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Fag. Barnas Fysioterapisenter i Bergen
gjennomfører intensiv motorisk trening i
gruppe hvor barn med cerebral parese
deltar. Dette passer for barn som trenger
et motorisk løft eller spesifikk trening. På
bildet ser vi fysioterapeut Bjørg Ringheim,
barna Aleksander og Julie, og barnehage-
assistent Ragnhild.
Foto: Elisabeth Skarstein Waaler
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Fag 14
Barn med CP. Botoxbehandling og fysio-
terapi kan redusere spastisitet hos barn
med cerebral parese. Botox virker ved å
blokkere den økende impulsoverføringen
fra nerven til muskelen. For å få en mer
varig effekt er fysioterapi og bruk av
ortoser svært viktig. FYSIOTERAPEUTEN
har besøkt Østerlide barnehabilitering i
Stavanger.

12
Skolestart. NFF vil at barn skal
gå til skolen. Dette ble markert
ved utdeling av T-skjorter til
førsteklassinger rett etter årets
skolestart i august. T-skjortene
har påskriften «Jeg går til
skolen».

6
Ny leder?  Engasjert, samvittighetsfull,
åpen og inkluderende. Hun har visjoner for
faget og for fysioterapeuter, og en solid
faglig bakgrunn med master i folkehelse-
vitenskap. Dette er en del av valgkomiteens
begrunnelse for å foreslå Eilin Ekeland som
kandidat til ledervervet i NFF.
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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.

Vilje til å tenke nytt

Faget fysioterapi kan brukes til så mangt, til og med i kombinasjon med båtbygging.

Krister Sundgot fra Vestnes i Møre og Romsdal har som fordypningsoppgave ved

Høgskolen i Sør-Trøndelag (HIST) designet og bygget en båt som rullestolbrukere kan

komme seg om bord i på egen hånd. Han har selv bakgrunn som båtbygger, men måtte

omskolere seg på grunn av problemer med lungene.

Dette er rehabilitering i praksis, om enn i noe uvante omgivelser. – Min problemstil-

ling skriver seg fra ønsket om at rollestolbrukere skal kunne bruke sjøen som rekreasjon

på lik linje med andre mennesker, uten å be om hjelp, sier Sundgot.

Den flytende fordypningsoppgaven innebar et tett samarbeid med en helt annen yr-

kesgruppe enn fysioterapeuter, båtbyggere.

All ære til HIST som oppmuntret Sundgot til å gjennomføre sitt temmelig uvanlige

fordypningeprosjekt. Det viser åpenhet og stor vilje til å tenke fysioterapifag i helt nye

sammenhenger, noe som vil bli mer og mer nødvendig. Et stramt arbeidsmarked gjør

det nødvendig for fysioterapeuter å orientere seg mot andre typer jobber enn mange hit-

til har vært vant til. I dette tilfellet handler det om rehabilitering i vid forstand.

Krister Sundgot sier at han ikke ser noen begrensninger i forhold til sin nye yrkes-

utøvelse som fysioterapeut, til tross for et stramt arbeidsmarked. Han driver også en

campingplass sammen med sin mor og søster og synes ikke kombinasjonen fysioterapi,

båt, turisme og campingplassdrift høres så ille ut.

Campingplassen skal tilrettelegges for personer med funksjonshemninger. Hit skal

alle mennesker kunne dra på ferie og komme seg ut i båt på egenhånd.

Noen vil kanskje spørre hvor utøvelsen av selve fysioterapifaget kommer inn i bil-

det. I dette tilfellet et det snakk om å bruke sin fagkunnskap i arbeidet med å tilrette-

legge for deltakelse i samfunnet.

Og hvorfor skal ikke fysioterapeuter være de som bidrar til å finne løsninger på prak-

tiske problemer? Målet i all behandling er jo å gjøre brukerne mest mulig funksjons-

dyktige, slik at de kan klare seg selv. Her har fysioterapeuter mye å bidra med.
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Går det som valgkomiteen ønsker blir det store

utskiftninger i sentralstyret på Landsmøtet. Totalt vil

sentralstyret etter nyttår få fem nye ansikter.

Av Heidi Johnsen
hj@fysio.no

Blant de nåværende medlemmene i sentralstyret er Guri Tokle den
eneste som har sagt nei til å fortsette. Valgkomiteen foreslår ingen ut-
skiftning av nestleder Elin Engeseth, men tre øvrige medlemmer i til-
legg til Tokle foreslås byttet ut med nye. Etter at Anne Lexow opp-
lyste at hun ikke stiller til gjenvalg, blir det selvsagt også ny for-
bundsleder.

Valgkomiteens leder, Tine Møller, sier til FYSIOTERAPEUTEN
at de ønsker fornyelse og at det også er viktig å få yngre medlemmer
inn i sentralstyret.

– Kandidatene er valgt ut fra at vi ønsket en bred sammensetning
av praksisfelt og geografi, sier Møller til FYSIOTERAPEUTEN.

Store utskiftninger i sentralstyret
Valgkomiteen har selv foreslått en av kandidatene.
De fire nye kandidatene som har sagt ja til å stille er:
– Kjetil Simonsen, Sandnes, privat praksis,

foreslått av avdeling Sør Rogaland.
– Beate Golten, Ringebu, kommuneansatt,

foreslått av avdeling Oppland.
– Britt Rakvåg Roald, Molde, sykehusansatt,

foreslått av avdeling Nordmøre og Romsdal.
– Erik S. Nilsen, Bærum, privat praksis,

forslått av valgkomiteen.

Eventuelle benkeforslag (7):
To av de som i dag sitter i sentralstyret, Beate Ytreberg og Stig Sal-
berg, ønsker gjenvalg. Ytreberg er foreslått av avdeling Troms, mens
Salberg, Stjørdal,  selv ønsker gjenvalg.

Snorre Vikdal, Trondheim, er foreslått av avdeling Sør-Trøndelag
og UFF, Frans Uyttendaele, Tønsberg, er foreslått av Faggruppen for
manuell terapi, Anne Gretland, Tromsø, er foreslått av avdeling
Troms, Fredrik M. Christensen, Ålesund, er foreslått av avdeling
Sunnmøre og Ole Øien Rusletvedt, Gjettum, er foreslått av Fag-
gruppe for mensendieckfysioterapi. ■

69 27 59 80
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«Hun er engasjert, samvittighets-

full, åpen og inkluderende. Uredd,

har gode lederegenskaper, spesi-

elt i forhold til å få med seg andre.

Dessuten har hun visjoner for fa-

get og for fysioterapeuter og en

solid faglig bakgrunn med master

i folkehelsevitenskap».

Av Heidi Johnsen
hj@fysio.no

Dette er kort valgkomiteens begrunnelse for
å gå inn for Eilin Ekeland (45) som ny leder
av Norsk Fysioterapeutforbund.

Selv avslørte hun for fysioterapeuten.no
at en av hennes svake sider er lite erfaring
med fagpolitikk og forhandlinger. Da meldte
spørsmålene seg: Hvordan skulle hun klare å
sette seg inn i de ulike problemstillingene
uten noen bakgrunn fra disse områdene?

– Det er umulig å forvente at en leder-
kandidat skal ha kvalifikasjoner på alle om-
råder i et forbund. Ekelands fordel er at hun
tar tak i problemene, setter seg raskt inn i
vanskelige problemstillinger og jobber grun-
dig, sier Tine Møller, leder i valgkomiteen.

Selv sier Ekeland:
– Jeg er opptatt av å gå inn i de rollene

som det forutsettes at jeg skal bekle og gjøre
jobben best mulig. Jeg vet at det er svært
god kompetanse i NFFs forhandlings-
seksjon, og jeg tror jeg får skolert meg der. I
tillegg  «catcher» jeg en del poenger ganske
raskt. Det kommer nok godt med i mange
sammenhenger. Dessuten tror jeg roller kan
fordeles etter kompetanse i sekretariatet og
sentralstyret, sier Eilin Ekeland.

Ha fokus
FYSIOTERAPEUTEN sitter på Ekelands
kontor i Nasjonalt kunnskapssenter for hel-
setjenesten, der hun jobber som rådgiver.
Hun har nettopp vist sjefen sin, John-Arne
Røttingen, intervjuet med ham i FYSIOTE-
RAPEUTENs augustnummer, og sagt at det
han lover her vil hun benytte seg av hvis hun

Hun vil lede fysioterapeutene

blir valgt som leder i forbundet.
 Hun understreker at hun langt fra kan ut-

tale seg om alt når det gjelder NFF. Hennes
største utfordring vil være å fullføre de om-
rådene NFF allerede jobber med. Det gjelder
blant annet arbeidsledighet blant unge,
spesialistgodkjenning og MT-autorisasjon,
henvisningsprosjektet og system for faglig
ajourføring.

Forskning ut til fysioterapeuter
– Landsmøtet skal vedta hovedlinjene fram-
over. Der ligger det sikkert saker som jeg
ikke vet om nå og som det må tas tak i. Jeg
er blant annet opptatt av at forskning når ut
til praksisfeltet. Fysioterapeuter forsker mer
og mer, både i Norge og verden for øvrig. En
utfordring er å bistå til at den enkelte fysio-

terapeut kan nyttiggjøre seg den forskningen
som foreligger.

– Fysioterapeuter diskuterer ofte begre-
pene evidensbasert og kunnskapsbasert
praksis. Hva tenker du i forhold til denne
diskusjonen?

– Jeg lurer på om det er snakk om skinn-
uenighet. For meg er kunnskapsbasert prak-
sis at vi leter etter og forholder oss kritisk til
forskning, men også tar i bruk annen kunn-
skap, som vår egen erfaring, pasientenes er-
faring og andres erfaring. Alt dette danner
grunnlaget når vi står overfor den enkelte
praksissituasjon. Dette er for meg kunn-
skapsbasert praksis. Det virker som om vi
har hatt sterke fronter i forhold til dette te-
maet, men jeg tror vi er kommet litt videre,
sier Ekeland.

Store utfordringer. Eilin Ekeland er foreslått som ny leder i NFF. Hun har lyst
på jobben, men Landsmøtet i desember avgjør. Foto: Heidi Johnsen
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– Innenfor enkelte miljøer i fysioterapiforskningen er det også
mye diskusjon og uenighet når det gjelder kvalitativ og kvantitativ
forskning?

– Dette er også en diskusjon jeg ikke skjønner. I mitt hode tren-
ger vi all forskning. Alle typer kvalitativ og kvantitativ forskning er
like viktige og utfyller hverandre. Det viktigste kriteriet er at den
forskningen vi gjør har god kvalitet og at den er relevant, sier hun.

Står på to bein
Ekeland var selv med og utarbeidet NFFs organisasjonsmodell som
ble vedtatt på forrige landsmøte, og synes det ser ut til at den har
fungert bra.

– Vi har to bein å stå på – det fagligpolitiske og det faglige. Det
synes i organisasjonen ved at vi har faggruppene og avdelingene.
Jeg har alltid hevdet at dette er to like viktige bein. Det har vært
diskusjon om faggruppene skal være med på Landsmøtet. Jeg tror
vi trenger begge disse grasrotleddene, sier hun.

– Hvordan skal NFF gjøre medlemskap i forbundet attraktivt
for alle fysioterapeuter?

– Jeg har tenkt, men sitter ikke med noen fasit. Dagens profil,
med å tilby faglige kurs og samtidig fortsette jobben for best mulig
praktisk støtte til avdelinger ved lønnsforhandlinger, er viktig for
medlemmene. Når det gjelder å få alle fysioterapeuter inn i ett for-
bund, er jeg usikker på hvor mye krefter man skal bruke på å få det
til. Jeg er ingen motstander av kontakt med PFF, men er usikker på
gevinsten hvis det er veldig sterk motstand. Skulle NFF prøve for-
handlinger igjen, må vi ha en følelse for at vi vil lykkes, sier hun.

Driftstilskudd og arbeidsmarked
Eilin Ekeland har fulgt debatten om driftstilskudd, men har ingen
bastant mening om ordningen.

– Driftstilskuddets bakgrunn, med geografisk fordeling for å si-
kre folk i hele landet behandling, var helt riktig i forhold til å ha
kontroll med hva offentlige midler brukes til. Jeg tror ikke vi skal
blande diskusjonen om driftstilskuddets fremtid med det stramme
arbeidsmarkedet for fysioterapeuter. Fysioterapitjenesten må styres
på et vis ut fra det reelle behovet. I mange kommuner er det ikke
behovet, men mangelen på penger som fører til nedskjæringer. Det
som er viktig er at vi som yrkesgruppe forteller hva vi kan, og viser
hva kommunen kan gå glipp av hvis de skjærer ned på fysioterapi.

Arbeidsmarkedet for fysioterapeuter vil kanskje likevel være
vanskelig. Da kan det være aktuelt å orientere seg mot stillinger
som ikke er spesifikke fysioterapistillinger, men der man bruker
fysioterapikompetansen. Folkehelsearbeidere, friskvern-
konsulenter, nærmiljøkonsulenter osv, er stillinger som jeg skulle
ønske ble besatt av fysioterapeuter. Vi kan gjøre en veldig bra jobb
i slike stillinger!

– Mener du at kommunene bør pålegge de som har driftstil-
skudd å ta jobber som de kommunale fysioterapeutene ikke rekker?

– Jeg tror på samarbeid, ikke på å pålegge noen noe. I kommu-
ner hvor det er stor dekning av privatpraktiserende og få kommu-
nalt ansatte, må det være mulig å få til en samhandling – forutsatt
at det ligger kompetanse i bunnen.
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Av Heidi Johnsen
hj@fysio.no

FYSIOTERAPEUTEN har bedt NFFs avde-
lingsledere om å komme med forslag til hva
en ny forbundsleder bør prioritere i neste
landsmøteperiode. Vi fikk tilbakemeldinger
fra åtte avdelinger: Oslo, Akershus, Opp-

Ønske om et mer
samlet forbund

land, Buskerud, Nordland, Troms, Aust-Ag-
der og Hordaland. Samtlige er opptatt av å
ha en samlet organisasjon som jobber
sammen for faget. Svarene ble sendt til oss
på e-post.

Bjørn Pettersen, Aust-Agder, håper på fo-
kus for å samle energien i faget.

– Mange bruker tid på å posisjonere sine
interesser internt. Men jeg er redd vi går ti-
der i møte hvor det i hvert fall utad er viktig
å framstå som samlet og sterk, sier Pettersen.

Janiche Helen Pedersen, Hordaland, me-
ner samordning og styrking av én medlems-
organisasjon for ALLE fysioterapeuter er
viktig. Her får hun følge av avdelingene
Oslo og Troms.  Pedersen mener at i dette
arbeidet er det viktig å jobbe for offentlig
godkjenning av NFFs spesialisttitler.

Anders Aasheim, Troms, påpeker det han
mener er en konflikt de siste årene mellom
den sentrale ledelse og lokalavdelingene om
flere saker.

– Alle i NFF må bidra til at vi blir en
samlet og slagferdig organisasjon. Det er en
utfordring for NFFs nye leder å gå i front i
dette interne arbeidet, sier Aasheim.

Faglig utvikling
Faglig utvikling og kvalitetsikring er viktig.
Avdelingene Troms, Akershus, Buskerud og
Oppland tar opp dette. Aasheim mener det er
viktig at fysioterapeuter jobber for å beholde
den faglige posisjonen de har opparbeidet
seg. Det er viktig overfor pasienter, samar-
beidspartnere og myndigheter at all fysiotera-
pivirksomhet er av høy kvalitet. Fysiotera-
pitjenesten må kvalitetssikres ved å oppfordre
fysioterapeuter til jevnlig faglig oppdatering.
Dette må en ny leder være tydelig på.

Avdeling Oppland mener faglig utvikling,
forskning og faglige standarder, eventuelt
obligatorisk faglig etterutdanning, bør utvi-
kles og arbeides med for å framme faget og

En ny forbundsleder må fokusere på å samle energien i faget, fremme

samarbeid i egen organisasjon, rydde opp i driftstilskuddsordningen

og synliggjøre fysioterapeuter overfor beslutningstakerne. Det mener

avdelingsledere FYSIOTERAPEUTEN har vært i kontakt med.

Etterutdanning
I forhold til etterutdanning mener Ekeland
det er få fagorganisasjoner som har en så
godt opparbeidet og målrettet etterutdanning
som det NFF kan skilte med. Men hun ser
ikke bort fra at det kan bli snakk om å jus-
tere i forhold til høgskoler og universitet.

– Jeg tror ikke at modulpoeng blir studie-
poeng. Det toget er gått. Skal vi ha studie-
poeng, må vi inn i en samhandling med høg-
skolene og universitetene. Om vi da snakker
om modulrekke eller enkeltkurs, er jeg usik-
ker på. Vi jobber nå med et prosjekt som
skal foreslå et system for faglig ajourføring
for fysioterapeuter. Å innføre noe obligato-
risk tror jeg ikke er noen god ting nå. Men
jeg drømmer om at vi kan ha et system som
gjør at alle fysioterapeuter har lyst til, og
greier, hele tiden å vedlikeholde og forbedre
sin kompetanse.

Markedsføring
Fysioterapeuter skal ut og markedsføre seg,
men hvordan?

– Markedsføring og strategi er viktig.
Den beste markedsføring er å gjøre en god
jobb. Gjøre det riktige til riktig tid i en god
samhandling med pasienter og samarbeids-
partnere. Dette bør vi så våge å vise fram;
fortelle media, politikere og byråkrater. Vi
har nok mye å lære av andre faggrupper,
men jeg ønsker ikke at markedsføringen skal
gå på bekostning av det å stå fram som en
seriøs yrkesgruppe.

– Hva tenker du rundt debatten om
spesialistgodkjenning og manuellterapeut-
enes krav om egen autorisasjon?

