing:

• Helse-  og
arbeidsmil jøkonsulent
Arbeidssted Bergen 

(Søknadsfrist: 10.09.2004)

F O R  M E R  I N F O R M A S J O N  O M  S T I L L I N G E N  O G

F O R  Å  S E N D E  S Ø K N A D ,  

S E  W W W . S T A T O I L . C O M / J O B B
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Kjøp/salg/leie

Elektrisk Bobathbenk svært rimelig til salgs.
Tlf: 51 83 95 45/90 89 97 46.

Diagnostisk ultralyd apparat, Diasus, til salgs
2 prober opp til 16 MhZ!! Ca. 3 år gammel. Minimumspris kr. 150.000.
Henvendelse: www.persunde.no eller tlf. 92 03 60 59, Skulderklinikken,
Bislet Legesenter.

Ortopedisk Senter

Forskningskoordinator
UUS nr. 202629. Engasjement i 3 år, ca 30 – 37,5 t/uke.
Lønn etter avtale.
Vi søker en forskningskoordinator i 80-100% stilling til
forskningsprogrammet ”aktiv rehabilitering”(NAR),
Ortopedisk senter, Ullevål universitetssykehus.
Forskningskoordinatoren bør ha hovedfag/master kompetan-
se eller tilsvarende, gjerne innen et helsefag. Vedkommende
må kunne arbeide selvstendig innenfor et aktivt og hyggelig
forskningsmiljø som krever gode samarbeidsegenskaper, og
som setter krav til produktivitet. God muligheter for videre-
utvikling og fleksible løsninger for den rette personen.
Engasjementet går over 3 år med oppstart så tidlig som
mulig høsten 2004. Lønnsbetingelser: 300.000 pr år i 100%
stilling. Stillingen er midlertidig besatt. 
Kontaktperson: May Arna Risberg, tlf. 413 12 776.
Søknad sendes: Adm.direktør, Ullevål universitetssykehus,
0407 OSLO, innen 31.08.04.

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

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

www.ulleval.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 

Sola skinner ofte i

Karlstad

Karlstad ligger vakkert plassert ved Sveriges største sjø Vänern. Her kan du oppleve byens
behagelige stemning i vakre og sjarmerende omgivelser. Når natten faller på, kan du
finne musikk og dans på velkjente Restaurant Sandgrund, hvor Sveriges mest kjente
danseorkestre spiller opp til dans. På den lyse tiden av døgnet, har du mange spennende
tilbud å velge mellom, som shopping på gigantiske Bergvik kjøpesenter, Värmlands
Museum og Östra Bron, Sveriges lengste steinbro, fra midten av 1700-tallet. Hotellet lig-
ger i det som en gang var Värmlands fylkesfengsel og har et fengselsmuseum i kjelleren.

Comfort Hotel Bilan
Hotellet tilbyr restaurant, romerbad, solarium, badstue og gratis parkering. Alle rom har
bad/WC, minibar, telefon og TV.

Tilbudet gjelder med ankomst fredager i perioden 20.08. - 17.12.2004.

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

2 overnattinger
2 frokostbuffeer
1 enkel kveldsbuffé med kaffe 

3 høstdager på Comfort Hotel Bilan

kun kr 749,-
pr. person i dobbeltrom

Enkeltromstillegg kr 225,-. Ekstra døgn med frokost kr 225,-.
Ekspedisjonsgebyr kr 39,-. Avbestillingsforsikring: pr. voksen kr 48,-/pr. barn kr 24,-.

Oppholdet inkluderer kun sluttrengjøring. Med forbehold om utsolgte datoer 
og trykkfeil. Pengene du sparer er i forhold til hotellets veiledende normalpris 

– med forbehold om spesialtilbud.

SPAR KR 659,-

Comfort Hotel Bilan
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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. Kur-
sene er primært tilrettelagt slik at kunnskapen kan føres direkte inn i den prak-
tiske 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.

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

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).
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: Fortsatt ledige plasser!
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 el-
ler 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: 12
Kursavgift: kr 3.560 for medlemmer, kr 6.545 for ikke medlemmer. Lunsj blir
evt. lagt til kursavgiften.
Påmeldingsfrist: Fortsatt ledige plasser!
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
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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: Fortsatt ledige plasser!
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.

Manuell terapi

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: Fortsatt ledige plasser!
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704, St. Hanshaugen, 0131 Oslo eller
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

Har du glemt å melde deg på
disse kursene?

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

30435401

Veiledning
Tønsberg, 30. august-3. september

30435802

Trening til musikk
Stavanger, 1.-3. september

30490701

Basal Kroppskjennskap I – Internatkurs
Svarstad, 6.-10. september

30440101

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

30436301

Terapiridning – trinn 1
Oslo, 13.-17. september

30436201

Innføringskurs i forskning
Akershus/Oslo, 4.-8. oktober

30430202

MT – undersøkelse og behandling av lumbalcolumna,
bekken og hofte
Fredrikstad, 4.-8. oktober

30436001

Bevegelse, avspenning og mestring
Tønsberg, 11.-12. oktober

30485101

Onkologi for fysioterapeuter – teoretisk grunnkurs
Trondheim, 11.-15. oktober

30430603

Medisinsk treningsterapi
Oslo, 14.-18. oktober

30420402

Helse- og miljøarbeid for
bedriftsfysioterapeuter I
Stavanger, 18.-22. oktober

NFF tar forbehold om at
kursene kan være
fulltegnet når
FYSIOTERAPEUTEN
kommer ut.
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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: Fortsatt ledige plasser!
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo el.
via NFFs hjemmesider www.fysio.no

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: Fortsatt ledige plasser!
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. 30485101

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 kreft-
sykdommer, kreftbehandling og aktuelle fysioterapeutiske tiltak ved kreft,
både i tidlig og sen fase av sykdommen. Det anbefales å ta kurset ”Teore-
tisk 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: Fortsatt ledige plasser!
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo
eller via NFFs hjemmesider www.fysio.no.

Psykiatrisk/psykosomatisk fysioterapi

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

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-
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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: Fortsatt ledige plasser!
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: Fortsatt ledige plasser!
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.

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 eller
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
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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: Fortsatt ledige plasser!
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.

Kursnr. 30480101

Fysioterapi til intensivpasienter
Fysioterapi til intensivpasienter er et fagområde som i liten grad utdypes i
grunnutdanningen. Behandling av pasienter med akutte respiratoriske proble-
mer er imidlertid en selvfølgelig del av fysioterapeutens arbeid ved de fleste

sykehus. Dette kurset gir en komprimert og omfattende innføring i de vanligste
medisinske problemstillinger samt fysioterapeutens behandlingsmuligheter til
pasienter på intensiv og postoperative avdelinger. Kurset er relevant for alle
sykehusfysioterapeuter.

Målgruppe: Fysioterapeuter som arbeider med intensiv- eller postoperative pa-
sienter, enten fast eller som en del av vakt turnus.
Opptakskrav: Autorisert fysioterapeut. Noe erfaring med intensivpasienter og/
eller postoperative pasienter.