– Arbeidet med offentlig godkjenning av
spesialister må fortsette, det har vært et mål
lenge i NFF. Når det gjelder kravet om auto-
risasjon, skulle jeg ønske vi greide å bli
enige innad i forbundet. Utover dette, man-
gler jeg bakgrunnskunnskap til å uttale meg
nå, sier hun.

Sprekt arbeidsjern
Eilin Ekeland får et lite problem hvis hun vel-
ges som leder i NFF på Landsmøtet i desem-
ber. Hun er en meget aktiv dame. Hjemme i
Drammen har hun i ti år vært ansvarlig for
barneidretten i svømmeklubben og også in-
volvert seg som instruktør for konkurranse-
svømmerne. Selv holder hun seg i form med
svømming, turgåing og litt løping. Hun er
også leder av et menighetsråd i Den norske
kirke. Hun innser at hun må trappe ned på
disse fritidssyslene hvis hun blir valgt.

– Men egen trening har hun ikke lyst til å
nedprioritere; jeg trenger å bevege meg for å
ha overskudd, sier hun. ■

Laken

DØNSKI  INDUSTRI AS
Postboks 128, 1309 Rud

Telefon 67 17 74 40 • Fax 67 17 74 74
firmapost@d-i.as
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Råd for hagerabeid
Det britiske fysioterapiforbundet har tatt konsekvensen av at millioner av

briter elsker hagearbeid. I sommer ble fysioterapeutenes 15 gyldne regler

for å unngå skader under arbeid i hagen lansert. Noe for NFF?

Chartered Society of Physiotherapy (CSP) opplyser at 337.000 briter

måtte oppsøke legevakt i fjor på grunn av skader de hadde fått under

hagearbeid. Ifølge en pressemelding fra CSP tenker ikke folk over at

hagearbeid kan være fysisk krevende, med uvante bevegelser og dårlige

arbeidsstillinger. Dette fører ofte til akutte ryggsmerter og andre helseska-

der, skriver CSPs nettside.

sikre fysioterapeuter posisjoner i forhold til andre helsefag-
grupper.

Ressursbruk og markedsføring
Avdeling Nordland er opptatt av ressursbruk og fordelingen av
ressurser i organisasjonen. Avdelingsleder Marianne Pettersen
mener denne debatten er viktig for at NFF skal være en mest mu-
lig samlet og sterk organisasjon.

Avdelingene Akershus, Hordaland og Oppland vil ha fokus på
markedsføring. Akershus vil ha flere markedsundersøkelser og
mer bruk av media. Hordaland påpeker synliggjøring av fysiote-
rapi, fagets rolle og betydning blant annet innenfor psykisk hel-
severn og folkehelse. Oppland vil blant annet at NFF skal være
aktive bidragsytere i nasjonale prosjekter, kampanjer og utred-
ninger.

Driftstilskudd
Avdelingene Oslo, Oppland og Nordland tar opp driftstilskudds-
ordningen. Avdeling Nordland håper det blir satt videre fokus på
fysioterapi i kommunene. Spesielt  viktig mener avdelingen det
er med tanke på at både fysioterapeuter og kommuner må jobbe
ut fra at fysioterapitjenesten er en enhet, som består av både pri-
vate og fastlønnede som sammen skal yte service til brukeren.
Avdelingsleder Pettersen påpeker at den knivingen som pågår i
dag, hvor private og fastlønnede blir satt, eller setter seg selv opp
mot hverandre, verken tjener fysioterapeuten, brukeren eller
kommunen.

– Vi anser det som viktig at det blir tatt tak i denne problem-
stillingen og alle de elementer den har i seg, inkludert
driftstilskuddsordningen, før det utvikler seg en ukultur, som kan
gi ris til egen bak. Kanskje vil det også være vesentlig i denne
sammenhengen å gå i ny dialog med PFF. Vi er for få fysiotera-
peuter til å være splittet i to forbund, sier Pettersen. ■

50.000 virksomheter benytter terminal-
løsning fra bankene og BBS. Kundene
våre er svært fornøyde fordi vi tilbyr
brukervennlige og sikre løsninger.

Alltid riktig teknologi 
Velger du betalingsterminal med BBS teknologi fra din bank-
forbindelse, vil betalingsterminalen bli klargjort for å akseptere
EMV-chip (Europay, MasterCard og Visa). I utlandet er det alle-
rede utstedt kort med EMV-chip, og i Norge vil innføringen av
chipbaserte kort starte i 2004.

Det lønner seg å leie 
Nå kan du velge hvilke elementer som ønskes i leieavtalen og
betale for de tjenestene som dekker dine behov. Sjekk hvorfor
det lønner seg å leie betalingsterminal fra din bankforbindelse i
stedet for å kjøpe terminal på www.betalingsterminal.no

LEIER DU AV BANKEN DIN HAR DU FORDELER SOM
• 24 timers kundeservice på tlf. 08989
• Oppdatert og sikkerhetsgodkjent programvare
• Bytteservice innen 4 timer
• Terminal som tilfredsstiller sikkerhets- og markedskrav

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

Kundene dine ønsker
å betale med kort.
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UFF med advarsel mot
utenlandsstudier
UFF har sendt ut pressemelding til

flere av landets største redaksjo-

ner, der de advarer mot fysiotera-

pistudier i utlandet. Arbeidsmar-

kedet for nyutdannede fysiotera-

peuter er etter UFFs mening så

vanskelig at utenlandsstudentene

kan risikere å bli gjeldsslaver etter

å ha fullført studiene. Forbunds-

leder Anne Lexow mener dette er

å gå for langt.

Av Dagrun Lindvåg
dl@fysio.no

I pressemeldingen viser Unge Fysiotera-
peuters Fellesskap til regjeringens beslut-
ning i vår om at man på nytt kan få dekket
deler av skolepengene ved fysioterapi-
studier i utlandet. UFFs leder Snorre Vikdal
er redd for at mange nå vil begynne å stu-
dere fysioterapi utenlands. Han mener de
risikerer store problemer med å betjene

studiegjelden ved retur til Norge.
– Arbeidsmarkedet er vanskelig, og alt

for mye av skolepengene blir gitt som studi-
elån og ikke som stipend, sier Vikdal.

NFFs leder Anne Lexow mener på sin
side det er meget beklagelig at en under-
gruppe i forbundet sender ut pressemelding
med et så klart politisk, og noe kontroversi-
elt, budskap.

– Dette burde ha vært diskutert på for-
hånd. Pressemeldingen får stå for UFFs egen
regning, sier Lexow.

– NFF har arbeidet mot at stipend-
ordningen for fysioterapistudier i utlandet
skulle gjeninnføres nå. Politikerne ønsket in-
gen særordning for fysioterapeuter, og igjen
blir det økonomisk mer attraktivt å studere
ute. Men å advare mot fysioterapistudier i
utlandet på et så generelt og svakt grunnlag
som UFF her gjør, er å gå for langt. Det er
faktisk vanskelig å spå om situasjonen i ar-
beidsmarkedet i Norge om fire år, sier
Lexow til FYSIOTERAPEUTEN.

Men Snorre Vikdal mener at arbeidsmar-
kedet for fysioterapeuter er så vanskelig at
det er på plass med en advarsel.

– Ja, vi mener at arbeidsmarkedet for
nyutdannede er svært vanskelig. 70 prosent
av studentene som gikk ut fra Høyskolen i
Bergen i fjor har ikke jobb etter endt turnus.
Videre har vi en skjult ledighet av fysiotera-
peuter som ikke får brukt utdanningen sin.

Og situasjonen er
mye verre for de
som kommer hjem
fra utlandet. De har
ikke hatt praksis-
perioder på for-
skjellige arbeids-
plasser og har der-
for ikke fått vist seg
fram i turnustida og
fått kontakter, sier
Vikdal til FYSIOTERAPEUTEN.

Ifølge UFFs leder tror mange at det er lett
å få seg jobb som fysioterapeut i Norge. Han
mener derfor at NFF er moralsk forpliktet til
å fortelle at det ikke er slik i dag, og at det
kommer til å bli enda vanskeligere i årene
framover.

– Er det ikke andre fordeler med å stu-
dere i utlandet som oppveier dette?

– Det er fordeler med å studere i utlandet.
Det er lettere å komme inn og man får ofte
en annen kompetanse enn de norske. I tillegg
tar man med seg viktige impulser tilbake til
Norge. Men det oppveier ikke de åpenbare
ulempene med at det er så vanskelig å få
jobb etter endt studium, og at man sitter
igjen med mye større studielån enn de som
er utdannet i Norge.

I pressemeldingen skriver UFF blant an-
net at med de nye reglene blir alle skole-
penger utover kr. 52.320 et rent studielån. I

Bekymret. UFFs
leder Snorre Vikdal
er redd for at
utenlandsstudentene
skal ende opp som
gjeldsslaver.

Txjgu - Gjsf lsbllfs ph g
Txjgu, nbslfefut tnbsuftuf evtklsbll ph evtktupm, lbo folfmu ph vufo wfsluÓz gpswboemft
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NFF og Rikstrygdeverket skal sammen få fart på arbeidsplass-

vurderingen. Nå vil NFF ha inn arbeidsplassvurdering før folk

blir sykmeldte. Dette skal Arbeids- og sosialdepartementet ta

stilling til.

Av Heidi Johnsen
hj@fysio.no

Det er Arbeids- og sosialdepartementet som skal ta stilling
til forslaget. Ordningen med arbeidsplassvurdering ble
iverksatt i januar 2002 som et bidrag for å redusere syke-
fraværet. Dette har vist seg å være lite kjent, og ordningen
er lite brukt, noe NFF og RTV ønsker å endre. Fysiotera-
peuter med og uten driftstilskudd kan melde seg til trygde-
kontorene som administrerer ordningen og betaler fysiote-
rapeuten for arbeidet. Kvalifiseringskravet er et ukeskurs i
helse- og miljøarbeid for bedriftsfysioterapeuter som NFF
holder. I kurset inngår også rapportskriving.

– NFF mener at arbeidsplassvurderingen må gjøres før
folk blir sykmeldte, og at dette er et viktig bidrag til å få
ned sykefraværet. Vi ønsker også å få i stand et oppfølgingsbesøk, slik at vi får kon-
statert at de tiltak som foreslås for arbeidstakeren blir iverksatt, sier Malene Hane-
borg, fagsjef i NFF.

Mer informasjon om arbeidsplassvurdering finner du her: www.fysio.no/article/
articleviewa/86/1/103/

Fokus på arbeidsplass-
vurdering

Fagsjef i NFF.
Malene Haneborg

EU-land koster det for norske studenter godt
over 100.000 kroner i året å studere fysiote-
rapi. Dermed kan man etter fire år risikere å
sitte igjen med et studielån på rundt en halv
million kroner. UFF oppfordrer derfor de
som har tenkt på et fysioterapistudium i ut-
landet om å tenke seg svært godt om før de
begynner.

– I hvor stor grad bør faggrupper og in-
teressegrupper i NFF sende ut pressemeldin-
ger på egen hånd, uten at dette er koordinert
med NFF sentralt?

– Jeg deltok på medietreningskurs i etter-
kant av ledermøtet i mars. Der lærte vi å
skrive pressemeldinger og ble oppfordret til
å sende ut så mange som mulig. Man skulle
gjerne bruke litt kraftige ord, da ville de let-
tere komme på trykk. Spørsmålet om hva
som skulle sendes fra NFF sentralt og hva vi
andre kunne gjøre, kom også opp, men dette
var ikke avklart. Deltakerne etterlyste ret-
ningslinjer fra NFF sentralt, men det har vi
ikke mottatt, sier Vikdal.

Han understreker at UFF ikke anser
denne saken som kontroversiell, og at UFFs
oppfatning her ikke skiller seg vesentlig fra
NFF.

– I kontroversielle saker, der man sentralt
og i gruppene har forskjellige syn, er det
selvsagt ikke bra å sende ut pressemeldinger.
Dette har vi ikke gjort. Her er vi enig i sak,
men bruker litt forskjellige ord. Vi ser nå at
vi burde ha snakket med NFF sentralt i
denne saken, men vår mening har ikke vært
å skape splid. Hvis dette oppleves som uhel-
dig av NFF beklager vi det, understreker
Vikdal.

Pressemeldingen fra UFF er sendt til de
fleste riksdekkende aviser, samt en del lo-
kale, i tillegg til NRK, TV2 og TVN. ■

h gjsf tupmfs j āo gmbuqbllf!
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NFF har besøkt tre barneskoler i Oslo

og delt ut T-skjorter med påskriften

«Jeg går til skolen». Det er årets

førsteklassinger ved en del skoler

som har fått T-skjorter. Fysioterapeu-

ter ellers i landet delte ut T-skjorter

lokalt.

Av Heidi Johnsen
hj@fysio.no

NFFs  mål er å inspirere skolebarna til å gå til
skolen. Anne Lexow, som deltok på Ullevål
skole, understreker at allerede fra første klasse
forebygger barna ryggplager hvis de holder på
den gode vanen med å gå til skolen. Fysiotera-
peutene vet også at det er en klar sammenheng
mellom bruk av skoleskyss og dårlig bevegelig-
het i hoften.

I dag er det mange foreldre som kjører barna
til skolen, uansett avstand. Dette mener Lexow
det er mange gode forklaringer på.

– Men det bør ikke være et mønster at bilen
erstatter barnas daglige bevegelser. De siste ti
årene er det registrert stadig flere barn med
belastningsskader og motoriske avvik hos før-
skole- og småskolebarn. Generelt er fysisk form
hos barn og unge redusert. Derfor går NFF inn
for at elever i grunnskole og videregående skole
skal ha minimum en times fysisk aktivitet i løpet
av skoledagen, sier Lexow.

NFF vil at barn skal gå til skolen

... mens blant andre
Nina Solvang og
Francoise Thorkildsen
fra NFFs sekretariat
tok seg av utdelingen
på Fjellhamar skole i
Akershus. Foto:
Håvard Sæbø og
Heidi Johnsen

Ivrige førsteklassinger. NFFs leder Anne Lexow og informasjonsleder
Harald Nyquist delte ut T-skjorter til barn på Ullevål skole i Oslo...
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Gode løsninger 
        for beintøffe hverdager

Ring oss, tlf 23 05 11 60
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Aspelund og fysioterapeut Elaine Møller har jobbet
sammen om denne behandlingen siden starten høsten
1996. De deltok i et nordisk prosjekt i startfasen med
blant annet universitetssykehuset i Lund. I dag gis det
slik behandling flere steder i landet, ved Barne-
nevrologisk seksjon, Berg Gård, Rikshospitalet, St.
Olavs Hospital i Trondheim og ved de fleste
habiliteringssentre rundt om i landet.

Målet med behandlingen er å redusere spastisitet,
fremme lengdevekst av de aktuelle muskler og utsette
eller hindre operativt inngrep. Før barnet får behand-
ling, har det vært gjennom en grundig nevrologisk un-
dersøkelse, hvor det fokuseres spesielt på funksjonelle
bevegelser, leddbevegelser og muskelspenning. Dette
gjøres av barnenevrolog og fysioterapeut. I tillegg
kommer noen ganger en bevegelsesanalyse utført av

Botox og fysioterapi kan
redusere spastisitet
– Botox virker ved å blokkere den økende impulsoverføringen fra nerven til mus-

kelen. Behandlingen har forbigående effekt og må gjentas etter 3-4 måneder. For

å få en mer varig effekt er fysioterapi og bruk av ortoser svært viktig, sier Finn

Aspelund, barnenevrolog ved Østerlide barnehabilitering i Stavanger.

barnenevrologisk seksjon ved Rikshospitalet.
– Alle kvantitative data blir i etterkant av målingen

vurdert og sammenstilt med våre kliniske funn. Analy-
sene er til stor hjelp for oss og viser tydelig hva som
bør gjøres for å bedre barnets funksjon, sier Elaine
Møller til Fysioterapeuten.

Mye trening
Finn Aspelund opplyser at cerebral parese tidligere ble
behandlet med mye fysioterapi i form av tøyninger og
trening/øvelser.

– Ved behandling med botox er det veldig viktig
med fysioterapi i den perioden injeksjonen virker. Da er
muskelen avslappet, og det er lettere å tøye og bruke
muskelen i funksjonelle mønstre. Muskelen får også
mulighet til en bedre lengdevekst. På den måten fore-

Hva er botox?
Botox er en medisin utviklet fra

botulinum toksin type A.

Botulinum toksin er utviklet til

bruk ved spastiske tilstander

som CP. Medikamentet virker

ved å blokkere impuls-

overføringene fra nerven til

muskelen. Legemidlet virker

lokalt i den muskelen hvor

sprøyten settes. Muskelen

avslappes og skaper forutset-

ninger for å tøye muskelen og

forhindre kontraktur. For at

behandlingen skal være

vellykket, må det ikke allerede

ha oppstått kontrakturer av

betydning. Muskler som oftest

behandles er leggmusklene,

som gir spissfot, de musklene i

låret som hindrer hoftesprik, og

musklene som fører til fleksjon

av knærne. Muskler i arm eller

hånd kan også behandles for å

oppnå reduksjon av spastisitet

med mulighet for funksjons-

forbedring.

Botox helbreder ikke

barnets spastisitet. Graden av

spastisitet, barnets alder og

ikke minst etterbehandlingen er

viktig for at behandlingen skal

bli vellykket.

(Kilde: Injeksjoner med

Botulinium Toxin Type A ved

cerebral parese. Oversatt og

bearbeidet for norske forhold av

overlege Finn Sommer, Seksjon for

barnenevrologi og habilitering,

Ullevål Sykehus, november 1999).
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bygges feilstillinger som ellers eta-
bleres når stram muskulatur blir
forkortet. Noen ganger gipses
ankelleddet i rett vinkel i noen
uker. Nesten alltid suppleres fysio-
terapi med ortoser (skinner) for å
tøye musklene og for å oppnå et
mer riktig gangmønster. Ortosene
må kunne justeres når bevegelses-
utslagene i leddene endrer seg.
Skal vi få et godt resultat, er den
intensive treningen og justering av
ortosene avgjørende, sier Aspe-
lund.