Etter gjennomført kurs skal deltakerne:
• Økt kunnskap innen respirasjonsfysiologi, patofysiologi og respira-

sjonssvikt.
• Forståelse av respiratorbehandling og bruk av andre ventilasjonstekniske

hjelpemidler
• Innsikt i billeddiagnostikk (rtg thorax, CT thorax) og auskultasjon
• Økt kunnskap om blodgasser og syre/base forstyrrelser
• Økt kunnskap om forebyggende og behandlende lungefysioterapi tiltak,

både til respiratorpasienter og selvpustende pasienter
• Kjennskap til indikasjoner og kontraindikasjoner for ulike lungefysioterapi-

tiltak
• Grunnlag for å vurdere og behandle respiratorpasienter og selvpustende

pasienter med lungekomplikasjoner

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF Fagseksjonen
Kursledere: Mai Bente Myrvold og Sarah Wilberg
Tid: 17.- 21. januar 2005
Sted: Tromsø (Nordens Paris, nå rimelige flybilletter)
Deltakerantall: 24
Kursavgift: kr. 3.560 for medlemmer, kr. 6.545 for ikke medlemmer (Det taes
forbehold om økning av kursavgift fra 1.1.2005). Lunsj kommer evnt. i tillegg
til kursavgiften.
Påmeldingsfrist: 15. november 2004
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St.Hanshaugen, 0131 Oslo eller
via NFFs hjemmesider www.fysio.no

Faggruppen NOR inviterer til kurs

Faggruppen NOR har gleden av å presentere høstens kursprogram som
omfatter klinisk fagfordypning innen undersøkelse og behandling i både
nevrologi og muskel- og skjelettlidelser.

Muskel- og Skjelettlidelser
Konsept kurs Kinetic Control: Oslo 21.-22.09
Dynamisk Stabilitet fra et Motorisk Kontroll Perspektiv; - Kliniske impli-
kasjoner for undersøkelse og behandling ved Grete Mellingen Homstøl

Fordypningskurs:
• Cervical Columna, Oslo 23-24.09 ved Sarah Mottram, UK

og Grete Homstøl, N
• Hofte/kne/ankel, Oslo 25-27.09 ved Sarah Mottram, UK

og Grete Homstøl, N
• Thoracal Columna, Oslo 23.10 ved Sean Gibbons, Canada
• Albue/Hånd, Oslo 24.10 ved Sean Gobbons, Canada
• Klinisk resonering, Oslo 25.10 ved Sean Gibbons, Canada

Nevrologi
Konsept kurs Kinetic Control for den Nevrologiske Pasient:
Oslo 7.-8.10 ved Jacqui Clark, New Zealand.

Fordypningskurs:
Den nevrologiske pasient 1 – planlagt 2005
Den nevrologiske pasient 2 – planlagt 2005

Kursavgift:
1 dag Medlemmer kr    800,- Ikke medlemmer kr   950 ,-
2 dager Medlemmer kr 1 850,- Ikke medlemmer kr 2 100,-
3 dager Medlemmer kr 2 850,- Ikke medlemmer kr 3 100,-

Det tilkommer et administrasjonbegyr på kr 450,- per kurs for kursmanual
og forfriskninger.

Påmelding:
Skriftlig påmelding til Faggruppen NOR v/ Grete Homstøl
Hans Houensgate 6. 3715 Skien. Mail: grete@bmsforum.no



51Fysioterapeuten nr. 8  august  2004

AKUPUNKTUR – NÅTID OG FREMTID
Medlemsmøte for NFF avdeling Oslo 8. september.
Sted: Ullevål Universitetssykehus, Søsterhjemmet, auditorium 461
Tid: 8/9-04, kl. 17.00-19.00

Tema:Akupunktur Utdanning godkjent i henhold til Lov om alternativ
behandling i dag og bruk av akupunktur blant fysioterapeuter i Norge et-
ter den nye loven.

1700-1715 Kaffe + Introduksjon ved avdelingsleder Henrietta Richter.
1715-1745 Richard Struksness, leder i Norsk Forening for Klassisk

Akupunktur legger frem det konsensusforslag, i regi av
Sosial- og Helsedirektoratet, for anbefaling av utdannings-
programmer for autorisert og ikke-autorisert helsepersonell.
Utdanningskrav, regelverk for godkjenning og forsikring.

1745-1800 Spørsmål.
1800-1830 Gaute Mehl, leder i NFFs fagforum for akupunktur sier noe

om betydningen denne konsensus vil få for fysioterapeuter.
1830-1845 Spørsmål.
1845-1900 Foredragsholdere- / publikumsdiskusjon ledet av møteleder.

Akupunkturkurs i muskel – skjelettlidelser
for norske fysioterapeuter

Har DU lyst til å bli  sertifisert i utøvelse av medisinsk akupunktur?
Myndighetene er i ferd med å skjerpe kravene til utøvelsen av tilbudte

terapiformer. Dette kurset er satt i gang for å kvalitetssikre utviklingen og
utdannelsen i muskel-skjelettakupunktur i Norge.

Kurset er basert på  ca. 600 timer fordelt over to år.
1. år: 150 timer Timeplanbasertundervisning    teori/ praksis

  75 timer Klinisk  veiledning
  75 timer Selvstudium

Teoretisk og praktisk eksamen

2. år: 150 timer Timeplanbasert undervisning   teori/praksis
  75 timer Klinisk veiledning
  75 timer Selvstudium

Teoretisk og praktisk eksamen

Kurset gjennomføres i samlinger av 3 til 4 dager.
To samlinger om høsten og to samlinger om våren.
1. samling: 06 – 08/10 -2004
2. samling: 18 – 21/11 -2004
Kursavgift: Påmeldingsavgift: Kr. 2.000,-

Per samling: Kr.4.000,-
Bøker og annet studiematriell er ikke inkludert.

Mer informasjon:  www.fysio.no –  link til faggrupper – Faggruppen for
akupunktur

Påmelding: Send  navn og adresse til Frode Hansen, Hovelsrudvn. 5,
1472 Fjellhamar eller fys.frode.hansen@sensewave.com
Du får tilsendt  bankgiro for innbetaling og  kun betalt påmeldingsavgift
gjelder som bindende påmelding.
Det er kun 30 plasser på kurset. Først til mølla osv…
Kursarr.: Fagforum for akupunktur

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

HÅNDTERAPI - HØSTSEMINAR
25.-26. oktober  2004, Haukeland universitetssykehus
Bergen

Norsk Forening for Håndterapi i samarbeid med tera-
peuter v/Plastisk Kir. Avd. Haukeland har gleden av å invitere til et
spennende og nyttig seminar med et bredt innhold.
Målgruppe: Ergo- og fysioterapeuter som arbeider med alle skader eller
lidelser i hånden eller o.eks. – for barn og voksne.

Vi utvider dette år målgruppen til terapeuter i slagbehandling,
rehabiliering/habilitering  av tverrsnittslidelser  og CP eller som arbeider
med  barn med plexus brachialis skader.

Tema: Håndens funksjonsproblem som følge av brannskade, nevrolo-
gisk sykdom eller traume med nerveskade.
Omkranset og belyst  av hånden i et kulturelt lys sett med Indiske øyne el-
ler  uttrykt gjennom den døvstummes  språk.
Seminaret har følgende innhold:
Behandling av akutte brannskader, arrbehandling og bruk av silicon,
ortosevalg og bandasjering av hånd ved ødemtilstand. Spesielt er også fo-
kus på Lepra sykdommen (spedalsk) – også med besøk på Lepramuseet i
Bergen – viet til en norsk lege som fant mysteriet «leprabasillen».
Håndkirurgi for barn med CP, reconstruksjon etter Brachial Plexus skader
ved fødsel, den hemiplegiske hånd, kirurgi for den tetraplegiske hånd og
opptrening etter dette.
Forelesere: Professor George Andersson fra India, Spes. fysioterapeut
Olav Gjelsvik, fysioterapeuter og ergoterapeuter og hånd-/plastikkirurger
fra Haukeland universitetssykehus.

Sosialt: MANDAG ettermiddag/kveld. Besøk på Lepramuseet i Bergen
(Armauer Hansens hospital/museum ) med spesiell omvisning (gratis)
 + middag på Tapas-restaurent Escalon i Bergen sentrum (betales utenom).
www.escalon.no
Overnatting: www.visitBergen.com
Påmelding til: Randi Ylvisaker, Forhåpningen 34, 9011 Tromsø.
Tlf. 77 62 63 90 (jobb). E-post: Randi.J.Ylvisaker@unn.no

Frist: 20. september 2004.
Seminarstart mandag kl.10.30 - avslutning tirsdag kl. 16.00
Seminaravgift Kr. 900.- (medl.)  og  kr. 1300.- (ikke medl.) betales etter re-
gistrert påmelding. Det er anledning til å delta kun èn av dagene, pris; kr.
600.- (medl.) og kr. 900.- (ikke-medl.).
Flere opplysninger: www.haandterapi.org

Velkommen til ny fagstimulering i Bergen!