Møller bekrefter dette og sier at
det er mye trening og tilpassing  av
ortoser som skal til.

– Foreldrene må også tøye og
trene barnet og ta det med til fysio-
terapi tre-fire ganger i uken. I til-
legg er det ofte en assistent i barne-
hage eller SFO som lærer øvelsene
og trener barnet, sier hun.

Selve behandlingen
Bevegelsesanalysen og undersøkelser hvor fysiotera-
peut og barnenevrolog har vurdert bevegelsesmønsteret
og passive tøyninger viser hvilke muskler som er aktu-
elle for botoxbehandling. For at behandlingen skal
være vellykket, kreves blant annet at det ikke er opp-
stått kontrakturer av betydning. Møller påpeker at det
også er viktig at barnet har funksjonell nytte av at mus-
kelen behandles og spastisiteten reduseres. De vanlig-
ste musklene som behandles er leggmusklene som gir
spissfot, musklene i låret som hindrer hoftesprik og
utretting i knærne.  Når det gjelder muskulatur i ar-
mene, sier Møller at det er mulig å gi behandling også
her for å gi barnet  bedre funksjon. Behandling med
botox i overekstremitetene ser ut til å redusere bruken
av håndkirurgi.

Ifølge Aspelund er det viktig å hindre skjev-

stillinger som kan gi smertefulle hofter. Botox gis ofte i
hofteadduktorene for å hindre eller dempe smerte.
Selve behandlingen skjer ved at botox injiseres direkte
i den aktuelle muskelen i en liten og nøye beregnet
dose.

– Før injeksjonen settes, gir vi barnet bedøvelse i
form av lokalbedøvende plaster. Til små barn og barn
som er urolige kan vi gi en beroligende medisin som
enten settes i endetarmen eller i nesen. Bedøvelsen er
ute etter en til to timer og barnet kan dra hjem etter be-
handlingen. Det hender vi må ha barnet i narkose hvis
det er mange muskler som skal injiseres eller spesielt
hvis vi skal injisere de små hånd- og tommelmusklene.
Da trenger vi å bruke muskelstimulator for å finne nøy-
aktig de riktige musklene. Uten narkose vil dette bli en
tidkrevende og smertefull behandling for de fleste små-
barn. Da får vi bistand fra Sentralsjukehuset i Roga-
land.

Injeksjonen i muskelen skjer gjennom en meget
tynn nål. Effekten av behandlingen kommer etter to til
fem dager og varer i tre til fire måneder og noen ganger
kan den vare opptil et halvt år. Behandlingen gjentas
hvis det er behov, sier Aspelund.

Behandlingen gis oftest til barn i førskolealderen og
ved Østerlide har behandlingen vært brukt på barn helt
ned til ett år, eller før de begynner å gå.

– Det vi har sett er at barnet klarer å krabbe lettere,
reise seg og stå. Klarer vi å holde musklene myke, slip-
per barnet å få så store feilstillinger. Vi prøver da å
unngå at barnet innøver feil bevegelsesmønster. Det er
vanskelig å endre gangmønster senere i livet (motorisk
læring).

Oppfølging
Etter behandlingen tar fysioterapeuten kontakt med
behandlingsapparetet lokalt, med fysioterapeut og med
ortopedingeniør, som følger opp og justerer ortoser.

– Jeg veileder fysioterapeut i forhold til hvilke øvel-
ser barnet trenger. Etter fire til seks uker kaller vi bar-
net inn til kontroll. Deretter etter tre til fire måneder.
Ved første kontroll sjekker vi bevegelighet og at injek-
sjonen og treningen har gitt effekt ved at muskelen er
mer tøyelig og mindre spastisk. Ved andre kontroll vur-
derer vi om barnet trenger ny injeksjon, eller om vi kan
vente. Jeg samarbeider også med ortoped ved
ortoseavstøpninger og ved tilpasning. Dette er tidkre-
vende. Men små justeringer av ortosene er avgjørende
for effekten av injeksjonene, sier Møller.

– Hva med bivirkninger?
– I litteraturen er det rapportert få bivirkninger ut-

over smerte i muskulatur og rødme i huden der injek-
sjonen er satt. Dette kan vare inntil fire timer.

– Brukes behandlingen på voksne?
– Vi jobber bare med barn opptil 16 år i barne-

habilitering, men vi har behandlet en 17-åring i forbin-
delse med håndkirurgi med god effekt, sier Møller.

Hun har for øvrig hospitert flere steder i Europa og i
USA hvor botoxbehandling brukes på voksne med god
effekt, blant annet etter hjerneslag. Stadig flere voksne
tilbys nå botoxbehandling  i Norge. ■

Ortoser. Fysioterapeut
samarbeider med
ortoped om ortoseav-
støpninger og tilpasnin-
ger. Tidkrevende, men
små justeringer er
avgjørende for effekten
av botoxinjeksjonene.

Samarbeid. Finn
Aspelund og fysiotera-
peut Elaine Møller
jobber med botoxbehan-
dling på barn med CP.



Reportasje

17Fysioterapeuten nr. 9   september  2003

Oppvokst på en campingplass så han tidlig behovet for
å tilrettelegge plassen for funksjonshemmede. Det var
enkelt å tilrettelegge en hytte, men da han begynte å
lete etter en båt som rullestolbrukere kunne komme seg
om bord i på egenhånd, fant han ingen. Da en bekjent
fikk slag og ikke klarte å komme seg i vanlig båt, tok
ideen om å lage en slik båt mer og mer tak i han. Det
var ingen tvil om at her var det et behov som ikke var
dekket.

– Letingen etter båt ble tuftet på teorien rundt ICF,
en tankegang som igjen er fundamentert i FNs retnings-
linjer for rehabilitering av personer med skade, sykdom
eller lyte. Båtletingen var også farget av min egen

En flytende fordypingsoppgave

frihetsfølelse under min oppvekst og voksne liv med
tilgang til båt og fiske i fjorden. Min problemstilling
skriver seg fra ønsket om at en rullestolbruker skal
kunne bruke sjøen som rekreasjon på lik linje med alle
andre som har denne interessen, sier Sundgot.

Frihet på egenhånd
– Funksjonshemming handler i stor grad om tilretteleg-
ging for å kunne leve et best mulig selvstendig liv også
på fritiden. Tenk på hvilken frihet tilpassing av bilen
har gitt   funksjonshemmede og hvilken mulighet den
har gitt for deltakelse. Hvorfor skal det ikke være mulig
i et land med en så stor kyststripe å kunne tilby

Tekst og foto:
Heidi Johnsen
hj@fysio.no

Krister Sundgot er ikke som andre fysioterapeuter. De aller fleste fordypingsoppgaver

leser vi mellom to permer. Sundgots oppgave kan du også beskue og bruke. Den ligger

ved kai på Vestnes utenfor Molde.
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rullestolbrukere å komme seg ut i båt ved egen hjelp?
Jeg tenker da ikke bare på rullestolbrukere, men på alle
med vonde bein som ikke klarer å komme seg opp i ro-
båten i fjæra. Jo mer jeg tenkte, dess mer besatt ble jeg
av tanken på å gjøre noe, forteller Sundgot, som nå er i
gang med turnustjenesten.

Verdighet
Sundgot (37) har også selv følt fuksjonshemming på
kroppen. Som båtbygger fikk han alvorlige problemer
med lungene, og legen anbefalte omskolering. Han inn-
rømmer at det ikke var enkelt å være godt over tretti år
og skulle velge en ny utdannelse. Valget falt på
fysioterapistudier og Høgskolen i Sør-Trøndelag, HIST.
Det var et lykkelig valg. Da han skulle skrive fordyp-
ningsoppgave siste året, startet han med å skrive om
lungesykdommen KOLS, men ble ikke skikkelig enga-
sjert. I hodet rotet tankene om en spesialbygget båt.
Han luftet ideen for blant annet høgskolelektor og vei-
leder Arve Vorland Pedersen, som sa at «her har du jo
oppgaven».

– Du kan ikke si nei til en student som brenner for
og er så ivrig etter å sette en idé ut i livet. Her kommer
en idé hvor teori omsettes i praksis, og studenten får
kombinert kunnskap fra fysioterapiutdanningen med
kunnskap, erfaringer og kontakter han har ervervet seg
i sin fortid i skipsindustrien. Glimrende, ikke minst

med tanke på alle de menneskene som sitter langs kys-
ten og må beskue havet fra land, sier Arve Vorland Pe-
dersen til Fysioterapeuten.

– Ideen var på forhånd diskutert med de andre på
båtbyggeriet, som var villig til å stille opp i det prak-
tiske arbeidet. Vi laget en problemstilling ut fra min
første tanke; «Er det mulig å lage en båt som rullestol-
bruker kan komme inn og ut av, uten hjelp?»  Dette
jobbet vi videre med. Verdighet har vært sentralt og det
viktigste kriteriet i arbeidet. «Verdighet» har jeg hentet
fra Ebba Bredlands bok: Det handler om verdighet.
Boka har vært viktig i dette arbeidet. Jeg ville lage en
båt som funksjonshemmede kunne komme seg ned i
uten hjelp av andre, forteller Sundgot.

Kreativ gjeng
Sundgot roser kollegene på Brastad Skipservice, hvor
han er medeier, for støtte og innspill underveis i arbei-
det.

– Uten deres faglige bistand hadde jeg nok ikke
kommet i havn. Det ville blitt for dyrt. Ideer har blitt
drøftet og utprøvd og senere forkastet for bedre løsnin-
ger. Vi måtte ta stilling til om båten skulle entres fra si-
den eller i fronten. Adkomst fra siden ville kreve større
bryggeplass og valget ble front. Hva slags skrog skulle
vi velge? V-bunn eller katamaran?  Stabilitet og sikker-
het var viktig og valget falt på katamaran. Løsningen

Test. Båtdesigner
Krister Sundgot har
overlatt roret til
rullestolbruker Jarle
Haukås
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Båt i A-klassen
Det ble toppkarakteren A på Sundgots båtprosjekt. Veileder Arve Vorland Pedersen er full av rosende ord
om prosjektet.

– Det var ingen tvil om karakteren. Sundgot har med sitt arbeid løst problemet for mange mennesker
som er fraskåret en fritid i båt. Det har vært spennende å følge arbeidet fra start til mål og se hvordan teori
kan fungere i praksis. Det blir også spennende å se utviklingen videre blant annet i forhold til om kommu-
ner ser betydningen av å ha et slikt tilbud til sine funksjonshemmede. Det er ikke mange fysioterapeut-
studenter som velger denne typen fordypingsoppgave, men har studenten  en idé som lar seg gjennomføre
med bakgrunn i teorien fra studiet er det en utfordring. For meg som veileder har dette vært utrolig spen-
nende å følge, sier Vorland Pedersen. Båten pryder forøvrig forsiden på HISTs årsmelding 2003.

med dobbeltbunn og flytetanker er dyrere, men fleksi-
biliteten er større i forhold til å gjøre noe med skroget.

– Stabilitet på dette skroget gjør det mulig å ha heis
ut til siden, dersom det skulle være nødvendig for en
bruker. Vi fant ut at en lem som kunne «brettes ut» i
fronten ville være beste løsningen. Lemmen fjernstyres
fra brygga og styrhuset og tilpasses kaia, slik at bruke-
ren kan komme seg om bord og i land uten store an-
strengelser, sier Sundgot.

Praktisk
Båten skiller seg ikke ut fra andre fritidsbåter ved første
øyekast. Forskjellen er lemmen som er tilpasset i fron-
ten, dekket som har god plass og styrhuset som er plas-
sert på siden, slik at det er god plass til å manøvrere
rullestol. Styrhuset er teknisk utstyrt med utstyr slik an-
dre  fritidsbåter er. Rullestolen kan parkeres ved siden
av den faste stolen slik at brukeren enkelt kan komme
seg opp i den.

Materialet som er valgt er aluminium.
– Aluminium er et stoff båtbyggeriet har god kom-

petanse på. Det har de egenskaper vi mener er nødven-
dig blant annet for å få til lemløsningen og til å forme
løsninger ut fra individuelle behov. Med denne model-
len ser vi at det er mange måter å løse ting på og gjøre
ting bedre. Vi ser ikke hindringer, men utfordringer og
måter å løse disse på i samarbeid med brukeren.

– Hva med vedlikehold?
– Det spørs hvor fin du vil ha båten. Denne er malt

og enkel å vedlikeholde. Mitt mål er at den skal være
funksjonell. Dette er ingen konkurrent til cabincruisere.
Men utviklingspotensialet er stort, og det er fullt mulig
å utvikle modellen til å omfatte sengeplass om bruke-
ren skulle ønske en slik båt. Det er ting som kan endres
på, men grovt sett er vi fornøyde, sier han.

Ser muligheter
Krister Sundgot ser heller ingen begrensinger i forhold
til sin nye yrkesutøvelse som fysioterapeut. Først skal
han gjennomføre turnustjenesten ved Muritunet, en
rehabiliteringsinstitusjon, og senere i Sunndal kom-

mune. Han er ikke
skremt av et stramt ar-
beidsmarked for fysiote-
rapeuter.

– Fysioterapi er et tøft
og spennende studie.
Gjennom utdannelsen ser
jeg verden med «nye
briller». Jeg ser meg ikke
som arbeidsledig etter
turnustjenesten, bortsett
fra at det kanskje kan
bety at jeg ikke får utøve
selve fysioterapifaget.
Det er mange områder
fysioterapeuter kan bruke
sin kompetanse på. Som
personalansvarlig på en
bedrift vil en fysiotera-
peut se på de ansatte med
helt andre øyne enn en
økonom. Miljøet er vik-
tig i en bedrift. Der kan
jeg som fysioterapeut bi-
dra. A-etat er et annet
sted for oss. I det hele tatt er det viktig at næringslivet
får inn personer med vår kompetanse. Vi må bare tørre
å ta utradisjonelle utfordringer, sier fysioterapeuten og
båtdesigneren.

Han synes ikke kombinasjonen fysioterapeut, båt-
design og turisme høres så ille ut. På campingplassen
som han driver sammen med sin mor og søster, skal det
skje forandringer. Planleggingen har han selv stått for.
Det praktiske arbeidet har han leid arbeidskraft til.
Plassen skal tilrettelegges slik at ALLE kan dra på
campingferie, inkludert å komme seg ut i båt på egen-
hånd.

Sundgot håper derfor det ikke blir bare med denne
båten. En drøm er at kanskje flere kommuner ser beho-
vet for å tilrettelegge for fritid på sjøen for funksjons-
hemmede. ■

På land. Sundgot
prøver landgangen i
strandkanten.

Veileder.
Arve Vorland
Pedersen
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Fornøyd er også Jarle Haukås, som prøver tilgjen-

geligheten og overbeviser FYSIOTERAPEUTEN om

at båten og systemet fungerer.

Slik kaianlegget er nå, må Sundgot hjelpe Haukås ned landgan-
gen med rullestolen. Haukås styrer selv fjernkontrollen som bret-
ter ut båtlemmen i kant med flytebryggen, og han kan kjøre om
bord og styre lemmen på plass igjen. Veien inn i styrehuset forse-
res enkelt. Han runder styrehushjørnet, rygger stolen og kommer
seg inn og forflytter seg til stolen bak rattet.

– En herlig følelse, sier han og manøvrerer båten fra land og
svinger ut på fjorden.

Haukås ble lam i begge beina som 16-åring etter at han kjørte
ut med moped. For tre år siden måtte han amputere det ene bei-
net. Han prøvde båten noen dager tidligere, og det var første gang
siden 1966 at han var i en fritidsbåt. Haukås er en aktiv mann
som har startet jobben med å få realisert et båttilbud til funksjons-
hemmede. Han har vært i kontakt med hjemkommunen Fræna for
å få dem interessert og mot bedrifter for å få sponset en båt, som
kan disponeres til utleie enten av kommunen eller privat, med
kyndig båtfører.

– Et sponsorønske er at Småbåtforeningen kunne stille egnet
båtplass til disposisjon. Det er bare en justering av småbåthavnen
som gjenstår for at tilgjengeligheten er god nok. Litt lenger fram i
tid håper jeg at andre kystkommuner blir med og tilrettelegger,
slik at sjøen blir for alle, sier Haukås. ■

Kjempebåt. Jarle Haukås er svært fornøyd der han prøvekjører
eksamensoppgaven til fysioterapeutstudenten Krister Sundgot.

En annen drøm

På egenhånd. Ingen problemer med å komme seg i land med denne patenten.
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debattdebatt
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.

Er det kun manuell
terapi som er for-
svarlig?
Kommentar til Peter Chr. Lehnes (leder av NFFs
faggruppe for manuell terapi) innlegg i nr.8/2004

Jeg vil til å begynne med beklage dersom mitt
tidligere innlegg ble oppfattet som et ukritisk
angrep av fagligheten og teorigrunnlaget til
manuellterapeutene. Jeg er sikker på at manuell
terapi som helhet representerer noe av det mest
vitenskapelige og faglig sett mest seriøse innen
fysioterapien i dag, på lik linje med OMI.

Innlegget var snarere ment som en brannfakkel
for å få i gang en diskusjon om forskningen innen
fysioterapien i dag er så god, oppdatert og
vidtfangende at man kan stadfeste at det kun er én
retning innen faget som bør være gjeldende med
tanke på manipulasjonsbehandling? Eller kan det
rett og slett tenkes at det er flere innfallsvinkler og
måter å bruke kunnskapen på? Er instansen som
har stått for avvisningen av OMI som en del av
NFFs spesialistordning godt nok kjent med
teorigrunnlaget og den praktiske utøvelsen av OMI-
konseptet? Hvorfor er OMI-kursene godkjent av
Legeforeningen, men ikke av NFF?