Bergen group ims gunn inviterer til

IMS-kurs del 1
Behandling av kroniske smerter i muskel/
skjelettsystemet etter Gunn IMS-metoden

Sted: Høgskolen i Sør-Trøndelag, Trondheim.
Tid: 14., 15., 16. og 17. oktober 2004.
Forelesere/internasjonale instruktører IMS: dr. Allan Hooper, Canada,
Dr. Jon Schjelderup, fysioterapeut Rune Enehaug og fysioterapeut
Ronnie Hilland.
Pris: 4.000,-
Lokal kontakt: fysioterapeut Snorre Vikdal, e-post: snorre99@spray.no
Påmelding: Ronnie Hilland, faks: 55 33 65 50 eller e-post: no-
hil@online.no

Kurset vil gi en innføring i Gunn IMS metode og prinsipper (istop.org).
Etter bestått kurs 2 vil utøverne bli registrert som IMS Gunn utøver.

Annonsere?
Bruk gjerne e-post når du sender

annonser til Fysioterapeuten:
fysioterapeuten@fysio.no
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Nettbasert opplæring:

Office pakken!
NFF har inngått en gunstig avtale med
Glasspaper AS som gir NFFs medlemmer
mulighet til å kjøpe nettbaserte kurs til
Office pakken til en meget rimelig pris.
Kursene er nettbaserte slik at du kan ta
disse når det passer inn i din jobbsituasjon
og dekker både grunnleggende og avan-
serte emner innen Office. Pakken tar for
seg Word, Excel, Outlook, PowerPoint og
Windows. Du må velge om du vil ha kur-
sene på Office 2000, XP (2002) eller 2003.

For påmelding til disse kursene, send mail til
info@glasspaper.no og spesifiser hvilken pakke du øn-
sker, ring 22 47 22 94 eller gå inn på www.fysio.no/kurs.
Glasspaper AS sender deretter brukernavn og passord per
epost. Kursene kan du fritt benytte i ett år, og koster nor-

malt 1.990,- pluss mva.

NFFs medlemmer tilbys pakken til

kun 1.190,- pluss moms.

Et fakturagebyr på 35,- tilkommer.
Ønsker du å se hvordan kursene fungerer ligger det mer
informasjon på www.glasspaper.no

www.glasspaper.no

NORSK
FYSIOTERAPEUTFORBUND Regionale konferanser om ICF

(Internasjonal klassifikasjon av funksjon, funksjonshemming
og helse, WHO 2001)

Konferansene arrangeres i et samarbeid mellom de regionale helse-
foretakene, Sosial- og helsedirektoratet, KITH og den nasjonale
referansegruppen for ICF. Målgruppene er personer knyttet til habilite-
ring/rehabilitering og andre som er opptatt med vurdering av funksjon,
funksjonshemming og helse, for eksempel innen spesialist- og kommu-
nehelsetjenesten, helseforvaltningen, trygdeetaten, aetat, organisasjoner,
forskere og lærere ved universitet og høgskoler.
Programmet omfatter presentasjon av ICF, aktuelle bruksområder, bru-
kerveiledning, demonstrasjon av elektronisk verktøy, omtale av lokale
prosjekter og øvelser i bruk av ICF.

• Helse Nord, Tromsø, 6.-7. oktober. www.konferanseservice.no
• Helse Midt-Norge, Rica, Hell, 16.-17. november.

E-post: uhoved@rica.no
• Helse Vest, Bergen, 9.-10. november.

E-post: tone.mongstad@helse-bergen.no
• Helse Sør, Skien, 3. november. E-post: kirsti.torbakken@helse-sor.no
• Helse Øst, Oslo, 12.-13. oktober. E-post: kari.olsen@helse-ost.no

Nærmere info om program, påmelding og kursavgift ved henvendelse til
regionene, se oppførte kontaktadresser.

UNDERSØKELSE & BEHANDLING
ad modum MANUELL TERAPI

Del 1: Underekstremitet, iliosacralledd &
lumbalcolumna, 40 timer
Tid: September – desember 2004
Sted: Hans & Olaf Fysioterapi A/S, Torggata 16, Oslo
Kursleder: Roar Robinson
Pris: Kr. 4200,-. Kursavgift betales første kursdag.

Velkommen til et svært klinisk anlagt kurs i undersøkelse og behandling
ad modum Mauell terapi. Kurset retter seg mot fysioterapeuter som arbei-
der i sykehus eller privat praksis i Østlandsområdet. Teknikkene som blir
presentert ligger på nivå med den tidligere mobiliseringseksamen. Det må
påregnes noe litteraturstudie – og gjerne praktisk kollokviearbeid – mel-
lom kursdagene. Det er planlagt et tilsvarende kurs for for over-
ekstremitet, cervical- og thorakalcolumna over nyttår. Kurset teller som
40 timer innen fysioterapispesifikk etterutdanning for de fleste spesialite-
ter. Det teller også som del av etter- og videreutdanning til fornyet god-
kjenning innen alle spesialiteter.

Kurstimene vil bli lagt til onsdag ettermiddag (16.30 – 20.30) og fordelt
over høstsemesteret. På denne måten kan deltagerne praktisere ny lærdom
i egen praksis mellom hver kurskveld.
Kursdatoer: September 15.,22., oktober 20., 27., 29., november 3., 10.,
desember 1., 8., 15.
Det tas forbehold om endringer.

Skriftlig påmelding sendes innen 6. september til:
Hans & Olaf Fysioterapi A/S v/Roar Robinson, Torggata 16, 0181 Oslo.
Faksnr. 22 20 30 19. e-mail: robinso@online.no

Fortløpende kurs i Basal Kroppskjennskap
og T’ai chi chuan, Oslo høsten 2004
Kurset strekker seg over 10 mandager f.o.m. 20. september 2004,
kl. 16.30 – 19.00.
Kursleder: Ulla-Britt Skatteboe
Sted: Fysioterapiutdanningen, Høgskolen i Oslo
Kursavgift: 2100,-
Påmeldingsfrist: 1. sept. 2004
Ulla-Britt Skatteboe, Jomfrubråtveien 30, 1179 Oslo.  Tel. 22 68 66 94.
e-post: ulla-britt@c2i.net
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www.fysioterapeuten.no/arbeidsmarked

Medisinsk Trenings Terapi (MTT) høst 2004 og vinter 2005

    OSLO - Fredag 21. og lørdag 22. januar 2005
MTT for skulder-, albue- og håndleddssmerter – dysfunksjon i øvre ek-
stremitet

    OSLO - Søndag 23. og mandag 24. januar 2005
MTT for thorakale og lumbale ryggsmerter – isjias (19 timer).
Sted: Begge kurs i Medinor A/S lokaler, Nils Hansens vei 4, 0667 Oslo.
Kurspris: 2.850 pr. kurs.
Påmeldingsfrist: Til begge kurs fredag 17. desember 2004

    TRONDHEIM – Lørdag  5. og søndag 6. februar 2005
MTT for thorakale og lumbale ryggsmerter – isjias (19 timer).
Sted: Moholt Fysioterapi, Brøset veien 145, 7048  Trondheim (Bygget til
Trøndertaxi)
Kurspris: 2.850,-
Påmeldingsfrist: Fredag 21. januar 2005

Underviser: Tom Arild Torstensen B.Sc. (Hons), PT., Cand.
Scient., spesialist i manuell terapi MNFF. Tom Arild er utdannet
fysioterapeut fra Ulster University i Belfast i 1983. Har arbeidet i
privat praksis i Halden og Oslo og tok over Holten Institutt i 1989
etter Oddvar Holten som utviklet MTT på begynnelsen av 1960-
tallet. Tom Arild er manuell terapeut fra 1987 og har tatt Hoved-
fag i fysioterapi ved Universitetet i Bergen. Han kombinerer i dag
klinisk arbeide med forskning. Av familiære grunner flyttet Tom
Arild til Stockholm i 1999.