I sitt innlegg påstår Peter Chr. Lehne at
manipulasjonsgrepene som dr. Cyriax i sin tid
brukte var både «brutale» og «farlige». Da det ikke
foreligger noen rapporter om at dr. Cyriax’s
manipulasjonsgrep har ført til skade på pasienter,
så er jo Lehnes påstand feil. Imidlertid er det risiko
ved enhver manipulasjon, også innen manuell-
terapien.

OMI-systemet er selvfølgelig ikke fullstendig og
ukritisk bundet til absolutt alt det dr. Cyriax gjorde
den gangen han levde, slik Lehne hevder i sitt
innlegg. Like lite som manuellterapien er bundet til
alt det Freddy M. Kaltenborn gjorde i sin tid. OMI
har jo stadig videreutviklet og forbedret det
systemet som dr. Cyriax utviklet tankegangen for,
mye i likhet med det manuellterapeutene har gjort
med systemet til Kaltenborn.

Lehne mener at «fysioterapeuter kan bli forledet
av OMI til å utføre uforsvarlig fysioterapi», og det
er ikke annet enn en flåsete og uriktig framsatt
påstand. I Helsepersonelloven står det uttrykkelig
at hver enkelt av oss har et eget ansvar for å ivareta
kravet om faglig forsvarlighet. Da er det ikke på sin
plass at en faggruppe setter seg over dette, og
«dømmer» andre fysioterapeuters virke til ikke å
være faglig forsvarlig. Det minner meg svært mye
om den oppfatningen mange kiropraktorer har av
manuellterapeuter, nemlig at manuellterapeutene er
for uspesifikke og ikke burde få lov til å manipu-
lere! Noe som selvfølgelig ikke stemmer.

Uten noen større diskusjon kan vi vel slå fast at

verken OMI, NFFs faggruppe for manuell terapi eller
Universitet i Bergen på nåværende tidspunkt
innehar den endelige fasiten på behandling av
ortopediske tilstander.

Jeg tror ikke at Lehne virkelig mener at jeg bør
sende en masse artikler og oppdatert forskning til
UiB. Et universitet bør i aller høyeste grad klare å
tilegne seg den kunnskap og viten de trenger på
egen hånd, og det stoler jeg også på at de gjør.
Utfordringen er jo uansett å anvende kunnskapen
på riktig måte.

Jeg håper ikke det synet Peter Chr. Lehne har
framsatt om mange av landets fysioterapeuter og
deres påståtte «uforsvarlighet» er gjeldende for det
synet Faggruppen for manuell terapi vil være
bekjent av. Jeg håper videre at manuellterapeutene,
med eller uten egen autorisasjon, fortsatt ønsker å
være en del av fysioterapifellesskapet, slik at vi
samlet kan stå fram som en sterk faggruppe!

Mikael Olsen,
fysioterapeut

Akk o ve!
Unge frustrerte fysioterapeuter kritiserer
driftstilskuddsordningen. Eldre frustrerte fysiotera-
peuter blir indignert over at det i et demokrati skal
gå an å stille spørsmålstegn ved maktpersoners
agenda.

Manuellterapeutene jobber for en løsrivelse fra
den gemene hop, som verken er i stand til å
oppdage nedsatt bevegelse i mytiske fasettledd
eller tolke et skarve røntgenbilde. Akupunktur er
heller ikke å spøke med. Skal det først bedrives
kvakksalveri, skal det være etter en bestemt
oppskrift. Man skal ikke ta lett på å lage hull i folk.
Noen kunne jo finne på å bli bedre nesten gratis.

Argumentene står i kø for den som ønsker å
sette seg ned på sin krakk, legge ansiktet i hendene
og jamre. Ikke mye trøst å finne på venterommet
heller. Vi har en jobb hvor syke og lidende skal
hjelpes til et bedre liv. Vi skal gi av oss selv og vårt
overskudd av livslyst.

For en som har følelsen av å skli baklengs
nedover statusstigen med akupunkturnåler i den
ene hånda og søknaden til masterstudiet i Bergen i
den andre, mens det regionale oppgjørskontor
passer på at han ikke sklir for langt ut på kanten, er
det ikke uten videre selvsagt at dette er mulig. Tatt i
betraktning at en ikke ubetydelig del av effekten av
fysikalsk behandling ser ut til å ligge i det
personlige møtet mellom behandler og den
behandlede, mer enn i kreativ bruk av ultralyd og
livsfarlige mobiliseringer med fart, ser det ikke lyst
ut for de lidende der ute.

Heldigvis står hjelpen klar. Naprapater,

kiropraktorer og andre mer eller mindre pålitelige
næringsdrivende er i mindre grad avhengig av
forskrifter og fagpolitiske øvelser. Det interne
samholdet ser heller ikke ut til å fungere så verst.
Penger blir det av det også, for noen.

Ingen skal selvfølgelig føle seg trygge.
Uavhengig forskning kan når som helst finne den
endelige og udiskutable oppskriften på behandling
av cervicobrachialgi, myalgi og lumbago som vil
gjelde for absolutt alle uavhengig av kjønn, alder og
livsførsel. Den som da har posisjonert seg som
monopolist i utførelsen av denne behandlings-
formen, vil med rettferdig  harme kunne rakke ned
på de kjempende masser som i uvitenhet og
ignoranse har tilegnet seg viten og kunnskap av
svakere valør.

Er man heldig og har hatt driftstilskudd nok til å
kjøpe en behandlingskrakk med ryggstøtte, kan
man etter at jammeren har mistet sin sjarme lene
seg tilbake og trekke pusten. Tiden er inne for å
sette pris på de nære ting som god kontakt med
sitteknutene og tillitsvalgte som vet hvordan du har
det.

Med landsmøtevinden smygende inn bak
forhenget vekkes behovet for å engasjere seg i sin
faglige framtid. Det er kanskje ikke glatt akkurat der
du står nå. Men den dagen det blir det, er det godt
at noen har litt salt på lager. Selv om det før har
svidd å få det i såret.

Vi trenger hverandre, enten vi fyller ut
hjelpemiddelsøknader med stødig penn eller
mobiliserer fasettledd med pondus og presisjon. Vi
trenger også at noen tør å stikke hodet fram og si
bø. Blir vi skremt, bør det være grunn til refleksjon
heller enn til forsvar. Det er ikke sikkert skremme-
ren har rett. Men det er ikke sikkert vi har det heller.

Bjørn Pettersen
Avdelingsleder NFF Aust-Agder,
privatpraktiserende fysioterapeut

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

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

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

Din totalleverandør
Førsteklasses produkter innen:
Varme- og kuldeterapi
Gel, kremer, massasjeoljer
Behandlingsbenker
og -stoler
Hygieneprodukter
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Hva slags Privat råd
trenger NFF?
Jeg viser til debatten om ASA 4313 på debattsidene i FYSIOTERAPEU-
TEN, samt Jan Kattenbergs innlegg i FYSIOTERAPEUTEN nr. 8/2004.

Kattenberg påstår i likhet med Roar Høidal (FYSIOTERAPEUTEN nr.
6/2004) at jeg trekker integriteten til medlemmene i Privat råd i tvil. Jeg
viser til mitt svar i FYSIOTERAPEUTEN nr. 7/2004 der jeg tilbakeviser
denne påstanden.

Kattenberg påstår at jeg har en merkelig oppfatning av hvem som
bør sitte i Privat Råd, og at jeg gjentatte ganger har reagert på at seks av
sju i Privat råd sitter med driftstilskudd. Dette stemmer ikke. Det UFF og
jeg har reagert på i denne saken er at Privat Råd har nektet å begrunne
sine argumenter for å foreslå en goodwilløkning på 150%. Når seks av
sju medlemmer sitter med egne driftstilskudd som ville fått denne
økningen, er det svært viktig å føre en åpen debatt med alle medlemmer
som ville ha blitt berørt. Det har Privat råd ikke gjort. Det er altså ikke
det faktum at seks av sju har driftstilskudd i Privat råd som har vært
problemet. Det store flertall i privat sektor i NFF har driftstilskudd.

NFFs ledelse har siden 2001 sagt klart i fra om at uvesenet med
skyhøye leiepriser og brudd på ASA 4313 når man skal betale for å
overta driftstilskudd skulle ryddes opp i. På tross av dette har ikke
Privat råd foreslått noen regelinnskjerpninger som kunne bidratt til dette
i perioden 2001-2004.

Dette er for svakt. Man kan ikke bare sitte på gjerdet når kolleger blir
grovt økonomisk utnyttet ved enkelte institutt. NFF trenger et Privat råd
der åpenhet i alle saker blir prioritert. I tillegg må man en gang for alle
utarbeide et regelverk som hindrer økonomisk utnyttelse av fysiotera-
peuter. Dette er hva Landsmøtet bør ha fokus på når nytt Privat Råd skal
velges.

Snorre Vikdal,
leder UFF

Rettelse
I Jan Kattenbergs innlegg i FYSIOTERAPEUTEN nr. 8, med tittelen
«Vikdal og Privat råd» har det beklageligvis falt ut et ord.

I tredje avsnitt står det: «Diskusjoner om saker man er uenig i bør
heves over slik mistenkeliggjøring. Dessverre klarer UFFs leder det, til
tross for flere tidligere korrekser». Ordet som er falt ut er «ikke». Riktig
setning skulle dermed vært slik: «Dessverre klarer ikke UFFs leder det,
til tross for flere tidligere korrekser».

 Redaksjonen beklager.

ANATOMISK GRAFIKK
Original grafikk (kobberstikk) passende til venteværelser,
på kontoret, som gave til kolleger eller til pryd og glede

i hjemmet: se ny webside på www.kryvi.no

Annonse

-gjør det lettere å gå

www.campscandinavia.se

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

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

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

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

Skinnen finnes til både barn og voksne.
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Anne Brit Sørsdahl, fysioterapeut,
cand.scient, stipendiat, Seksjon for
fysioterapivitenskap, Universitetet i Bergen,
E-post: anne.sorsdahl@isf.uib.no

Helga Kristin Kaale, fysioterapeut,
cand.polit, høgskolelektor, Institutt for
fysioterapi, Høgskolen i Bergen, E-post:
hkk@hib.no

Jannike Rieber, spesialist i barne-
fysioterapi, Barnas Fysioterapisenter,
E-post: jannikerieber@broadpark.no

Innledning
Barnas Fysioterapisenter i Bergen gjennom-
fører intensiv motorisk trening i gruppe hvor
barn med cerebral parese deltar. Gruppe-
treningen passer til barn som trenger et mo-
torisk løft eller som trenger spesifikk tre-
ning. I den intensive perioden trenes funk-
sjoner som har betydning for barn og forel-
dres dagligliv. Barna må ha utbytte av å fun-
gere i gruppe og ha anledning til å ha med
seg ledsager. Det har stor betydning for barn
og voksnes læring at treningen er lystbetont,
foregår i gruppe og er nært knyttet til barnets
nærmiljø gjennom ledsagerne som deltar.

Siden 1999 har det vært gjennomført pe-
rioder med intensiv fysioterapi i gruppe for
barn med cerebral parese ved Barnas
Fysioterapisenter. Hensikten har vært å

Intensiv motorisk trening i gruppe for
barn med cerebral parese
– en modell utviklet i skjæringspunktet mellom teori og praksis

prøve ut om et intensivt treningstilbud kunne
gjennomføres innenfor helsevesenets ram-
mer og evaluere om tilbudet har ført til end-
ring av funksjonen hos de deltakende barna.

Petter på tre
Petter kom til Bergen for fem måneder siden.
Han liker å leke med ball og biler og kan to
bilmerker. På veien til barnehagen sitter han
i bilsetet foran mens far kjører, og ser etter
biler han kan navnet på. Petter har cerebral
parese, type tonusveksler med noe
spastisitet. Han bruker hjelpemidler i barne-
hagen og hjemme, han trener med logoped
og fysioterapeut og har assistent i barneha-
gen som følger opp språk og motorisk tre-
ning. Artikkelen handler om fysioterapi og
den motoriske treningen Petter får den våren
han er tre år.

Fysioterapeuten som har behandlings-
ansvar for Petter, kommer i barnehagen og
trener på puterommet sammen med Petter.
Etter planen skal hun komme en gang i uken,
men enkelte uker faller treningen bort. Noen
ganger fordi Petter eller barna til fysiotera-
peuten er syke, andre ganger fordi barneha-
gen er på bytur eller fysioterapeuten er på
møte. Foreldrene til Petter synes det blir lite
trening og tar dette opp på ansvarsgruppe-
møte. Fysioterapeuten har mange ulike ar-
beidsoppgaver og fulle dager og har ikke
mulighet til å øke antall timer hun trener
med Petter. Fysioterapeuten er kjent med at
det finnes et tilbud om intensiv fysioterapi-
trening i gruppe i byen. Hun tar kontakt for
å høre om denne type gruppe kan være aktu-
elt for Petter, og om det er plass i en
treningsgruppe.

Barnas Fysioterapisenter i Bergen har gjennomført intensiv motorisk trening i grupper for barn

med cerebral parese.  Det legges vekt på å trene funksjoner som har betydning for barnas og

foreldrenes dagligliv.
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Barnas Fysioterapisenter tilbyr fysioterapi og motorisk trening til barn i alder 0 til 18 år. Vi har lang

erfaring i å behandle barn med CP, Down syndrom, ryggmargsbrokk, ortopediske problemer,

barneleddgikt, syndromer og forsinket psykomotorisk utvikling. For barn med CP og andre

motoriske vansker tilbyr vi grupper med intensiv trening i  perioder. Vi kan også tilby barn

regelmessig individuell trening flere ganger ukentlig. Vi samarbeider med Vestlund Habiliterings-

senter, Barneklinikken, Haukeland sykehus og med kommunehelsetjenesten. Fire fysioterapeuter

med spesialkompetanse innen barnebehandling deler lyse og trivelige lokaler som er innredet for

barn midt i Bergen sentrum.
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I alt er 21 gruppetreningsperioder gjennom-
ført med til sammen 37 forskjellige barn fra
2,5 til  13 år. De fleste barna har vært i før-
skolealder. Funksjonsnivået til barna har va-
riert, men har vært relativt likt i den enkelte
gruppe. Gruppene har bestått av tre til sju
barn. Den ideelle gruppestørrelsen er fire til
seks. Barna har alltid med ledsager; foreldre,
personale i barnehage/skole eller barnas
kommunefysioterapeut. Gruppen ledes av to
fysioterapeuter med lang erfaring og spesial-
kompetanse i barnefysioterapi.

Treningen har bestått av fysioterapi-
trening i gruppe enten:
a) 3 timer 5 dager per uke i 3 uker
b) 2 timer 3 dager per uke i 4 uker eller
c) 1 + time 3 dager per uke i 6 uker.

Barnets funksjonsnivå og målet med tre-
ningen har vært avgjørende for hvilken type
gruppe barnet har deltatt i. Grupper der fo-
kus hovedsakelig har vært å gi deltakerne et
motorisk løft har hatt en varighet på tre eller
fire uker. Når fokus først og fremst har vært
på opptrening av muskulatur etter Botox-in-
jeksjoner hos barn med gangfunksjon, har
barna fått tilbud om gruppetrening i seks
uker. Barn har maksimalt deltatt i to
treningsperioder per år.

Undersøkelsen før treningsperioden
Petter får tilbud om å være med i trenings-
gruppe. Før den starter kommer han til indi-
viduell fysioterapiundersøkelse. Undersøkel-
sen gir et bilde av Petters bevegelser og
funksjon.

Fysioterapiundersøkelsen omfatter grovmo-
torikk, finmotorikk, bevegelsesutslag og
eventuelt annet som foreldre ønsker at fysio-
terapeuten skal undersøke spesielt. Vi bruker
skjemaet «Gross Motor Function Measure»
(1), ofte forkortet til GMFM, for å registrere
barnets grovmotoriske bevegelser. For barn
som er gående, brukes en gangmatte som re-
gistrerer gangparametre. Leddstatus og
håndmotorikk undersøkes på en strukturert
måte. Deretter drøfter vi, sammen med forel-
drene, mål for treningsperioden ut fra hva
foreldre mener det er viktig for barnet å
trene på.

Akkurat nå er det viktig for Petter å kunne
delta i flere lekeaktiviteter i barnehagen og
hjemme. Foreldrene har satt det som ett ho-
vedmål i den individuelle planen Petter har.
Ofte leker guttene i barnehagen med en bil-
bane som er plassert på et lavt bord. Petter
vil gjerne være med på dette, men klarer ikke
å stå på kne lenge nok. Han vil gjerne også
klare å reise seg til stående og bli stående

der en stund, slik at han når skikkelig opp til
akvariet som han har hjemme. Petter har
nettopp fått en svart fisk som ligner på den
pirayafisken som er på barne-TV.

Når fysioterapeutene har undersøkt alle
barna som skal delta i gruppen og snakket
med den fysioterapeuten som barna har til
vanlig, planlegges den kommende trenings-
perioden. Utgangspunktet for planleggingen
er erfaring fra klinisk arbeide og prosjekter
knyttet til de intensive treningsgruppene
(2,3) samt fysioterapi- og samfunnsvitenska-
pelig teori.

Treningen er lagt opp slik at den skal
være målrettet, funksjonell, intensiv, leke-
preget og lystbetont. Mulighetene i gruppen
brukes terapeutisk.

Treningen
Den første dagen i treningsgruppe har Pet-
ter med seg moren sin, de er spente begge to.
Petter er jo vant til å være sammen med an-
dre barn i barnehagen og gjøre felles-
aktiviteter i gruppe, men han har aldri trent
på denne måten før – og aldri så lenge i ett
strekk. Kommer han til å klare det de skal
gjøre? Kommer han til å orke? Hva slags
trening blir det? Hva skal egentlig moren
gjøre her?

I gangen utenfor treningsrommet er det
flere andre barn og voksne. Etter en liten
stund kommer de inn i det store trenings-
rommet. Alle barna setter seg ved siden av
hverandre på en lang benk. De voksne sitter
bak barna. Rommet er gult, med klatrevegg,
basketballstativ og en stor hylle med leker.
Det henger rokkeringer, ett nett med baller
og til og med en hel båt på veggen. Alle som
er med sier navnene sine, og så starter den
første treningsøvelsen som er å ta en god
morgenstrekk: Bena i gulvet, strekke ryggen
og armene høyt opp! Etter strekken skal de
på en tur i jungelen der det er mange sultne
dyr som må få mat. Alle må snu og vri seg
og må virkelig bruke musklene i magen, ryg-
gen og armene for å få tak i maten som de
hiver til dyrene.

Målrettet og funksjonell trening
I barnefysioterapien har man skiftet fokus
fra å behandle symptomer til å vektlegge tre-
ning av aktiviteter/funksjoner som er nyttige
for det enkelte barn i dagliglivet (4-6). Også
i habiliteringslitteraturen er funksjoner det
sentrale målet. Hensikten med habilitering er
at barnet skal «oppnå best mogeleg funk-
sjons- og meistringsevne, sjølvstende og del-
taking sosialt og i samfunnet» (7 s. 10). I ha-
biliteringen vektlegges videre at brukeren

skal ha et avgjørende ord når det skal be-
stemmes hvilken funksjon det skal arbeides
med (8). Individuell plan er et arbeids-
verktøy som skal bidra til at både tverrfaglig
og fagspesifikt arbeid har utgangspunkt i
brukerens ønske om funksjonsendring (9).

Ett av målene for Petters treningsperiode
er at han skal klare å stå på kne foran det
lave bordet i barnehagen der bilbanen er,
samtidig som han klarer å kjøre bilen. Tre-
ningen er funksjonell og målrettet slik at den
hele tiden påvirker Petters mulighet til å nå
dette målet. Fysioterapeutene jobber mot
målet på flere måter. De har brukt Verdens
Helseorganisasjons funksjonsklassifikasjon,
ICF (10), til å sortere egne erfaringer med
hvordan funksjonen kan påvirkes. En måte
funksjon kan stimuleres på er å la Petter
trene på selve aktiviteten.

Når barna er på tur i jungelen, kommer de
til et vann der alle skal stå på kne ved vann-
kanten og kikke for å se hva slags dyr som er
på svømmetur. Petter ser en sel! Fysiotera-
peuten prøver å få Petter til å stå lenge å se
og å bruke muskulaturen som strekker og
holder kroppen oppreist. Petter må strekke
seg opp og fram for å se godt. Dermed får
han også øvd på å forskyve tyngdepunktet i
knestående slik at han kan variere måten
han står på.

En annen måte er å la Petter jobbe isolert
med de kroppslige forutsetninger som be-
grenser aktiviteten, for eksempel styrke, sta-
bilitet, leddbevegelighet eller sensibilitet. Et
av målene som Petter jobber mot i gruppe-
treningen, er å kunne reise seg opp å stå
foran akvariet hjemme. Det å reise seg opp
krever blant annet nok kraft i hofte-, lår- og
leggmuskulaturen, og dette kan utvikles
gjennom lekpregede styrkeøvelser.

En øvelse Petter gjør i gruppen er å sitte på
huk med hele foten i gulvet og være «Haren i
gresset». Harene reiser seg opp fra å sitte på
huk med samlede ben ved å bruke musklene
rundt hoftene og i bena. Så setter de seg ned
igjen, sakte. Dette gjentas mange ganger.
Samtidig med at de leker leken, forklarer fy-
sioterapeuten at de gjør dette for å bli ster-
kere i bena og mer stabile i hoftene, noe som
trengs for å reise seg lettere.

Siden Petter har varierende tonus i mus-
kulaturen, er det vanskelig å stå i ro i en stil-
ling. Nærpersonene til Petter får tips av fy-
sioterapeuten om hva de kan gjøre dersom
Petter er veldig ustødig i knestående. Da
hjelper det å feste blikket på noe, for eksem-
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pel det racerbilbildet borte på veggen. Det
er en måte å gjøre seg selv stødig på.

Petter er en våken og interessert gutt. Når fy-
sioterapeuten forklarer og lærer bort strate-
gier for å hente seg inn igjen, benytter hun
Petters personlighet.

Å arbeide med funksjon gjøres også ved å
tilpasse omgivelsene i dagliglivet slik at bar-
net får muligheter til å utvikle ferdigheter.
Ledsagerne er aktivt med i treningen og får
praktisk veiledning i håndtering og tilrette-
legging.

Mor synes det er lærerikt å være med fordi
hun ser hvordan Petter kan trene hjemme.
Han kan stå på kne foran salongbordet fordi
det er like høyt som bilbanebordet i barne-
hagen. Hun kan bruke hendene sine til å sti-
mulere akkurat passe på oppreisnings-
musklene slik at Petter selv kommer seg opp
i knestående. Hun har lært at det er viktig å
fortelle Petter at hun tror han kan klare å stå
en stund i knestående, hvis han konsentrerer
seg.

Høy intensitet
Gruppetreningen har vært motorisk trening
med høy dosering og høy intensitet. Flere
forfattere hevder at perioder med intensiv
trening kan være nyttig for barn med cere-
bral parese for å gi barnet et motorisk løft,
spesielt når barnet er i ferd med å tilegne seg
en ny motorisk ferdighet (11,6). Hva som
menes med intensiv fysioterapitrening vari-
erer, og det er ingen enighet om den opti-
male treningsdose (12-16). Ut fra
forskningslitteraturen er det ikke grunnlag
for å hevde at en intensiv treningsmetodikk
gir større effekt enn andre.

Den daglige varigheten i treningstilbudet,
antall ganger per uke og lengden på
treningsperiodene, er valgt ut fra et ønske
om perioder med høydosert trening. Dose-
ringen er valgt ut fra erfaring om hvor lenge
barn på ulike alderstrinn og funksjonsnivå

klarer å være intenst motorisk aktive i hver
økt og hvilke kvaliteter en ønsker å påvirke i
treningsperioden. De daglige treningsøktene
skal ha en slik lengde at motivasjon og in-
tensitet er høy hele treningstiden. Det er tatt
hensyn til at en ikke ønsker at barna er for
mye borte fra sitt vanlige sosiale miljø (bar-
nehage/skole). Treningsøktenes lengde må
også være slik at ledsagerne har mulighet til
å delta i treningsperioden.

For å få varig motorisk læring der ferdig-
heter kan overføres mellom ulike situasjo-
ner, mener flere forskere at motoriske aktivi-
teter må trenes i mange variasjoner, mange
ulike former og flere kontekster (17,18). I
treningsgruppene ved Barnas Fysioterapi-
senter er det mange gjentakelser og variasjo-
ner i forhold til de mål som er satt for hvert
barn. For Petter vil dette for eksempel si at
han trener knestående gjentatte ganger. Han
kan stå på kne ved et lite bord eller sammen
med de andre barna i gruppen mens alle hol-
der i en rokkering. Senere kan han stå på kne
sammen med de andre uten å holde seg. Fy-
sioterapeutene prøver å øke tiden han står i
knestående ved å telle, lage historier eller
bruke leker knyttet til knestående stilling.
Ved at barnets nærpersoner deltar aktivt i
treningsgruppen og både er kjent med mål
for treningen og får mye praktisk veiledning
i hvordan tilrettelegge og stimulere for å nå
målet, legges tilrette for at ferdighetene også
trenes i og overføres til mange kontekster.

I tillegg til mange gjentakelser og varia-
sjoner, ligger det også i vår definisjon av be-
grepet «intensiv» at det skal være stort
«driv» i gruppen. Det er minimalt med ven-
ting og tid uten aktivitet; lekene og øvelsene
følger etter hverandre uten særlig pauser og
en ønsker at barna i treningstiden arbeider i
yttergrensene for hva de motorisk behersker.

Barn med cerebral parese trenger moto-
risk trening, gjerne i form av intensive perio-
der, for å bedre funksjon og/eller vedlike-
holde funksjon. Det ligger også mange gene-
relle helsegevinster i å la kroppen få pas-

sende motoriske utfordringer (19). Det ser ut
til at de voksne med CP som har drevet fy-
sisk aktivitet og trening gjennom oppvek-
sten, har bedre funksjon og helse i voksen
alder enn de som ikke har vært fysisk aktive
(20, 21).

Ved årelang trening må en være obser-
vant på treningstrøtthet og sekundære følger
som kan skyldes feil og/eller overbelastning
av muskler og ledd, og som kanskje først vi-
ser seg i voksen alder (22-24). For å unngå
dette er det viktig at habiliteringsopplegg for
barn med cerebral parese legges opp med
tanke på et helt livsløp (25). I dette ligger det
både at trening må ha en form som ikke
overbelaster og at øvelser som velges ikke
feilbelaster kroppen. Trening og fysisk akti-
vitet må oppleves positivt, slik at barn fort-
setter med fysisk aktivitet i en eller annen
form i ungdomstiden og i voksen alder.

Basert på lek og lyst
Moren til Petter forteller at han har trivdes i
gruppen. Det tok noen dager å «komme inn
i» hvordan de gjorde det, men så har det
bare gått bedre og bedre. Den siste uken har
han spurt om de skulle på trening, og det var
stas første gangen assistenten skulle være
med å se gruppen hans. Moren til Petter sy-
nes de har gjort mange morsomme ting, og
Petter synger på «Indianersangen» fra grup-
pen når han kommer hjem.

Funksjonstrening for barn er og må være an-
nerledes enn funksjonstrening for voksne.
Barn motiveres og utvikles ofte gjennom lek
og lekeaktiviteter. Disse aktivitetene er ikke
alltid knyttet direkte opp mot spesielle funk-
sjoner eller ferdigheter, men er tilfredsstil-
lende i seg selv (19). Samtidig er ofte driv-
kraften sterk hos barn til å mestre nye ferdig-
heter eller mestre aktiviteter de allerede kan
på en bedre måte. Både i lek og i å mestre
ferdigheter ligger det at disse aktivitetene er
meningsfulle for barnet.

I gruppetreningen ønsker vi at treningen
skal være basert på lek. Den skal være me-
ningsfull for barna og nyttig for ledsagerne.
Det som foregår i gruppen av aktiviteter og
trening skal være slik at hvert barn uavhen-
gig av motorisk funksjon og dagsform skal
ha følelse av mestring. Aktivitetene må der-
med være tilpasset barnets nivå. Det krever
stor grad av kunnskap og oversikt hos fysio-
terapeutene for å gjennomføre denne indivi-
duelle tilretteleggingen i en grupperamme.
Innholdet i hver dags trening har en relativt
fast struktur som kan virke motiverende og
strukturerende, men med store muligheter
for tilpasninger.
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Høgskolen i Bergen har eget institutt for helse- og sosialforskning. Ett satsingsområde ved

høgskolen er forskning og målrettet fagutviklingsarbeid knyttet til kliniske behandlingstiltak og

re/-habilitering.

Forskningsaktiviteten ved Seksjon for fysioterapivitenskap ved Universitetet i Bergen

omfatter områder som motorisk kontroll og læring, muskel- og skjelettlidelser og måle- og

evalueringsmetoder, og seksjonen er engasjert i nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter.
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Treningen skal være lystbetont, først og
fremst fordi dette er et mål i seg, men også
fordi dette virker inn på motivasjon og inn-
sats i hele gruppen. For å gjøre treningen
lystbetont brukes mye kreativitet: Trenings-
aktiviteter skapes sammen med fortellinger
og leker som «tur i skogen», «klatring opp
på høye fjell» og «vi leker at vi er apekat-
ter». Mange treningsøvelser og aktiviteter
gjennomføres som deler av sanger. Sitte-
balanse og håndmotorikk trenes mens vi
synger «Indianersangen» eller «Lille Petter
Edderkopp». Der og da lages historier som
barna selv er med på å dikte, for eksempel
hvilke dyr vi ser i vannet eller hvor vi skal
reise når vi later som vi er på flytur.

Fysioterapeutene som driver gruppene,
samarbeider jevnlig med en dramapedagog
som besøker førskolegruppene utkledd som
klovn en til to ganger i løpet av en trenings-
periode. Pedagogen motiverer barna til inn-
sats i gruppen og fungerer som rådgiver for
fysioterapeutene, for eksempel i hvilke tek-
nikker som kan brukes for å bringe barn inn
i leken. For de største barna har musikk vært
en stor motivasjonsfaktor. De største guttene
har hatt en ledsager i gruppen som også er
rockemusiker. Han og ett av barna har hatt
minikonsert i gruppen, og det var populært.

Gruppetrening
Petter har trent hos fysioterapeut siden han
var liten. Assistenten fra barnehagen, som er
med som ledsager noen dager, synes at Pet-
ter trener bedre i gruppe enn når han trener
i barnehagen. Assistenten sier også at Petter
smiler og ler mer i gruppen enn når han tre-
ner alene. Noen ettermiddager spør Petter
mor etter en annen gutt i gruppen som heter
Ivar.  Mor har sagt at de skal besøke Ivar en
dag.

Ledsagerne forteller at barna er lettere å mo-
tivere til trening i gruppen enn når de trener
alene. De opplever at barna har det mer gøy
og derfor glemmer hvor tung en øvelse er.
Ledsagerne forteller også at barna i blant
konkurrerer seg i mellom og tar i mer eller
holder lenger ut. Det kan også se ut til at
barna av og til lærer strategier for å mestre
en aktivitet av hverandre. Dette støttes av lit-
teratur om motorisk læring (18), som sier at i
forhold til motoriske aktiviteter, lærer barn
mye av andre barn som er i en innlærings-
periode.

Petter er for første gang i en sosial situasjon
der funksjonsnivået hans er ganske likt de
andre barnas. Petter ser at flere enn han tre-
ner på å stå på kne, og at han innimellom er

den som får det best til. Assistenten forteller
at Petter, når de kommer tilbake til barneha-
gen, flere ganger har ropt på andre barn for
å vise hva han har lært og få respons på
hans egen konklusjon: «Jeg er flink».
Assistenten forteller også at Petter nå lettere
kan vente på tur når de står ved bilbane-
bordet. Dette gjør at de andre barna lar han
delta mer enn før.

Det å vente på tur er en av de sosiale ferdig-
hetene Petter har vært nødt til å bli flinkere
til for at treningsgruppen skal fungere, for
eksempel når vi står i knestående og barna
etter tur skal foreslå en sang vi skal synge.

I tillegg til at barna har gevinster av å
være i gruppe, formidler de voksne at det er
fint å treffe andre foreldre og assistenter/
støttepedagoger, både fordi de har mange
felles erfaringer, og fordi de får verdifulle
råd og innspill av hverandre.

Mange av gevinstene barn og voksne
opplever kommer av seg selv fordi treningen
foregår i en gruppe. Fysioterapeutene er be-
visste på hvordan de organiserer gruppen,
for eksempel hvordan de veksler mellom å
jobbe i hel gruppe og å dele opp gruppen for
å benytte alle muligheter som ligger i
gruppetrening. De har også lagt inn perioder
med uorganisert lek der barna ordner opp
selv, og de voksne får seg en kaffe- og prate-
pause på kjøkkenet.

Undersøkelsen etter treningsperioden
Etter treningsgruppen undersøkes Petter
igjen av fysioterapeut for å se om det har
skjedd endringer i bevegelsene og funksjo-
nen hans. Fysioterapeuten har skrevet ned
målene som ble bestemt før treningsperioden
og sammen med far som følger denne gan-
gen, går de gjennom målene som ble satt.
Petter klarer etter tre ukers intensiv trening
å stå på kne lange stunder. Han kan for ek-
sempel stå på kne og slå til en ballong, og
han bruker lekestillingen i barnehagen. Han
har lært en strategi på hvordan han skal
reise seg opp til stående, men har ikke nok
kraft i bena enda til å gjøre det helt uten

hjelp. Når Petter står med ryggen inntil veg-
gen, kan han selv lene seg litt ut fra den og
stå helt uten støtte et lite øyeblikk. Dette er
gøy, og han holder på med det hjemme på
egenhånd også.

Etter treningen gjennomføres den samme
kliniske fysioterapiundersøkelsen som før
treningen. Dette gjør det mulig å registrere
endringer i barnets motorikk systematisk. I
tillegg blir foreldrene spurt om sine observa-
sjoner og vurderinger. Det er foreldrene og
de daglige fagpersonene som kan si om de
motoriske endringene har ført til at barnet
fungerer bedre i dagliglivet. Foreldrene blir
spurt om sine betraktninger ved etterunder-
søkelsen, men også i felles oppsummerings-
møte etter treningsperioden der alle ledsa-
gerne er invitert. Oppsummeringsmøtet blir
brukt til å etterspørre opplevelsen av tilbudet
totalt. Erfaringer fra foreldre og ledsagere
brukes som utgangspunkt for eventuell end-
ring eller justering av gruppetilbudet. For å
få mest mulig sikker informasjon fra den kli-
niske undersøkelsen og oppsummerings-
møtet blir de gjennomført av personer med
forskningskompetanse og andre enn fysiote-
rapeutene som driver gruppene. Fysiotera-
peutene er til stede og kan bistå ved behov.