Kursavgift pr. 2 dagers 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.

Innbetaling: til Handelsbanken i Norge; 9049.10.04036. Oppgi
på innbetalingen kurssted og tidspunkt. Da Bankenes Betaling-
sentral (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 e-post:
info@holteninstitute.com.

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

Velkommen på kurs i medisinsk treningsterapi…. og husk å ta
med treningsklær og skrivesaker.

Tom Arild Torstensen

MTT er i utvikling og Holten Institutt for MTT (etabl. 1966) har fra 1998 utviklet 4 nye todagers kurs i medisinsk
treningsterapi (MTT) à 19 timers varighet. Teorigrunnlaget 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 forståelse i
den kliniske resonering om sammenhengen mellom undersøkelse og oppsett av MTT program. Grunnleggende trenings-
prinsipper som styrketrening 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, fredag 17. og lørdag 18. september
MTT for hofte-, kne- og ankelsmerter. Dysfunksjon i nedre ekstremitet

    OSLO, søndag 19. og mandag 20. september
MTT for nakke- og skulder bue smerter – hodepine (19 timer).
Sted: Begge kurs i Medinor A/S lokaler, Nils Hansens vei 4, 0667 Oslo.
Kurspris: 2.850 per kurs
Påmeldingsfrist: Til begge kurs fredag 3. september 2004.

    KRISTIANSUND - Søndag 17. og mandag 18. oktober
MTT for thorakale og lumbale ryggsmerter – isjias (19 timer).
Sted: Frei Fysioterapi Senter
Påmelding til: Eirik Helgesen/Per Einar Gjerde, Frei Fysioterapi Senter,
Rådhusbakken, 6520 Frei.
Tlf: 71 52 85 24, fax: 71 52 86 32, e-post: fyssent@online.no
Kurspris: 2.850,-.
Påmeldingsfrist: Fredag 1. oktober 2004.

    NYTT KURS - GRAN CANARIA (SPANIA)
    Mandag 6. desember – fredag 10. desember
5 dagers kurs – MTT for thorakale og lumbale ryggsmerter - isjias
Sted: Svenska Re, Rochas Rojas, San Agustin, Gran Canaria.
Kursavgift: 4.300
Påmeldingsfrist: fredag 15 oktober  (PS! Les mer om kurset på Gran Can-
ria på: www.holteninstitute.com)

VINTER 2005

    MOSJØEN – Fredag 14. januar og lørdag 15. januar
MTT for nakke- og skulderbuesmerter – hodepine (19 timer).
Sted: Helsehuset, Chr. Qvales gt 19, 8656 Mosjøen.
Påmelding til: Morten A Romslo, Helsehuset Treningssenter.
Tlf: 75 11 35 55, fax: 75 11 35 66, e-post: morten.romslo@hnett.no
Kurspris: 2.850,-.
Påmeldingsfrist: Fredag 17. desember 2004.

    NYTT KURS - MOSJØEN – Søndag 16. januar
Klinisk resonering – fordypning med pasienter – MTT for thorakal og
lumbale ryggsmerter - isjias
Sted: Helsehuset, Chr. Qvales gt 19, 8656 Mosjøen
Påmelding til: Morten A Romslo, Helsehuset Treningssenter
Tlf: 75 11 35 55, fax: 75 11 35 66, e-post: morten.romslo@hnett.no
Kurspris: 1.850,-
Kursmateriale: Teorimanual, øvelsesmanual, og CD ROM PhysioTools.
Kurskrav: 2 dagers MTT basis kurs for for thorakal og lumbale ryggsmer-
ter - isjias.
Påmeldingsfrist: Fredag 17. desember 2004.
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From research to clinical improvement
Physical activity as intervention for health and wellness
The five Nordic Associations for Physiotherapists are proud to present a
research congress that promotes the connection between academia and
practice in the physiotherapy profession in the Nordic countries. By
choosing this congress theme the Nordic organisations wish to stress the
importance of dialogue between researchers and clinicians, the importance
of physiotherapy knowledge and skills in professional health service, and the
role of the physiotherapy profession as an indispensable partner for society
towards health and wellness.

Research areas
The congress welcomes researchers, clinicians, professional developers and
educators from the Nordic countries and other countries to present
physiotherapy research in all areas of physiotherapy and on various research
levels.

Aims of the congress
- To promote the development, reflection and discussion of research

effects on clinical practise as well as the development of theories
related to physiotherapy.

- To present research results within a broad arena of interventions to
enhance the general level of health.

- To present research promoting physical activity as intervention among
certain population groups in the Nordic countries, i.e. the growing
amount of elderly with/in risk of health problems and inactive children
will have a certain focus.

Current research results clearly indicate that an active physical lifestyle has
beneficial effects on health and rehabilitation outcomes. The current
challenges for physiotherapists and other health services are the treatment
of dysfunction caused by inactivity, obesity and other lifestyle related
problems.

Keynotes and Arranged Discussions will focus on:
• Important factors to make research change clinical practice
• Demography, Lifestyle, health policies – challenges for physiotherapy

research and intervention.
• Physiotherapy as an effective health profession seen from a Nordic

research perspective.
• Physiotherapy today: Implications of research for dealing with health

problems in the future.
• Key arenas for the development of physiotherapy.

First announcement

The 6th Nordic Physiotherapy Congress
1.– 3. juni 2005, Hotel Marienlyst, Helsingør, Denmark

Categories of research presentations: Platform / Poster.

Presentation: Presentation of original research results and their implications
for clinical practice. Conclusions from systematic reviews on specific areas
and their implications for daily physiotherapy practice for health and
wellness. Ongoing research can be presented as poster.

As a potential contributor on this congress you are asked to focus on the
possible consequences of the results for clinical practice along with your
research results. Regardless of your field of interest or research design -
e.g. explorative, descriptive or experimental -  it is a challenge to extract
the possible clinical consequences of your research results.
Your presentation may be described and presented with relevance to
special types of practice, special kinds of patients, or special fields of
interest.

Abstract submission deadline December 1st 2004:
Instruction and submission forms will be available on the congress website
www.nordicphys.org from June 2004. All abstracts will be reviewed by a
Scientific Committee without knowledge of the identity of the author(s)

The official congress language is English.
Special debates may be arranged to take place in Nordic language

Congress site and information about programme, accommodation:
All information will currently be available on the congress website
www.nordicphys.org

Join in at sessions, discussions, symposia, activities, social programme
in a scenic and spacious setting by the sea:
- Listen to the latest research results at all levels within a broad range of

the physiotherapy profession
- Meet colleagues from the Nordic countries and the rest of the world
- Exchange experience with colleagues linking research and practice
- Establish networks for research at informal sessions
- Participate in Physical Activities in the outdoor programmes with the

ocean as background
- Participate in the active social programme

Organized by:
The Associations of Nordic Physiotherapists, Denmark, Finland, Iceland,
Norway, Sweden.

Hosted by: The Association of Danish Physiotherapists. www.fysio.dk

Stimuleringsstipend, søknadsfrist 1. oktober
Full utlysning står i Fysioterapeuten nr. 6/2004.

Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter ønsker å stimulere fy-
sioterapeuter som vil utvikle prosjektideer knyttet til fagutvikling i egen
praksis. Hensikten med Stimuleringsstipendiet er å hjelpe fysioterapeuter
som ønsker å jobbe med systematisk fagutvikling i gang med utvikling av
eget prosjekt.