Petters foreldre, fysioterapeuten som til van-
lig har ansvar for fysioterapitilbudet og as-
sistenten i barnehagen deltar på
oppsummeringsmøtet. Temaene på møtet er
blant annet hvordan gruppen har fungert for
hver og en og for gruppen som helhet, hvor-
dan intensiteten har vært, hvordan instruk-
sjonen og veiledningen fra fysioterapeutene
opplevdes og hvordan treningen kan videre-
føres både nå etter treningsperioden og se-
nere. Petters foreldre sier at trenings-
perioden har vært slitsom, men det har vært
et positivt slit. Alle har arbeidet hardt, både
barn, ledsagere og fysioterapeutene, og det
har vært passe med tre uker når det har vært
så intensivt og konsentrert. Foreldrene og
assistenten har lært mye nytt om Petter som
de kan ta med seg videre. Assistenten har

fag
artikkel

Artikkelen er tidligere publisert i fagkompendiumet «Intensiv trening – av hva?»  fra CP-

konferansen 2004. Fagkompendiet inneholder 6 artikler om intensiv trening for barn med

cerebral parese. Artiklene belyser  tverrfaglige og spesifikke temaer knyttet til intensiv trening

av barn med cerebral parese.

Kompendiet kan bestilles fra Cerebral Parese-foreningen; www.cp-foreningen.no eller

Bergsalleen 21, 0854 Oslo.
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fag
artikkel

fått mange nye ideer til hvordan hun kan
legge inn treningen i barnehagehverdagen.
Hun er inspirert og føler seg tryggere på tre-
ningen.

Etter perioden med intensiv motorisk trening
i gruppe, sendes rapport fra fysioterapeutene
som har drevet gruppene til barnets lokale
fysioterapeut. For noen barn følges den in-
tensive treningsperioden også opp med vei-
ledning til lokal fysioterapeut og i noen til-
feller også til barnehage og hjem.

Konklusjon
Vi har i denne artikkelen gitt et innblikk i til-
budet «intensiv motorisk trening i gruppe»
som tilbys ved Barnas Fysioterapisenter i
Bergen. De viktigste erfaringene våre er at
tilbudet passer til barn som trenger et moto-
risk løft eller som trenger spesifikk trening
etter Botox-injeksjoner, innleggelse av
Baclofenpumpe eller operasjon. Barna må ha
utbytte av å fungere i gruppe og ha anled-
ning til å ha med seg en ledsager.

Tilbudet er utformet med tanke på å trene
funksjoner som har betydning for barn og
foreldres dagligliv. Målene for trenings-
periodene er individuelle, oppnåelige og vik-
tige for barnet. Treningen er målrettet og in-
dividuelt tilpasset, og intensiteten på trenin-
gen er høy. Det legges vekt på både moto-
riske og sosiale ferdigheter. Treningen er
lagt slik opp at ledsagerne skal få kunnskap
om trening og håndtering av barnet og øke
sin kunnskap om hvordan miljøet kan legges
bedre til rette rundt barnet.

Treningen er lystbetont, foregår i gruppe
og er nært knyttet til barnets nærmiljø gjen-
nom ledsagerne som deltar.

 Resultatene for det enkelte barn og led-
sagere ser positive ut. Disse vil bli publiserte
når tilstrekkelig materiale er samlet inn og
analysert ferdig.

I dag arbeider vi med å utvikle det inten-
sive treningstilbudet videre, både innholdet
og organiseringen. Vi jobber også videre
med modeller for hvordan treningstilbudet
kan samordnes bedre med barnets øvrige til-
bud. Vi arbeider med å utvikle en vei-
lednings- og undervisningspakke for fysiote-
rapeuter. Parallelt med dette arbeider vi med
å utvikle en evalueringspakke som vi bruker
for å få vitenskaplig kunnskap om effekten
av tilbudet.
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(red): Physical Therapy for Children Philadelphia:

W B Saunders Company; 1994, side 157-183.
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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 Assendelft WJJ, Morton SC, Yu EI, Suttorp MJ and
Shekelle PG (2003): Spinal manipulative therapy for low back pain:
A meta-analysis of effectiveness relative to other therapies. Annals of
Internal Medicine 138: 871–882. (Prepared by Gro Jamtvedt, Norwe-
gian Health Services Research Centre, and Kåre Birger Hagen, Nor-
wegian Directorate for Health and Social Services.)

Question: Is spinal manipulative therapy (SMT) an effective
treatment for low back pain (LBP)? Data sources: MEDLINE,
EMBASE, CINAHL, the Cochrane Controlled Trials Register and
previous systematic reviews. Study selection: Randomised
controlled trials of patients with LBP that evaluated SMT with at
least 1-day follow up and one clinically relevant outcome measure.
Data extraction: Two reviewers extracted data independently. SMT
was compared with the following categories of other therapies: a)
sham, b) conventional general practitioner care and analgesics, c)
physical therapy and exercises, d) therapies considered to lack
evidence of benefit or have evidence of harm, and e) back school.
Main results: 39 studies (5468 participants) were included. For
patients with acute LBP, SMT was better than sham therapy in short
term pain improvement, 10 mm difference (95 percent confidence
interval (CI) 2 to 17 mm) on a 0–100 scale, and back specific
function 2.8 point difference (95 percent CI -0.1 to 5.6 point) on a 0–
24 scale. Compared to the other therapies, no clinically important
differences were found. For patients with chronic LBP, SMT was bet-
ter than sham therapy in short term pain improvement, 10 mm
difference (95 percent CI 3 to 17 mm), long term pain improvement,
19 mm difference (95 pecent CI 3 to 35 mm), and back specific
function 3.3 points difference (95 percent CI 0.6 to 6.6 points).
Compared to therapies considered to lack evidence of benefit or to
have evidence of harm, clinically important differences in favour of
manipulative therapy were found for pain and functional status.
Study quality, profession of manipulator, and use of manipulation
alone or in combination with other therapies did not affect these
results. Conclusion: SMT had clinically significant benefits when it
was compared with sham treatment or therapies judged to be
ineffective or harmful. Compared with other commonly used
therapies, SMT had no clinically significant benefits.

Spinal manipulative therapy for low back pain is effective only
when compared to sham or ineffective treatments

Commentary
Three extensive reviews of SMT for the treatment of LBP were
published in 2003 (1 -3). Each review concluded that SMT is only
effective when compared to sham or ineffective treatments and has
no significant benefits over other conservative treatments for low
back pain. The present study is the most extensive, and includes a
methodologically rigorous meta-analysis of treatment effect. It
should, however, be noted that the meta-analysis did not distinguish
between patients with and without the presence of leg pain. In the
light of the different prognosis in patients with and without
radiating symptoms, this may have influenced the results.

Meta-analysis allows precise comparison of the effect sizes of
one type of therapy with different kinds of control groups.
Establishing the effect size provides perhaps the most important
clinical implication of the present work. The effect size compared to
no therapy was statistically significant and lies within
recommendations both from the Cochrane Back Editorial Board and
Roland and Fairbank (4) of what should be judged as a clinically
important difference. Despite this, the authors state that SMT is
very unlikely to be a particularly effective therapy for any group of
patients with LBP, a statement that appears to be somewhat
exaggerated. On the other hand, the authors correctly point out that
the effect size is modest and probably smaller than former reviews
may have suggested.

Another important clinical implication of the present
metaanalysis is the conclusion that SMT, physiotherapy care
(conventional physiotherapy, exercise, back school), and GP care
(included medication) appear to produce similar outcomes in
patients with LBP. Hence, cost-effectiveness should be a focus of
future clinical trials.

Kjersti Storheim
Norwegian Centre for Active Rehabilitation, Oslo, Norway
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«Aktiv og stø – selv om du er sprø» –
Fører trening og fallforebyggende tiltak
til økt mobilitet, livskvalitet og færre
fall for pasienter med osteoporose?
Stipendmottaker: Hilde Thorsen og
Rannveig Kåresen, prosjektmedarbeidere
Arbeidssted: Sykehuset Østfold HF
Kontakttelefon: 69 86 32 40
Prosjektleder: Astrid Bergland, fysiotera-
peut, dr.philos
Veileder: Fysioterapeut, dr. philos Astrid
Bergland
Nøkkelord: Osteoporose, vertebrale brudd,
mobilitet, livskvalitet, trening, fall-
forebyggende tiltak og fall.
Sammendrag: Bakgrunn: Mange innlegges
på sykehus årlig etter fallskader. Studier
viser at dårlig muskelstyrke og redusert
balanseevne øker risikoen for å falle.
Osteoporose medfører risiko for brudd ved
fall.  Fallforebygging blir derved spesielt
viktig.  Ved Sykehuset Østfolds osteoporo-
sepoliklinikk utredes pasientene  for
osteoporose ved bentetthetsmåling i Dexa-
maskin.  Pasientene får råd i forhold til diag-
nosen osteoporose og medisinsk behandling
igangsettes. Pasientene får  ingen oppfølging
eller veiledning av fysioterapeuter i forhold
til fallforebygging. Problemstilling: Fører
fallforebyggende tiltak til færre fall, økt mo-
bilitet og livskvalitet for pasienter med
osteoporose? Studiens hensikt: Å få vurdert
effekten av fysioterapeutiske tiltak som en
del av det tverrfaglige teamet ved Osteopo-
rosepoliklinikken. Metode/plan for gjen-
nomføring:  Pasientene skal inkluderes fra
Osteoporosepoliklinikken og randomiseres i
en informasjons/treningsgruppe og en
kontrollgruppe.  Treningsgruppa skal gjen-
nomgå ulike funksjonstester, gjennomføre
treningsopplegg og få informasjon om fall-

Fra Fond  til etter- og videreutdanning
av fysioterapeuter:

Stipend til fagutviklingsprosjekt – del 2

Styret for Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter har våren 2004 bevilget inntil

kr. 3.670.600 i stipend til 15 nye fagutviklingsprosjekt med oppstart i 2004. I FYSIOTERA-

PEUTEN nr. 8 presenterte vi første del av fagutviklingsprosjektene, og her følger resten:

feller m.m.  Kontrollgruppen vil følge opp-
legget som er ved poliklinikken i dag. Pasi-
entene innkalles til kontroll etter 6 og 12 må-
neder for kartlegging av mobilitet, livs-
kvalitet og eventuelle fall og brudd. En sta-
tistiker skal beregne hvor stort utvalget skal
være. Etisk Komité og datatilsynet skal
kontaktes.

Tildelt: Inntil kr. 403.000

Effekt av bekkenbunnstrening hos menn
som har fått innoperert et blære-
substitutt
Stipendmottaker: Tor Frithjof Wigers
Larsen, prosjektleder
Arbeidssted: Haukeland universitetssykehus
Kontakttelefon: 55 97 29 09
Veiledere: Cand.san Tove Dragesund og
cand.san. Hildegunn Lygren
Nøkkelord: Inkontinens, menn muskelin-
vasiv blærekreft, cystektomi, blæresubstitutt,
bekkenbunnstrening
Sammendrag: Urininkontinens er et problem
som både sees hos kvinner og menn. Det  er
gjort mye forskning på bekkenbunnstrening
ved urininkontinens hos kvinner. Hos menn er
det gjort lite forskning på det samme.

Hos menn er radikal kirurgi i de nedre
urinveier den største enkeltfaktoren som pre-
disponerer for urininkontinens. En gruppe
menn som opplever stor grad av urin-
inkontinens er menn som får fjernet sin urin-
blære og får innoperert et blæresubstitutt. Et
blæresubstitutt er en passiv oppsamlingsen-
het for urin laget av tarm, og urinering skjer
via urethra på vanlig måte. Problemstilling:
Vil menn med innoperert blæresubstitutt og
som er urininkontinent, som får gruppe-
trening i tillegg til egentrening av bekken-
bunnsmuskulatur, oppnå reduksjon av urin-

lekkasje?
Prosjektet vil ha et klinisk kontrollert de-

sign. De inkluderte personene vil randomise-
res til 2 grupper. En gruppe som skal gjen-
nomgå bekkenbunnstrening i gruppe og
hjemme. Den andre gruppen skal være en
ren kontrollgruppe, uten intervensjon. Inter-
vensjon vil pågå i 6 måneder.

Effektvariablene vil være Bleievei-
ningstest, rektal styrkemål av bekkenbunns-
muskulatur, NUG’s spørreskjema angående
urininkontinens, subjektiv lekkasjefrekvens
og mengde, antall inkontinensoppsamlings-
enheter brukt per dag.

Tildelt: Inntil kr. 172.000

Aerob kapacitet och livskvalitet hos
slagpatienter mer än ett år efter
slagtilfället
Stipendmottaker: Marie Almkvist Muren,
prosjektleder
Arbeidssted: Avd. Fys.Med. og Rehab.,
Haukeland universitetssykehus
Kontakttelefon: 55 97 54 58
Veiledere: Cand.med Matthias Hütler og
overlege førsteamanuensis dr. med. Jan
Sture Skouen
Nøkkelord: Hjerneslag, aerob kapacitet,
hälsorelaterad livskvalitet
Sammendrag: Bakgrund: Årligen drabbas
15 000 personer av slag i Norge. Cirka
hälften av dom som överlever vill ha
signifikanta hindringar i dagliglivet som en
konsekvens av både den primära skadan och
de sekundära utfallen som uppstår av nedsatt
funktion och kondition. Dessa faktorer har
stor inverkan på kardiovaskulär funktion och
kan därmed leda till reducerad livskvalitet
och i vissa tillfällen en för tidig död. Efter
avslutat primärrehabilitering fortsätter
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många patienter med fysioterapibehandling
där traditionellt sett kondition har blivit lite
viktlagt. Studier de sista åren har visat att
konditionsträning av slagpatienter har god
effekt där speciellt de fysiologiska
ändringarna har dokumenterats. Per i dag har
få studier sett på de psykologiska ändrin-
garna. Målsättning: Undersöka om slag-
patienter med milda utfall (> 1 år efter
slagtillfället) har reducerad aerob kapacitet
och upplever förändringar i sin upplevda
hälsorelaterade livskvalitet, och om det är
någon sammanhang mellan dessa. Metod:
30 tillfälligt utvalda slagpatienter, tidigare
inneliggande vid Avd. for fysikalsk medisin
og rehabilitering, Haukeland Universitets-
sykehus, Bergen i perioden 1996-2002 vill
genomföra följande testprotokoll:
1. Medicinsk vurdering.
2. Åstrand belastningstest på ergometercykel
för estimering av VO2max.
3. Kartläggning av upplevd livskvalitet
genom bruk av den norska versionen av
’The Stroke Impact Scale v.3.0’.
4. 6 minuters gångtest .

Tildelt: Inntil kr. 134.400

Fysioterapimenyen
Stipendmottaker: Joseph Odijk, prosjekt-
medarbeider
Arbeidssted: Fysioterapigruppa SMS da,
Florø
Kontakttelefon: 57 75 80 53
Prosjektleder: Fysioterapeut Margrete Dyrli
Veileder: Dordi Høivik, fysioterapeut,
doktorgradsstipendiat UiB
Nøkkelord: Fysioterapi i privat praksis,
mestring, brukerperspektiv, tilgjengelighet,
markedsføring, omstilling, funksjons-
vurdering.
Sammendrag: Vi er vitne til en endring av
helsepolitikken. I tillegg til behandling av
sykdom, satses det mer på at folk skal bli be-
dre til å mestre utfordringene som er knyttet
til nedsatt helse. Til tross for at et slikt
rehabiliteringsperspektiv er forankret i vår
faglige identitet, deltar fysioterapeuter i pri-
vatpraksis lite i denne utviklingen. Ramme-
vilkårene og organisasjonsformen for
fysioterapitjenesten i privat praksis er bereg-
net på individuell og symptomrettet behand-
ling. Vår kompetanse til å bidra til gode
mestringsbetingelser utenfor det terapeutiske
rommet er lite synlig og lite brukt. I Fysio-
terapigruppa SMS mener vi at denne utfor-
dring handler både om å sikre den faglige
posisjonen og driften av virksomheten vår. I
prosjektet ”Fysioterapimenyen” tar vi sikte
på å fremstå som aktive bidragsytere i de lo-

kale, samfunnsmessige helseutfordringene.
For å lykkes med det vil vi tilpasse våre
«produkter», utvide vårt kundebegrep, mar-
kedsføre vår kompetanse og endre organise-
ringen av interne rutiner i vår praksis. Sti-
pendet vi har fått fra Fondet skal brukes til å
gjøre våre erfaringer tilgjengelig for kolleger
og til å forberede en vitenskapelig evalu-
ering av resultatene av de metodene vi har
valgt å satse på.

Tildelt: Inntil kr. 112.000

CD –ROM som opplæringsmedium
for Edmonton Functional Assessment
Tool (EFAT)
Stipendmottaker: Hanne Paltiel,
prosjektleder
Arbeidssted: Klinikk for Kliniske service-
funksjoner, St. Olavs Hospital, HF
Kontakttelefon: 73 86 72 40 (arbeid: mand.
onsd. torsd. kl. 08.30.-14.00)
Veileder: Fysioterapeut, cand.san. Torunn
Askim
Nøkkelord: Validert, kartlegging, verktøy,
palliativ, onkologi, opplæring.
Sammendrag: De utfordringene som diag-
nostikk, behandling og pleie hos pasienter med
langtkommen kreftdiagnose gir, gjør at det er
bred enighet om at et behandlingsteam bør be-
stå av flere faggrupper, bl.a. fysioterapeut. Fy-
sioterapi innenfor dette fagfeltet rettes mot
både fysisk funksjon og symptom utredning og
behandling. Å ha et enkelt, raskt, strukturert og
konsist verktøy for å kartlegge aktivitets-/funk-
sjonsnivå anses som vesentlig for å systemati-
sere og lette kartlegging. Edmonton Functional
Assessment Tool (EFAT) ble utviklet til bruk i
en palliativ populasjon og er testet for
reliabilitet og validitet.

For å lette opplæring av fysioterapeuter i
bruk av EFAT, anser jeg at en CD-ROM gir
muligheten å benytte både tekst og bilder og
er et godt interaktivt medium.

CD-ROM skal inneholde både tekst, noe
bilder og noen få filmsekvenser som viser
bruk av EFAT hos pasienter. Tekstarbeidet
skal utarbeides. Filmsekvensene og resten av
det medietekniske arbeid skal utføres av pro-
fesjonelle mediepersoner. Jeg vil ha fortlø-
pende kontakt med de profesjonelle for plan-
legging, koordinering og utførselen av arbei-
det. Samtykkeskjema skal utformes og god-
kjennes. Tre til fire pasienter med forskjel-
lige funksjonsnivå og/eller forskjellige
symptomer skal benyttes i filmsekvensene.
Det vil bli tett samarbeid mellom ansvarlig
pleie og medisinsk personell under proses-
sen som berører pasienter.

Tildelt: Inntil kr. 30.000

Undersøkelse av kliniske rygg- og
bekkentester
Stipendmottaker: Hilde Stendal Robinson,
prosjektleder
Arbeidssted: Hans & Olaf fysioterapi A/S
Kontakttelefon: 90 60 70 81
Veiledere: Professor Nina Vøllestad og pro-
fessor Anne Marit Mengshoel
Nøkkelord: Ryggsmerter, bekkensmerter,
reliabilitet, validitet.
Sammendrag: Bakgrunn: Ryggplager er
vår tids store folkesykdom og koster sam-
funnet mange millioner kroner i året. Helse-
statistikker angir at 15 % av den voksne be-
folkning har ryggplager til enhver tid.
Mange oppsøker fysioterapeut for behand-
ling, og det stilles store krav til dokumenta-
sjon av behandlingseffekt. Flere studier har
konkludert med at ryggsmerter i forbindelse
med svangerskap og fødsel er av to typer –
korsryggsmerter og bekkensmerter. Proble-
mene i klinikken er ofte av diagnostisk art.
Denne studien ønsker å vurdere reliabilitet
og validitet for noen kliniske tester som be-
nyttes på bekken og ryggpasienter. Pro-
blemstillinger: Hvor god er inter-tester
reliabiliteten for de utvalgte testene? Hvor
gode er testene til å skille korsryggsmerter
fra bekkensmerter? Metode: Vi vil inkludere
120 deltagere: ryggpasienter, bekken-
pasienter og friske. Deltagerne undersøkes
av to forskjellig fysioterapeuter på samme
dag. Testresultatene registreres på et standar-
disert undersøkelsesskjema og fysioterapeu-
tene er blindet for informasjon om delta-
gerne. Testresultatene sammenlignes med
deltagernes smertetegning og sykehistorie.
Tester: Avstand fingertupp gulv (lateral- og
ventralfleksjon), Schobers test, Stork test,
ASLR, SLR, P4, separasjonstest. Intertester
reliabilitet vurderes ved tabellanalyser og
kappastatistikk. Validitet vurderes ved sensi-
tivitet, spesifisitet og likelihood ratio.
Tildelt: Inntil kr. 250.000

Har halskrage effekt ved
cervicobrachialgi?
Stipendmottaker: Vibeke Siewers
Arbeidssted: Fysioterapitjenesten Medisinsk
divisjon, Ullevål universitetssykehus (UUS)
Kontakttelefon: 22 11 86 18
Prosjektledere: Vibeke Siewers og dr. phi-
los Vibeke Graver
Veiledere: Vibeke Graver, spesialfysiotera-
peut, dr. philos, medisinsk divisjon, UUS og
Helge Nordal, professor, dr. med., nevrolo-
gisk avdeling, UUS.
Nøkkelord: cervical radiculopati, cervicalt
nucleus prolaps, vertebrogen stenose,
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cervicobrachialgi, smerter, halskrage
Sammendrag: Innledning:Ved UUS blir
pasienter med cervicobrachialgi/cervical
radiculopati og mye smerter behandlet med
stiv krage forut for en eventuell operasjon.
Bare et fåtall av pasientene må opereres. Pa-
sienter med lite smerter får ofte en myk
krage. På grunn av generell økt skepsis til
kragebruk, vil vi utføre en prospektiv,
randomisert, åpen klinisk studie for å under-
søke om bruk av krage er nødvendig for å
oppnå smertelindring eller om grundig «In-
formasjon om avlastning av nerveroten og
riktig bruk av nakken», er tilstrekkelig.
Materiale og metode: Studien skal utføres
av fysioterapeuter ved medisinsk divisjon,
UUS. Pasientene (totalt 240) henvises fra
nevrologisk poliklinikk. De inkluderes fort-
løpende og fordeles først i to studiegrupper
avhengig av smerter (≥ eller < 50 mm VAS
skala fra 0-100). Deretter randomiseres de til
undergrupper:
A: mye smerter:
1) «Stiv krage» vs. 2) «Ikke krage»
B: lite smerter:
1) «Myk krage» vs. 2) «Ikke krage».
Kragene skal brukes i 6 uker. Alle pasientene
får «Informasjon om avlastning/riktig bruk
av nakken.»

Behandlingseffekt (smerte, fysisk funk-
sjon,  livskvalitet, arbeidsførhet og operasjon
(?) ) undersøkes ved spørreskjemaer etter 3
uker, 6 uker, 3 måneder og 1 år. Kvantitative
statistiske analyser vil bli utført. Studien er
godkjent av etisk komité.

Tildelt: Inntil kr. 403.000

Funksjon etter brystkreftoperasjon med
vaktpostteknikk
Stipendmottaker: Hilde Strøm Solberg,
prosjektleder
Arbeidssted: Avdeling for kliniske service-
funksjoner, St. Olavs Hospital, HF
Kontakttelefon: 73 86 82 80
Veileder: Fysioterapeut, dr. philos Siv
Mørkved
Nøkkelord: fysioterapi, brystkreft, skulder-
tester, funksjon.
Sammendrag: Bakgrunn: Operativ be-
handling for brystkreft er i økende grad i
form av vaktpostteknikk. Foreliggende data
for arm – skulderfunksjon er ikke entydige.
Fysiske måledata refereres oftest på organ-
nivå. Standardiserte undersøkelser/ tester før
og etter fysioterapibehandling benyttes sjel-
den. Grunnlagsdata for vurdering av behan-
dlingseffekt, hvem som bør få fysioterapi-
faglig oppfølging, hva oppfølgingen skal be-
stå i, hvilke tilnærminger som er hensikts-

messige og hvorfor, blir dermed ufullsten-
dig.  Hensikt: Registrere og evaluere
funksjonsendringer etter operasjoner utført
med vaktpostteknikk. Prøve ut en standardi-
sert, funksjonell skuldertest, og vurdere gra-
den av samsvar mellom 2 skuldermålinger
på organ- og funksjonsnivå.  Evaluere om
endringer i det medisinske behandlingsopp-
legget medfører behov for endringer av
fysioterapeuters undersøkelses – og
behandlingstilnærming og/eller teoretiske
begrunnelser for fagutøvelsen. Materiale og
metode: Det planlegges en prospektiv studie
med et deskriptivt, multiple singel subject
design (MSSD). Utvalget er totalt på 50 – 60
kvinner som testes preoperativt og på 4 tids-
punkt postoperativt. Hver deltaker blir fulgt
opp i 3 mnd. Resultatmål registreres som
endringer i status over tid, i et før-/etter-
perspektiv.

Tildelt: Inntil kr. 302 500

Intensiv trening for små barn med cere-
bral parese eller i risiko for cerebral
parese, et pilotprosjekt
Stipendmottaker: Tordis Ustad, prosjektleder
Arbeidssted: Avdeling for kliniske service-
funksjoner, St. Olavs hospital, HF
Kontakttelefon: 73 86 81 51
Veiledere: Cand. scient, doktorgradsstipen-
diat Anne Brit Sørsdal og dr. med. Mia
Hafstrøm
Nøkkelord: Cerebral Parese, tidlig diagnos-
tisering, GMFM, intensiv trening, endring i
motorisk funksjon.
Sammendrag: Prosjektets målsetting er å
dokumentere endring i motorikk som følge
av intensiv trening, for små barn med CP, el-
ler som er i sterk fare for å få en CP diag-
nose.

Ved St. Olavs Hospital blir det nedlagt
mye arbeid i tidlig diagnostisering av små
barn. Tidlig stimulering blir antatt å være
viktig, men det finnes liten dokumentasjon
som kan underbygge dette.

Det planlagte prosjektet kan være et bi-
drag i å utvikle best mulige modeller for
oppfølging av disse barna.

Deltagerne i prosjektet vil få tilbud om å
komme til daglig trening i en fire ukers pe-
riode, etterfulgt av 8 uker uten trening. Etter
8 uker uten trening, vil barna få 4 nye uker
med intensiv trening. Forut for treningen og
med jevne mellomrom i løpet av prosjekt-
perioden, vil barna bli videofilmet og testet
med motoriske tester (GMFM og PEDI).
Prosjektet er planlagt gjennomført i løpet av
2004 -2006. Etter endt behandling vil forel-
drene bli intervjuet med tanke på å kartlegge

deres opplevelser av periodene med og uten
trening.

Deltagerne til prosjekt vil bli rekrutert fra
Barneklinikken, St Olavs Hospital. De skal
være mellom 6 og 24 måneder gamle og bo i
Trondheim eller nabokommuner.

Tildelt: Inntil kr. 238.000

Effekt ved trening av dype støtte-
muskler i buk og rygg hos pasienter
med kroniske korsryggplager med bruk
av «real time» ultralyd biofeedback
Stipendmottaker: Astrid Woodhouse
Arbeidssted: Tverrfaglig smertesenter, St.
Olavs Hospital, HF
Kontakttelefon: 73 86 87 66 (man og fre) /
91 52 71 21 (alle dager)
Prosjektledere: Astrid Woodhouse og pro-
fessor  Petter Chr. Borchgrevink
Veileder: Førsteamanuensis, dr.philos Ottar
Vasseljen
Nøkkelord: Low back pain (LBP), Trans-
versus Abdominis, Ultralyd.
Sammendrag: Hensikt med studien er å
vurdere hvorvidt en kan finne en metode for
å måle evne til isolert kontraksjon av m.
transversus abdominis (TrA) ved hjelp av
«real time» ultralyd, og om en kan oppnå
målbar endring ved spesifikk trening av
denne muskulaturen.

Deltagere til studien rekrutteres blant pa-
sienter henvist til Tverrfaglig Smertesenter,
St Olavs Hospital, med vedvarende
korsryggs-problematikk. Deltagerne vil få
opplæring i å aktivere dype støttemuskler i
buk og korsrygg, inntil 10 konsultasjoner.
Ultralyd vil bli brukt som hjelpemiddel i
læringsprosessen for å gi terapeut og pasient
et visuelt bilde av denne muskulaturen. Det
vil også bli gitt grunnleggende instruksjon i
holdningskorreksjon i stående og sittende
stilling. Deltagerne må så utføre stabilise-
rende øvelser daglig og føre protokoll over
treningen.

Pasientene testes før og etter intervensjon
for eventuelle endringer i smerte og generelt
funksjonsnivå. Ved første og siste konsulta-
sjon vil det bli gjort opptak av ultralyd-
sekvenser ved kontraksjoner av TrA. Her vil
to terapeuter gjøre målinger for å vurdere
om personens evne til isolert kontroll av
denne muskulaturen er målbar, og om det er
målbare endringer før og etter intervensjon.

Tildelt: Inntil kr. 235.000
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Forskere holder bevisst tilbake resultater, og
publiserte funn er ofte ikke sammenfallende
med forskningsprotokollene. Dette går fram
av undersøkelse publisert i JAMA, Journal
of the American Medical Association.

Direktøren ved The Nordic Cochrane
Centre i København, legen Peter C.
Gøtzsche, sier til Dagens Medisin at dette er
helt uakseptabelt. Gøtzschke, som er en av
medforfatterne i  studien, ønsker å regulere
offentliggjøring av forskningsresultater gjen-
nom lovgivning.

Studien omfatter 102 publiserte, rando-
miserte studier på blant annet medikamenter
og operasjonsmetoder. Ved halvparten av
studiene som sa noe om effekten av en gitt
behandling, var det mangelfull rapportering.
For to av tre studier viste det seg at mulige
skadevirkninger var mangelfullt publiserte,
noe som kom fram da forskerne sammenlig-
net publiserte resultater med forsknings-
protokoller.

I konklusjonen heter det at resultatene
som publiseres har systematiske skjevheter
og er ikke i samsvar med forskningsproto-
kollene. Data på overlevelse, tilfeller av
hjerneblødninger og smerteintensitet er ofte
utelatt.

Da forskerteamet spurte de ansvarlige for
studiene om publiserte resultater var i sam-
svar med forskningsprotokollen, svarte ni av
ti ja. Da de ble konfrontert med dette, sa for-
skerne at de hadde utelatt resultater fordi fun-
nene ikke var statistisk signifikante, at tids-
skriftene ikke ønsket å trykke resultatene eller
at de selv mente funnene ikke var viktige.

Til avisen Politiken sier en av forskerne
at også de medisinske tidsskriftene bidrar til
skjevhetene ved at de favoriserer studier
med positive funn. Systematiske skjevheter
var like utbredt i legemiddelfinansierte stu-
dier som ved uavhengig forskning.

Forskere holder
tilbake negative
resultater

Konferanse om vestibulære
lidelser og balanse
Bárány Society XXII, 7.-9. juli 2004

Den XXII internasjonale konferansen arrangert av Bárány Society ble gjennomført i
Collège de France i Paris. Bárány Society ble grunnlagt i 1960 for å hedre avdøde
professor Robert Bárány, som var en sentral person innen feltet oto-rhino-laryngologi
ved Universitetet i Uppsala. Internasjonale møter i Bárány Society skapte for 22. gang
en unik anledning for klinikere og forskere til å utveksle kunnskap og idéer relatert til
det vestibulare systemet spesielt, balansesystemet generelt og til å fremme forskning
innen feltet.

Konferansen samlet cirka 600 deltakere fra ulike yrkesgrupper: leger med spesiali-
teter innen øre-nese-hals, oftalmologi og nevrologi, sykepleiere, audiologer, ergo- og
fysioterapeuter. Representanter fra klinikk og forskning deltok aktivt gjennom de for-
melle presentasjonene av egne forskningsområder og i uformelle samtaler.

Ulike tema ble presentert i fellesforelesninger, og gjennom tematiske symposier,
korte innlegg og posters. Innholdsmessig favnet konferansen bredt: fysiologiske
kompenseringsmekanismer og kognitive aspekter ved vestibulære tilstander, kirurgisk
og konservativ behandling, betydningen av samarbeid mellom visuo-vestibulære sys-
temer for orientering i rommet og i opprettholdelse av balanse, og ulike
undersøkelsesteknikker ved vestibulære sykdommer. Vi prioriterte tema som
problematiserte vertigo og svimmelhet, balanse og gangforstyrrelser.

Selv presenterte vi en poster under hovedemnet «Vestibular Rehabilitation» med
tittel «Change in Velocity – a useful Outcome Measure in Vestibular Rehabilitation? A
preliminary study». Posteren presenterte foreløpige resultater fra et felles delprosjekt
knyttet til testing av personer med svimmelhet og/eller ustøhet av antatt vestibular
opprinnelse som gjennomføres ved våre respektive arbeidssteder i Oslo og i Bergen.

Abstracts fra Bárány Society XXII symposier og posters er publisert i Journal of
Vestibular Research (2004) volum 14, nummer 2 og 3.

Bredden i programmet ga rike muligheter for faglig utbytte. Det var nyttig å disku-
tere og utveksle erfaringer med andre kollegaer. Konferansen ga inspirasjon til fortsatt
klinisk arbeid og forskning knyttet til personer med vertigo og andre former for svim-
melhet og/eller ustøhet.

Anne-Lise Tamber
Fysioterapeututdanningen, Avd. for helsefag,  Høgskolen i Oslo;
Institutt for samfunns- og allmennmedisin, Det medisinske fakultet, Universitetet
i Oslo

Kjersti Wilhelmsen
Seksjon for fysioterapivitenskap, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Universitetet
i Bergen; Øre/Nese/Hals-avdelingen, Haukeland Universitetssykehus, Bergen
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Faggruppe NOR tok våren 2003 initiativ overfor fysioterapeut-
utdanningene i Norge for å få i gang en klinisk videreutdanning og
eventuelt en mastergrad i nevrologisk fysioterapi. Gruppen gjorde en
foreløpig behovsundersøkelse som gav positive tilbakemeldinger.

Fysioterapeututdanningen ved Høgskolen i Tromsø ønsker en slik
videreutdanning og har fått penger fra Fond for etter- og videreutdan-
ning av fysioterapeuter til utvikling av studieplan for en utdanning på
60 studiepoeng. Planen skal være ferdig ved utgangen av året, og jeg
har hatt mine første arbeidsdager på Høgskolen i Tromsø.

I utgangspunktet var denne videreutdanningen tenkt innpasset i
mastergrad i helsefag, studieforløp II, ved Universitetet i Tromsø,
som startet høsten 2003. Av ulike grunner ble studieforløp II lagt ned
våren 2004. Fysioterapeututdanningen ved høgskolen ser det fortsatt
som viktig med innpassing i en mastergrad og samarbeider med Uni-
versitetet i Tromsø med tanke på å finne mulige modeller for en
erfaringsbasert eller klinisk mastergrad i helsefag.