Utdanningsstipend, søknadsfrist 1. september
Full utlysning står i Fysioterapeuten nr. 7/2004.

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

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

Postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo. Tlf. 22 93 30 90 (ikke fredag)

Det er utarbeidet eget søknadsskjema som skal benyttes. Kriterier og søknads-
skjema finnes også på Fondets hjemmeside på Internett: www.fysio.no/fondet
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MTT RYGG på Gran Canaria, 6.-10. desember 2004
www.holteninstitute.com

NFKOM
Norsk Forening for Klinisk Ortopedisk Medisin

NFKOM arrangerer kongress
23.- 24. oktober 2004

Sted: Rica Nidelven Hotell, Trondheim
Tema: Klinisk Ortopedisk Medisin – internasjonal utvikling

Forelesere:
Fysioterapeut Stephanie Saunders fra The Association of Chartered
Physiotherapists in Orthopaedic Medicine (ACPOM)
og almennpraktiker Steve Holden

0m injeksjonsterapi am Cyriax
- Introduction to Injection Therapy
- Background and controversies
- Evidence for and against the use of corticosteroids
- Joint assessment and diagnosis
- Peripheral joint and soft tissue injections (Shoulder, Elbow/hand, Hip,

Knee and Foot)

Fysioterapeut Angela Clough, Society of Orthopaedic Medicine (SOM)
og fysioterapeut Pierre Bisschop, (OMI Global) Belgia:
Om Orthopaedic Medicine i England og aktuelle tema innen faget i dag.
- History of Orthopaedic Medicine in England
- Comparison of diagnostic reasoning strategy
- Masters in Sports and Exercise Injury Management
- Instability of Joints, a diagnostic dilemma
- Society of Orthopaedic Medicine (SOM) -
- Extended Scope Practitioners – Legal rights
- Neck and arm pain – Has the disc become unpopular?

Kongressavgift: NFKOM medlemmer kr 2.500
Ikke medlemmer kr 3.000

Påmeldingsfrist: 15. september
Påmelding og spørsmål rettes til: Gisle Johansen, Skansegata 12, 7014
Trondheim. Mobil 90 93 26 07. E-post: gislegutt@yahoo.com

Komplett program på hjemmesiden: www.nffkom.com
Overnatting må avtales direkte med Rica Nidelven Hotell,
tlf. 73 56 80 00.

Ny jobb?
www.fysioterapeuten.no/arbeidsmarked

Overlege Jan A. Pahles forskningslegat
stiftet 18. februar 1993

Overlege Jan A. Pahles forskningslegat har
ledige forskningsmidler

Formål:Gi støtte til kandidater som utmerker seg i sitt arbeid til fremme
for og videreutvikling av revmakirurgisk og tverrfaglig revmatologisk fors-
kning.
Søknadsfrist: 1.oktober 2004.
Søknadsskjema og opplysninger fåes hos: Organisasjonssekretær, Anne-
Lill Øverbye, Oslo Sanitetsforening, Fredrikke Qvamsgt.1 , 0172 Oslo.
Tlf: 22 98 39 00. E-post: anne-lill.overbye@osf.no

www.pahleslegat.no

KUNNGJØRING

Kurs i kognitiv terapi for fysioterapeuter som
driver psykomotrisk fysioterapi

Oslo 19. og 20. november 2004

Kurset har til hensikt å gi spesialister i psykiatrisk psykomotorisk fysiote-
rapi en praktisk innføring i kognitive terapiprinsipper slik at de kan vur-
dere å nyttiggjøre seg bruk av en del kognitive og atferdsmessige teknik-
ker i sin psykomotoriske behandlingstilnærming.

De siste 20 års forskning har vist at kognitiv terapi er en meget effektiv
behandling for pasienter med ulike angstlidelser, depresjon, somatoforme
lidelser og/eller ulike kroniske smertetilstander. Dette innebærer at kogni-
tiv terapi har vist seg å være både egnet og effektiv for den type pasienter
som fysioterapeuter ofte møter i sin kliniske praksis. Kognitiv terapi er en
behandlingsmetode som flere har valgt å integrere som en del av den
psykomotoriske behandlingen.

DAG 1: Kl 1300 – 1800:
Innføring i sentrale begreper. Oversikt over indikasjonsområder og
behandlingseffekt ved ulike tilstander. Terapeutisk holdning. Utvikling av
en samarbeidsrelasjon. Generelle utrednings- og behandlingsteknikker
med spesiell vekt på angstlidelser og depresjon.

DAG 2: Kl 0900 – 1400:
Spesifikke utrednings- og behandlingsteknikker ved ulike tilstander som
fibromyalgi, whiplash, kroniske rygglidelser, utmattelsessyndrom og
myofascielt smertesyndrom.
Muligheter for integrering av kognitive terapiprinsipper i den psyko-
motoriske behandlingen – en diskusjon.

KURSLEDER: Tore C. Stiles, professor i klinisk psykologi.
Han er klinikkleder ved psykologiske poliklinikker ved NTNU, faglig
veileder ved Tverrfaglig Smertesenter ved St. Olavs Hospital, faglig vei-
leder ved Nasjonalt Kompetansesenter for Sammensatte Lidelser og fag-
lig veileder ved CoperioSenteret.

GODKJENNING: Kurset teller med 10 timer som annen etterutdanning
innen følgende spesialiteter: Psykiatrisk og psykomotorisk fysioterapi.
Kurset vil telle med samme timetall som del av etter- og videreutdanning
til fornyet godkjenning innen følgende spesialiteter: Psykiatrisk og psy-
kosomatisk fysioterapi.

KURSAVGIFT: Kr 2.800 inklusive lunsj og kaffe.
KONTAKTPERSON: Ingvild Bergh, tlf 994 10 158, e-post:
ingvild.bergh@coperio.no

SKRIFTLIG PÅMELDING innen 15. september 2004 til:
SKT, Pb 618, 7406 Trondheim eller e-post: ingvild.bergh@coperio.no

Trening med avlastning

Seminar i Oslo tirsdag 21. september kl. 13.00-19.00.
Forelesere: Bjørn Svendsen og Tom Arild Torstensen
Påmeldingsavgift: 1.400
Inkluderar teorimanual, rundstykker/kaffe/te pauser.

Bindende påmelding senest fredag 10. september.
Informasjon og påmelding: www.holteninstitute.com
Tlf: fra Norge 0046 8 446 05 57, fax: 0046 8 731 70 55.

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

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

Sted: Rikshospitalet.
Tid: 4. og 5. november 2004.
Kursavgift: kr. 1700,-  (inkl. lunsj).
Kurset er godkjent som tellende i spesialistutdanningene i NFF og NETF.

Etter gjennomført kurs skal deltakerne:
• Ha oversikt over inflammatoriske revmatologiske sykdommer hos

barn og ungdom.
• Kunne vurdere funn og symptomer.
• Ha grunnlag for å vurdere og igangsette fysioterapi- og ergoterapitiltak

for barn og ungdom med revmatologiske sykdommer.
• Ha kjennskap til viktig litteratur innen feltet.
• Ha innsikt i hvordan barnet og familien kan mestre sykdommen.

Nærmere opplysninger på www.Rikshospitalet.no. Søk der på Revmato-
logisk avdeling, nyheter.

Kontaktpersoner: Fysioterapeut Catarina Norén eller ergoterapeut Anne
Camilla Erichsen, tlf. 23 07 29 00.
Skriftlig påmelding til: Ragnhild Walle-Hansen, fysioterapiavdelingen,
Rikshospitalet, 0027 Oslo eller e-post: Ragnhild.Walle-
Hansen@Rikshospitalet.no innen 1. oktober 2004.
Kursavgiften innbetales på tilsendt giro etter påmelding.
Vennligst notér på påmeldingen om avgiften skal betales av deg per-
sonlig eller ditt arbeidssted.

● 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.

EFT, «Emotional Freedom Techniques»  finger-
bankemetoden, 2. generasjon tankefelt, har medført
et paradigmeskifte innen behandling av psykisk og
fysisk smerte. Denne kombinasjonen av kognitiv og
mekanisk påvirkning har gitt titusener et nytt liv
med etterlengtet smertefrihet og indre ro.

Metoden bør inngå i verktøykassen til enhver se-
riøs behandler med helsefaglig bakgrunn. Virknin-
gen er ofte spontan, og du blir i stand til å hjelpe

klientene dine med problemer de har «Prøvd Alt», uten å bli kvitt.
Metoden har vist seg spesielt egnet til påvirkning av; Stress, fobier, angst-
tilstander, traumer, reaktive depresjoner, sorgbearbeiding, røykesug, søt-
hunger, alkoholreduksjon, prestasjonsforbedring innen idrett og nærings-
liv, selvbilde, samt en rekke fysiske smertetilstander. www.emofree.com.

2-dagers kurs trinn 1 (grunnkurs) og trinn 2 (spesifikk behandling) for
helsepersonell i september, oktober, november og fortløpende i 2005.
De eneste kursene i markedet som krever helsefaglig bakgrunn!
For program, steder og priser vennligst kontakt:

Peak Performance Coaching
Fysioterapeut Ove Sletta

Tlf. 922 47 483  E-post: sletta@online.no

EFT™ - «Akupunktur» for sjelen!

Manumedic har det siste tiåret etablert seg som en av
Skandinavias ledende kursarrangører innen friskvern, helse og manuelle
behandlingsmetoder.
Vi har nå oppdatert alt vårt materiale med den nyeste forskningen og er
stolte av å gi deg muligheten til å ta del i vårt utdanningstilbud i tiden
som kommer.
Ved å utdanne deg hos Manumedic sikres du kunnskapen som gjør deg
til den ressursen som samfunnet trenger.

Kursskjema høst 2004

1. Intensiv utdannelse til Diplomert massør
Sted Dato
Bergen 09.-12. oktober
Stavanger 09.-12. oktober
Oslo 16.-19. oktober
Tromsø 23.-26. oktober
Trondheim 23.-26. oktober
Pris: 3.000,- (2.500,- studenter).

2. Stretching og triggerpunktsbehandling
Sted Dato
Stavanger 30.-31. oktober
Bergen 30.-31. oktober
Trondheim 06.-07. november
Tromsø 13.-14. november
Oslo 13.-14. november
Pris: 2.500,-.

3. Belastningslidelser og idrettsskader
Sted Dato
Stavanger 20.-22. november
Bergen 20.-22. november
Tromsø 27.-29. november
Oslo 27.-29. november
Trondheim 04.-06. desember
Pris: 3.000,-.

4. Kosthold og trening; et opplegg du kan leve med
Sted Dato
Oslo 11.-12. desember
Pris: 2.000,-.

5. Internett-baserte studier
Anatomi og fysiologi.
Studer anatomi og fysiologi i ditt eget tempo. Bestått utdannelse gir deg
som ikke allerede har bakgrunnskunnskap i anatomi og fysiologi tilgang
til Manumedics kurs. Kurset har samme standard pensum som høgskole-
studier i anatomi og fysiologi.
Pris. 2.000,-.

6. International Sports and Sciences Association
(ISSA)
Manumedic har skaffet seg lisensen på en av verdens ledende utdannel-
ser innen personlig trening, kosthold, friskvern og helse. Studer i ditt
eget tempo og skaff deg kunnskapen som gjør deg til en kompetanse
innen helsesektoren.

For mer informasjon om hvordan du kan skreddersyn din egen utdan-
nelse, vennligst ta kontakt med oss.
Vi arrangerer også kurs etter ønske.
Vennligst ta kontakt med oss om din by ikke er i vårt kursskjema.

Alle priser inkluderer kursmateriell.
Påmeldingsfrist 14 dager før kursstart.
Behandlingsbenker kan kjøpes til redusert pris etter kurs.

For informasjon og påmelding:
Tlf./fax: 33 77 49 38 eller gå inn
på vår hjemmeside
www.lifeimprovement.no
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Savner du ditt firma
i bransjeregisteret?
Kontakt Magne Egil Rendalen
på telefon 62 94 69 02, faks 62 94 10 35
eller e-post: magne.egil.rendalen@hsmedia.no

bransjeregisteret

DØNSKI  INDUSTRI AS

Norsk produsent av medisinsk
forbruksmatriell

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

Dataprodukter

Benker, krakker, matter osv.

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

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

Østerdalsgt. 1, 0658 Oslo
Tlf. 22 19 56 47. Fax 22 67 42 20.
Størst utvalg - lengst erfaring.

At Ronda, tlf. 51 58 87 81, faks 51 58 80 20
epost: at@ronda.no  Internett: www.ronda.no

Elastisk bekkenbelte
Stort utvalg i treningsutstyr

RH Stolen AS
Drammensveien 130, 0277 Oslo
Tlf. 24 11 73 73. Fax. 24 11 73 70

Mail: info@rhstolen.no
Web: www.rhstolen.no
Ergonomiske stoler til:
- Kontor
- Industri
- Rehab
- Helse

Landsdekkendeforhandlernett

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

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

Telefon: 32 72 24 11

Telefax: 32 72 24 15

e-post: post@combimed.nocombimed

www.combimed.no

combimed a.s
Ganske enkelt kvalitet

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.

DIN TOTALLEVERANDØR

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 

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

Kontakt oss for
høstens kurs!

Medical Intelligent Diode Laser
MID-Laser

Ledig plass!
Bli med i FYSIOTERAPEUTENs

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

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

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

Priser:
Liten modul, 20 x 57 mm
6 utgaver: kr. 3.000
12 utgaver: kr. 4.500

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

Bli med i FYSIOTERAPEUTENs
Bransjeregister!

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

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

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

Test-, treningsutstyr/behandl.hjelpemidler

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

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

www.terapimaster.com

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

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

Varme/kulde, kremer/gelSolarium m.m.

UltraTan Silver 850.
Meget driftssikkert solarium i proff-

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

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

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

Vernesko/-utstyr

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

BAMSE PRODUKTER
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Informasjon fra NFF

Fond til etter- og videreutdanning
av fysioterapeuter

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

Norsk Fysioterapeutforbund
Stensberggata 27

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

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

Sentralstyret
Forbundsleder: Anne Lexow

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

anne.lexow@fysio.no
Nestleder: Elin Engeseth

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

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

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

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

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

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

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

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

Tyholtvn. 5, 7500 Stjørdal. Tlf. 74 82 73 50 a,
74 82 50 86 p, stig-sal@frisurf.no

Beate Ytreberg
Olsgårdlia 9, 9015 Tromsø. Tlf. 77 66 06 89 a,

99 71 11 59 mob. beate.ytreberg@hitos.no
Siri E. Hellandsjø

Haugane 26 B, 3408 Tranby
Tlf. 32 85 48 70 a, 32 85 17 05 p, sieli@online.no

Guri Tokle
Belvedere 28, 7020 TrondheimTlf. 73 86 90 86 a,

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

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

Siri Nergård, Ullevålsvn. 81, 0451 Oslo
siriner@hotmail.com  Tlf. 97 74 34 18

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

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

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

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

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

Fagseksjonen
Seksjonsleder: Malene Haneborg, 22 93 30 72

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

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

Rådgiver : Bente Øfjord, 22 93 30 86
Prosjektleder: Torunn Stavnes Søyseth, 22 93 35 63

Kurssekretær: Monica Haugen, 22 93 30 66

Forhandlingsseksjonen
Seksjonsleder: Bente M Krogdahl, 22 93 30 61

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

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

Elin Engeseth,
nestleder

Oppfølging av forhandlingsresultatet
I forbindelse med vårens forhandlinger om revisjon av avtalen om driftstilskudd og tak-

ster for fysioterapeuter i privat praksis, var partene enige om en protokolltilførsel.

Protokolltilførselen inneholder avtale om en arbeidsgruppe som skal gjennomgå premis-

sene for drift av privat fysioterapipraksis i kommunehelsetjenesten.

Arbeidsgruppen blir kalt sammen i løpet av august og skal sluttføre arbeidet innen

midten av februar 2005. Gruppen får deltakelse fra Finansdepartementet, Helse-

departementet, RTV, KS og NFF. Bakgrunnen for opprettelse av arbeidsgruppen er dis-

kusjonen under forhandlingene. Det har blitt stadig tydeligere at partene har ulikt ut-

gangspunkt for å vurdere kvalitet, kompetanse og økonomi for fysioterapitjenesten i

kommunene, det vil si grunnlaget for utgiftsposten dette representerer på statsbudsjettet.

NFF argumenterer på vegne av 2500 medlemmer som selv driver privat praksis og de

1100 ansatte i kommunene. I praksis taler NFF også for uorganiserte og de som er med-

lemmer av PFF, som selv ikke har påvirkningsmulighet inn til de nevnte fora.

NFF blir bedt om å gjøre rede for økning av utbetaling til fysioterapi som strekker

seg utover prognoser og beregnete årsverk. Dette oppfattes av NFF som uttrykk for stort

press på fysioterapitjenester, der behovet og oppgavene langt overstiger kommunenes

økonomiske evne til å opprette stillinger og driftsavtaler.

Videre blir NFF utfordret i forhold til økt bruk av enkelte takster. Her er det viktig å

orientere nærmere om kompetanseutvikling innen fysioterapi, om dreining av tjenester

mot dokumenterte tiltak og om bedriftsøkonomiske forhold. NFF satser på informasjon

til medlemmene om riktig takstbruk og alle forhold som regulerer drift av praksis, her-

under også NFFs etiske retningslinjer. Dermed avvises det at feilutbetalinger skal føre til

ytterligere reguleringer av driftsvilkår.

Det er i denne sammenheng helt nødvendig å holde fokus på pasientene og behovet

for å løse oppgaver. MMI-undersøkelsen som ble gjennomført i vår viste at befolkningen

har tiltro til at fysioterapi er den helsetjenesten som er best i stand til å få ned syke-

fraværet. For blant annet å innfri disse forventningene er det nødvendig at utbetaling til

fysioterapi, trygderefusjon og fastlønnstilskudd ikke ensidig leses som utgifter, men som

investeringer!

NFF går inn arbeidsgruppen med en offensiv innstilling. Samfunnet har mye å tjene

på utgifter til fysioterapi!
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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

Alle fysioterapeuter må
kjenne det nye helsetrygd-
kortet
Rikstrygdeverket opplyser til NFF at de forventer at
alle fysioterapeuter er kjent med det nye Europeiske
helsetrygdkortet som trådte i kraft 1. juni i år.

– Når du får utenlandske pasienter som trenger
fysioterapi, vil dette kortet avgjøre om pasienten har
krav på behandling, sier advokat Kjersti Hatlestad i
NFF.

Blankett E 111 er nå erstattet med Europeisk
helsetrygdkort i Norge samt 13 EU-land. De reste-
rende EU/EØS-land vil i en periode fremover fortsatt
utstede blankett E 111. Blankett E 111 er endret gan-
ske mye fra og med 1. juni. «Det er viktig at behand-
lerne (altså fysioterapeuter) kjenner igjen blanketten
dersom pasienter fra EU/EØS-landene fremviser
denne ved fremmøte», skriver Rikstrygdeverket til
NFF.

251 fysioterapeuter har
gjennomført Beveg-deg-kurs
Hele 251 deltakere har hittil deltatt på Beveg-deg kur-
sene. Beveg-deg er NFFs kampanje for økt fysisk ak-
tivitet i befolkningen. For å sette fysioterapifaglig fo-
kus på temaet, har NFF tilbudt en kursrekke som tar
sikte på å gi fysioterapeuter ideer og eksempler på
hvordan de på ulike måter kan bruke bevegelse som
behandling i forhold til forskjellige målgrupper. De
fire kursene er:

• Aktiv rehabilitering. I 2003/2004 ble fire kurs
holdt i Bodø, Lillehammer, Oslo og Haugesund. Ett
kurs er planlagt i Finnmark i september. Hittil har 106
deltakere vært på kurset. Deltakere svarer at de er
fornøyde med utbyttet av kurset.

• «Trening til musikk – hvordan bli en dyktig in-
struktør», med undertittel «Trening lagt til rette både
for pasientgrupper og for mosjonister generelt». I
2003/2004 ble tre kurs holdt i Bærum og Trondheim.
Ett kurs er planlagt i Stavanger i september. Hittil har
93 deltakere deltatt på kurset. Deltakerne ønsker seg
oppfølgingskurs.

• Avspenning og mestring. I 2003/2004 ble to
kurs holdt i Oslo og Trondheim. Ett kurs er planlagt i
Tønsberg i september. Hittil har 52 deltakere vært på
kurset. Tilbakemeldinger fra deltakerne har vært svært
gode. De syntes at det var et meget nyttig supple-
ment til den tradisjonelle formen for å drive aktiv fy-
sioterapi.

• Fysioterapi og tilpasset fysisk aktivitet. Kur-
set ble satt opp for første gang i juni 2004. Det var
elleve deltakere. Kurset fikk meget god evaluering og
ble betegnet som svært nyttig.

Fysioterapeutene bestem-
mer behandlingen
Helsedepartementet har bestemt at fysioterapeutene
skal bestemme behandlingstypen pasienten får etter
at legen har henvist.

– En tillitserklæring fra myndighetene, sier nest-
leder Elin Engeseth i Norsk Fysioterapeutforbund.

Bestemmelsen gjøres i form av en forskriftsend-
ring og er et resultat av årets forhandlinger om tak-
ster og driftstilskudd for privatpraktiserende fysiote-
rapeuter. Endringen vil gjelde fra 1. juli 2004.

– I praksis vil dette bety lite for pasientene siden
leger og fysioterapeuter som regel er enige om be-
handlingen av pasientene. Prinsippet som nå er på
plass gir likevel en nødvendig anerkjennelse til den
faglige kompetanse som fysioterapeutene har, sier
Elin Engeseth.

Hun mener at helsemyndighetenes anerkjennelse
blir stadig viktigere så lenge kommunene i økende
grad forsøker å redusere ansettelser av fysioterapeu-
ter i kommunehelsetjenesten. Dette gjelder både faste
ansettelser og kommunenes driftsavtaler med privat-
praktiserende fysioterapeuter.

Forskriftsendringen betyr at regelen om at leger
kan henvise til spesifikke fysioterapitiltak nå blir fjer-
net. Nå er det fysioterapeutene som ut fra sitt faglige
skjønn bestemmer behandlingsform, behandlingstid
og antall behandlinger.

– Dette betyr større fleksibilitet underveis i
behandlingsprosessen og mindre unødvendig kon-
takt mellom terapeut og lege om formaliteter, sier Elin
Engeseth.

Endringen gjelder ikke spesialkompetanse-
områdene manuell terapi og psykomotorisk fysiote-
rapi, som fremdeles må henvises særskilt.

Hovedpunktene i vårens
forhandlinger om driftstil-
skudd og takster
Forskriftens kapittel I (se «Fysioterapeutene bestem-
mer behandlingen»)

 Forskriftens kap II: Takst A2d (50 min.) er strø-
ket som takst i forskriften.

Merknadene til takst A2d og A2e er strøket. Det
medfører at det blir opp til fysioterapeuten å be-
stemme hvilken tidsbruk som er faglig forsvarlig for
hver enkelt pasient, ikke hvilken diagnose pasienten
har når det gjelder taksten A2e. Takst A7 har fått ny
ordlyd: «Traksjonsbehandling i benk eller slynge a)
for rygg b) for nakke». Dette betyr at benk og slynge
kan brukes på begge områder, både for rygg og nakke
ved traksjonsbehandling.

Økonomi:
Driftstilskuddet økes til kr. 214.680,- fra  01.07.04
Takst A2a endres til kr. 80,-
Takst A2c endres til kr. 159,-
Medlemmer som ikke har fått sitt driftstilskudd

justert opp innen 30. september 2004 bør melde
fra til NFFs lokale avdelingsleder.

Partssammensatt arbeidsgruppe: Av felles proto-
kolltilførsel fremgår at det skal nedsettes en arbeids-
gruppe som skal gjennomgå hele finansierings-
ordningen til fysioterapeutene i privat praksis. NFF
fikk gjennomslag for å flytte diskusjonen om takstene
over til arbeidsgruppen. Departementet innkaller til
møte over sommeren, og arbeidet skal være sluttført
innen 15. februar 2005. NFF ser positivt på at et slikt
arbeid blir gjennomført og at ordningen blir sett på i
en helhetlig sammenheng.

Ny utgave av privatpraksispermen
NFF har nå oppdatert privatpraksiskpermen og distribuert den i CD-format til medlem-
mer som er registrert med privat praksis. Privat fysioterapipraksis er regulert av en
rekke ulike lover, forskrifter og sentrale eller lokale avta-
ler. Dette og en mengde annen relevant informa-
sjon finner du i NFFs perm for privat prak-
sis.

Privatpraksispermen distribueres
takket være sponsormidler fra
Programvareforlaget. Vi takker vår
sponsor for godt samarbeid.

Privatpraksispermen kan bestilles
i CD eller papir ved å sende en e-post
til nff@fysio.no eller telefaks 22 56
58 25. Husk å opplyse om du vil ha
permen som CD eller i papir.

NFF-medlemmer kan også laste ned
PDF-versjonen fra www.fysio.no. For ikke-
medlemmer er prisen for permen kr. 1.000,-.
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I nform
asjon  fra  NFF

Konsekvenser ved henvis-
ning til takst A2d, utstedt før
1. juli 2004
Forskrift om stønad til utgifter til fysioterapi ble en-
dret med virkning fra 1. juli. 2004.

NFF viser til tilsendt informasjonsbrev samt for-
skrift, takstplakat og egenandelsplakat og informa-
sjon om dette på nettet.

I forskriftens kapittel II – under takst 2 fremgår
det at takst 2d med merknader er fjernet fra forskrif-
ten.

Denne taksten var forbeholdt utvalgte pasient-
grupper og honorert for 50 minutters behandling.
Siden taksten er fjernet fra forskriften, eksisterer ikke
lenger 50 minutter som et behandlingstidsrom fra
forskriftens ikrafttredelse 1. juli 2004.

Dette medfører at det i en overgangsperiode vil
eksistere henvisninger til takst 2d som er skrevet ut
før 1. juli. I disse tilfellene skal fysioterapeuten etter
eget skjønn endre behandlingstiden til 2c (40 min)
eller 2e (60 min). Fysioterapeuten trenger ikke ringe
lege for å endre behandlingstiden.

Privat praksis
Alle privatpraktiserende skal i månedsskiftet juni/juli
2004 ha mottatt følgende fra NFF per post eller e-
post:

- Forskrift om stønad til dekning av utgifter til
fysioterapi

- RTVs Rundskriv – Fysioterapeut
- Takstplakat
- Egenandelsplakat
- To informasjonsbrev datert hhv. 18. juni

og 8. juli 2004
- Privatpraksispermen på CD-rom

Har du ikke mottatt dette?
Har du husket å gi NFF oppdatert medlemsinfor-
masjon om deg?

NFF takker for innspill forut
for årets forhandlinger
NFF vil takke for alle innkomne forslag til årets for-
handlinger både for privat og offentlig ansatte samt
foran forhandlingene om driftstilskudd og takster.
Disse innspillene har vært viktige bidrag til kravsut-
forming og argumentasjon under forhandlingene.

Egenandelene er uendret
Etter budsjettforliket mellom regjeringen og Arbei-
derpartiet vedtok Stortinget før sommeren at det ikke
blir økning i egenandelene i denne omgang. Forsla-
get om at alle honorartakstpasienter skal betale kr.
25,- i egenandel per behandling ble heller ikke ved-
tatt.

Medium tursekk,
30 liter
Svart, med NFFs logo

kr. 200

Hvitt krus med
NFFs logo

kr. 40

Svart veske med NFFs logo
med plass til perm eller PC

kr. 150

Dokumentmappe
i polyester

kr. 120

NFFs kolleksjon

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

Du kan også sende skriftlig bestilling til Norsk Fysioterapeutforbund,
postboks 2704, St. Hanshaugen, 0131 Oslo. Telefaks: 22 56 58 25.

E-post: francoise.thorkildson@fysio.no

Moms er inkludert i alle priser. Ekspedisjonsgebyr kr. 35 og porto kommer i tillegg.
Denne listen finnes også på våre hjemmesider: www.fysio.no og velg NFF-butikken.
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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
9 23/8 27/8 17/9
10 20/9 24/9 15/10

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
2.-3. Sandefjord. Nasjonal konferanse
om benamputasjon.
Arr.: Spesialsykehuset for rehabilitering, Stavern.
Info: www.rehabilitering.net
E-post: ida.gottlieb@rehabilitering.net

8.-10. Haugesund.
Forum for sjeffysioterapeuter.

15.-17. Oslo. Veien videre. 5. nordiske konfe-
ranse om spiseforstyrrelser.
Arr.: Norsk Selskap for Spiseforstyrrelser
Info: www.possibility.no

17. Oslo. Seniorkonferansen 2004.
Tema: Aktiv senior.
Arr.: Norges idrettshøgskole, Norges Mosjons- og
Bedriftsidrettsforbund, Elixia Trening & Velvære.
Info og påmelding: www.nih.no/senior-
konferansen

17.-18. Tromsø. Forskningsdager.
Arr: Høgskolen i Tromsø
Info: www.hitos.no

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

29. Fredrikstad. Temadag. Sykehuset Østfold
har temadag om rygg for fysioterapeuter, fast-
leger og kiropraktorer.
Arr: Fysioterapiavd. og revmatologisk avd. ved
Sykehuset Østfold HF.
Info: www.sykehuset-ostfold.no

29.9-1.10. Bergen. Arbeidsmiljøkongressen 2004.
Mer info: www.arbeidsmiljo.no 

Oktober
6.-7. Tromsø. Regional konferanse om ICF.
Arr.: Sosial- og helsedirektoratet.

7.-9. Oslo. 12th European Conference
on Public Health.
Arr.: European Public Health Association (EUPHA)
Info: www.EUPHA.org og www.sfsh.no

12.-13. Oslo. Regional konferanse om ICF.
Arr.: Sosial- og helsedirektoratet.

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
3. Skien. Regional konferanse om ICF.
Arr.: Sosial- og helsedirektoratet.

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

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

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

Make your move.

Back up

Otto Bock Scandinavia AB, Sweden, +46 11 28 06 00. www.rehband.se

Levering: 3 - 4 dager.
500 benker p¬ lager...

kodeverk
I forbindelse med nye legereg-

ninger og sykemeldinger fra 1. juli, 
er oppdaterte klassifikasjoner 

i bokutgaver på lager

norsk bokutgave gjelder fra 1. juli 

ICPC-2  2004
“klassifikasjon for primærhelsetjenesten”

487 sider a kr. 185,- + porto

bestilles til:

www.bjarum.no
eller telefaks 72 42 62 90

eller: BJÆRUM AS, p.boks 118 Berkåk, 7391Rennebu

informasjon om innhold på kodeverk: www.kith.no
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