Som et ledd i dette arbeidet sender jeg i begynnelsen av septem-
ber ut en behovsundersøkelse til fysioterapifaglige ledere ved syke-
hus med avdelinger for barn, nevrologi, medisin og rehabilitering,
samt uvalgte kommuner for å få nye innspill når det gjelder behov for
utdanningen og betydningen av om det er en mastergrad eller en vi-
dereutdanning. Jeg satser friskt på massiv tilbakemelding!

Det overordnede målet er å utdanne klinikere med spesialisert
kompetanse i undersøkelse og behandling av barn, voksne og eldre
med skade/sykdom i sentralnervesystemet. Vi ser for oss en utdan-
ning rettet mot «håndverket» fysioterapi, med solid teoretisk forank-
ring og evne til kritisk refleksjon i forhold til eget fag.

Det er et mål at utdanningen i tillegg til å gi solid undersøkelses -
og behandlingskompetanse også kvalifiserer for å drive veiledning
og dokumentasjon av klinisk praksis og faglig utviklingsarbeid. Der-
som utdanningen innpasses i en mastergrad, vil den kvalifisere for
undervisningsoppgaver og gi lektorkompetanse. Vi ønsker også at
den skal kunne gi en formell kompetanse som kan danne grunnlag
for doktorgradsstudium.

Videreutdanningen skal være modulbasert, integrere praksis og
teori, inneholde skriftlige oppgaver samt veiledet klinisk praksis.
Studentene må arbeide i en klinisk praksis hvor de har pasienter med
skade eller sykdom i sentralnervesystemet. Arbeidsstedet kan være i
1., 2. eller 3. linjetjenesten. Studiet vil være tilrettelagt for studenter
med minimum 2 års erfaring fra praksis.

Det er mange utfordringer i dette arbeidet, både når det gjelder
innhold og oppbygning, og vi er helt i startfasen. Jeg tar gjerne imot
innspill. Ett spørsmål er hvordan man skal ivareta faglig fordypning
både i forhold til voksne og barn, som tradisjonelt har vært sett på i
forskjellige spesialistretninger? En annen utfordring er å skaffe kli-
niske veiledere over det ganske land. Er dere klare der ute? Et tredje
anliggende er forholdet til NFFs spesialistordning.

Vi er i hvert fall i full gang i Tromsø og satser optimistisk på mu-
lig oppstart av videreutdanningen høsten 2005, eventuelt januar 2006
– forhåpentligvis med en mulighet for innpassing i en erfaringsbasert
eller klinisk mastergrad.

Britt Normann
e-post: britno@online.no
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Fysioterapeuter kan gjennom etter- og vide-
reutdanning øke sin reelle og formelle kom-
petanse for å møte brukernes behov på en
bedre måte. I Helsepersonell-loven er det
presisert at helsepersonell skal utføre sitt ar-
beid på en faglig forsvarlig måte. En forut-
setning for forsvarlig yrkesutøvelse er blant
annet at helsepersonell sørger for å holde seg
faglig oppdatert. NFFs yrkesetiske retnings-
linjer viser også til at fysioterapeuten skal
utøve sin virksomhet på en faglig forsvarlig
måte, holde sine kunnskaper vedlike og for-
nye dem, samt følge utviklingen innen pro-
fesjonen og helsetjenesten i den utstrekning
dette har betydning for fysioterapeutens
yrkesutøvelse.

NFFs faglige virksomhet
Fagseksjonen i NFF har åtte ansatte:
Malene Haneborg, leder av fagseksjonen:
mah@fysio.no
Monica Haugen, kurssekretær:
mh@fysio.no
Micheline Viktil, kurskonsulent:
mv@fysio.no
Kaare Øystein Trædal, rådgivende fysiote-
rapeut, med ansvar for kurs/kursutvikling:
kot@fysio.no
Jorunn Lunde, rådgivende fysioterapeut,
med ansvar for kurs/kursutvikling/spesialist-
ordning: jorunn.lunde@fysio.no
Aslaug Skuladottir, rådgivende fysiotera-
peut, med ansvar for kurs/kursutvikling:
as@fysio.no
Vippen Fleischer, rådgiver for NFFs veiled-
ning: vf@fysio.no
Bente Øfjord, rådgiver spesialistordningen:
bo@fysio.no
Torunn Stavness Søyseth, prosjektleder av
prosjektet ”Kvalitet i fysioterapi”
tss@fysio.no

Som student, i alle fall det første året, har du sikkert mer enn nok å henge fingrene i – med pensum og

det å gjøre seg kjent med fag og studiested. Men det lønner seg å tenke langsiktig. Fysioterapeuter må

hele tiden vedlikeholde kunnskapene sine og tilegne seg nye. Norsk Fysioterapeutforbund, NFF, gir sine

medlemmer store valgmuligheter når det gjelder kurs og etterutdanning.

Fysioterapeuter må holde seg

faglig oppdatert
NFFs faglige virksomhet består av utvik-
ling og gjennomføring av:
● etterutdanningskurs i samarbeid med

kursledere,
● administrering og utvikling av spesialist-

ordningen,
● administrering og utvikling av NFFs

kollegaveiledning.
● I tillegg administreres faglige utviklings-

prosjekter som er vedtatt på politisk nivå.
Et forslag til system for hvordan den en-
kelte fysioterapeut kan holde seg faglig
ajour, er under utreding. I tillegg er arbei-
det i gang med revidering av standarder.
Foreløpig prosjektrapport blir fremlagt
for Landsmøtet som egen sak.

Etterutdanningsvirksomheten i NFF får hvert
år betydelige midler fra fond til etter- og vi-
dereutdanning av fysioterapeuter. For delta-
kere på NFFs kurs betyr dette en subsidier-
ing som gir en vesentlig reduksjon av kurs-
avgiften.

Hva inneholder NFFs etterutdanning?
www.fysio.no/m_faglig.html
NFF arrangerer ca. 60 kurs per år, de fleste
er kliniske behandlingskurs. Målgruppen er i
hovedsak den praktiserende fysioterapeut.
Kursene er primært tilrettelagt slik at kunn-
skapen kan føres direkte inn i den praktiske
hverdagen. I tillegg arbeides det med for-
skjellige høgskoler for å få i stand et samar-
beid på etterutdanning, slik at den gir uttel-
ling i studiepoeng. Kursene som tilbys er
fysioterapispesifikke kurs med forskjellig
varighet.

● Ukeskurs 4-5 dagers lengde
● Fordypningskurs 2-4 dagers lengde
● Behandlingskurs 2-4 dagers lengde

● Up-date/ajourføringskurs 1-2 dagers
lengde

● Temakurs 1-2 dager

Fordeling fagområder:
● Generelle kurs
● Barnefysioterapi
● Helse- og miljøarbeid
● Manuell terapi
● Onkologisk fysioterapi
● Psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi
● Rehabilitering innen:

- Geriatrisk og gerontologisk fysioterapi
- Hjerte-/lungefysioterapi
- Nevrologisk fysioterapi
- Obstetrisk og gynekologisk fysioterapi
- Ortopedisk fysioterapi
- Revmatologisk fysioterapi

● Veiledning og kommunikasjon

Alle NFFs kurs kan benyttes i en systema-
tisk kompetanseoppbygging mot spesialkode
eller spesialist, se www.fysio.no/inntekts-
og arbeidsvilkår

Spesialfysioterapeut
Betegnelsen spesialfysioterapeut finnes i dag
i tariffområdene KS, NAVO-Helse og HSH.
Felles for disse er en sentralt fastsatt minste-
lønn. Den gjeldende kompetansen skal være
etterspurt av arbeidsgiver.

Spesialist
Alle kurs gir uttelling i spesialistoppbyg-
ningen. Antall timer blir påført kursbeviset.
De fleste ukeskurs i NFFs etterutdanningstil-
bud gir muligheter til etterarbeid. Etterarbeid
gir en fordypning i etterkant av kurset, det
gir anledning til refleksjon rundt tema som
er berørt på kurset og det knytter det prak-
tiske opp til teorien. Etter levert oppgave får
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kursdeltakeren en tilbakemelding på oppga-
ven som gir ytterligere mulighet til reflek-
sjon. Etterarbeid er valgfritt. Alt etterarbeid
beskrives på kursbeviset med antall timer.

Det kan bestå av:
● en teoretisk oppgave som følger malen til

skriftlig arbeid, knyttet opp til ukeskurs,
● en kasuistikk,
● eller eventuelle andre former for etterar-

beid som kursledere mener er nyttig i for-
bindelse med et spesifikt kurs.

Kurs med oppgave i etterkant gir god uttel-
ling som fagspesifikk fordypning i
spesialistordningen. Det gis uttelling på 40
timer for godkjent oppgave som del av
fysioterapispesifikk utdanning i likhet med
andre prosjekttimer. Til sammen kan det i
spesialistordningen godkjennes inntil 200 ti-
mer prosjektarbeid. Dette vedtaket gjelder
oppgaver godkjent etter 1. januar 2000.

NFF planlegger kursvirksomheten for et
år om gangen. Våre konkrete kursplaner fin-
ner du i kurskalenderen:

www.fysio.no/kurs_kalender2002.html

Faggrupper, hva gjør de?
http://www.fysio.no/faggrupper/index.html
I tillegg til kursene som arrangeres av NFF
sentralt, arrangeres det en del kurs i regi av
de enkelte faggruppene og fagfora. For mer
informasjon om faggruppene og deres akti-
viteter, se nettsiden.

NFF har 11 faggrupper og to fagfora:
● NFFs faggruppe for barne- og ungdoms-

fysioterapi
● NFFs faggruppe for ergonomi
● NFFs faggruppe for geronto- og geriatrisk

fysioterapi
● NFFs faggruppe for manuell terapi
● NFFs faggruppe for mensendieck-

fysioterapi
● NFFs faggruppe for NOR (nevrologi,

ortopedi og revmatologi)
● NFFs faggruppe for kvinnehelse
● NFFs faggruppe for psykiatrisk og psyko-

somatisk fysioterapi
● NFFs faggruppe for idrettsfysioterapi

● NFFs faggruppe for hjerte- og lunge-
fysioterapi

● NFFs faggruppe for onkologisk fysiote-
rapi og lymfeødembehandling

● NFFs fagforum for terapiridning – FTR
● NFFs fagforum for akupunktur

Veiledningstilbud i NFF
www.fysio.no/kollegaveiledning.html
«Veiledning er å strukturere en situasjon slik
at det blir mulig for den som veiledes selv å
oppdage hva som er viktig for han/henne».
Dette er idegrunnlaget for NFFs veilednings-
grupper. Gjennom å sette egen yrkesutøvelse
i fokus, og få hjelp til å reflektere over egen
praksis, vil den enkelte deltaker kunne opp-
nå en faglig og personlig utvikling som igjen
fører til økt profesjonalitet og yrkesidentitet.
Dette kan være like viktig for nyutdannede
som for de som har vært i faget lenge. NFF
tilbyr veiledning til enkeltpersoner, arbeids-
plasser og spesielle grupper etter ønsker.

Kollegaveiledning
NFF har i dag et løpende kollegaveiled-
ningstilbud som skjer i en gruppe med 4-6
deltakere med en veileder godkjent av NFF.
Veiledningsgruppene bygger på frivillig del-
takelse og gjensidig taushetsplikt. Møtenes
varighet er 3 timer første møtet, 2 timer de
resterende – 8 ganger i året; altså til sammen
17 timer per år.

Kollegaveiledning i spesialistutdanningene
Deltakelse i kollegaveiledning er et av kra-
vene til kompetanseoppbygging for å bli
spesialist MNFF.
● For å bli godkjent som spesialist må man

ha deltatt i en av NFFs kollegaveiled-
ningsgrupper i løpet av de siste 7 årene før
søknad om godkjenning. (Dette gjelder
ikke for spesialistutdanningene i manuell
terapi og psykiatrisk og psykosomatisk fy-
sioterapi).

● For å opprettholde spesialistgodkjenning
kreves fra og med andre ajourførings-
periode deltakelse i til sammen 80 timer
praksisorienterte kollegabaserte samlinger
i løpet av 7 år.

Av disse må minst 17 timer være som delta-
ker i en kollegaveiledningsgruppe i NFFs
regi.

NFFs spesialistordning
www.fysio.no/spesialistordningen
Spesialistordningen forvaltes av Norsk
Fysioterapeutforbund og gir rett til tittelen
«spesialist MNFF», eksempelvis «Spesialist
i rehabilitering med fordypning i nevrolo-
gisk fysioterapi MNFF». Spesialistordningen
skal være med på å sikre teoretisk og prak-
tisk kompetanse i faget. Spesialisttittelen til-
deles etter individuell søknad og gis kun til
medlemmer av NFF. NFF godkjenner og
kunngjør navn på spesialister på NFFs
hjemmesider. Per i dag er det 13 spesialist-
områder og ca. 650 spesialister.

Hvordan bli spesialist?
For å bli spesialist kreves det 2 og et halvt
års utdanning, i tillegg til grunnutdanning,
og 3 årsverk praksis innen spesialistfeltet:

● Fysioterapispesifikk etter- og videreutdan-
ning må være tatt etter fysioterapiutdan-
ningen og innenfor, eller relevant for
spesialistområdet.

● Det kreves minst ett år (800 timer) fysio-
terapi-spesifikk utdanning innenfor
spesialistområdet.

● Tverrfaglige kurs er tellende dersom de er
innenfor, eller relevante for, spesialist-
området.

● Innen spesialitetene Manuell Terapi og
Psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi
kreves det videreutdanning fra universitet
eller høgskole.

● Det kreves 3 årsverk praksis innen
spesialistområdet.

Dersom du ønsker veiledning på din kompe-
tanse i forhold til oppbygging av spesial-
kompetanse, kan du benytte deg av et inter-
aktivt veiledningskjema som ligger under
spesialistordningen på våre nettsider;
www.fysio.no/spesialistordningen/
veiledning.htm

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

Din totalleverandør
VARME- OG KULDETERAPI

GEL, KREMER, MASSASJEOLJER 
BEHANDLINGSBENKER OG -STOLER 

HYGIENEPRODUKTER

BEHANDLINGSBENKER OG -STOLER
Klinikker · Institutter · Massasje · Behandlere

Dorcas leverer første-
klasses produkter i alle 
prisklasser fra Oakworks 
– en av verdens største og mest aner-
kjente produsenter av behandlingsutstyr.
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Her kan du finne nyttig informasjon
om NFFs tilbud:
● www.fysio.no
● www.fysio.no/_faglig.html
● www.fysio.no/inntekts- og arbeidsvilkår
● www.fysio.no/kurs_kalender2002.html
● www.fysio.no/faggrupper/index.html
● www.fysio.no/kollegaveiledning.html
● www.fysio.no/spesialistordningen

Aktuelle nettsteder:
● www.uib.no (manuell terapi)
● www.hib.no (intensiv fysioterapi, elektroterapi, med. treningsterapi)
● www.hitos.no (psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi)
● www.hist.no (psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi)
● www.hio.no (fysioterapi for barn og psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi)
● www.norgesuniversitetet.no (psykisk helsearbeid)

Muligheter for videreutdanning
● Klinisk masterstudium i manuell terapi

www.uib.no, 120 studiepoeng

● Videreutdanning i intensiv fysioterapi,
www.hib.no, 30 studiepoeng

● Videreutdanning i psykisk helsearbeid
www.norgesuniversitetet.no,
60 studiepoeng

● Fagspesifikk fordypning
www.hitos.no, www.hf.hio.no,
www.hist.no

● Videreutdanning i fysioterapi for barn
www.hio.no, 30 studiepoeng

● Elektroterapi
www.hib.no, 6 studiepoeng

● Medisinsk treningsterapi
www.hib.no, 15 studiepoeng

Verv og vinn!

8 gode grunner for å bli medlem i NFF:

Verv ett nytt yrkesaktivt medlem og
NFFs populære tursekk er din!

● tidsskriftet FYSIOTERAPEUTEN 12 ganger i året
● tilbud om 50 årlige etterutdanningskurs til halv pris
● juridisk bistand
● svar på spørsmål om for eksempel fag, forhandlinger

og driftsavtaler
● svært gunstid forsikringsordning
● mulighet for undermedlemskap i 12 stimulerende faggrupper
● skattefradrag på kr. 1.800
● spesialistordning, kollegaveiledning og mye mer...

NFFs vervekampanje varer i september og oktober. Du må være medlem for å verve, men du
behøver bare verve ett nytt yrkesaktivt medlem for å vinne tursekken!
Husk å oppgi ververens navn og medlemsnummer når du sender inn innmeldingsskjemaet.
Skjemaet finner du på www.fysio.no/innmelding eller ved henvendelse e-post: nff@fysio.no



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

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

fysioterapeuten

www.fysioterapeuten.no/arbeidsmarked

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

 1 Nord-Norge

 1 Midt-Norge

 0 Vest-Norge

 1 Øst-Norge

 6 Oslo og Akershus

 0 Sør-Norge

 0 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

38 Fysioterapeuten nr. 9   september  2004

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.

er et av Nordens ledende selskaper når det gjelder hjelpemidler til ortopedisk reha-
bilitering. Camp Scandinavia startet i 1954 og har siden utviklet og levert ortoser,
proteser og støttemateriell til fysioterapeuter, ergoterapeuter, ortopeditekniske verk-
steder samt helseinstitusjoner.
Camp Scandinavia er kjent for fremsynt forskning innen området ortopediske hjelpe-
midler. Vårt samarbeid med brukere, forskere og produsenter har ført til utvikling av
nye og effektive produkter. Høy servicegrad, erfarent og kyndig personale, leger og
fysioterapeuter har bidratt til selskapets fremgang. For å opprettholde dette, trenger
vi derfor ytterligere en prouduktspesialist.

 

Vi søker:

SELGER/FYSIOTERAPEUT

ARBEIDSOPPGAVER: Du skal besøke våre kunder som er fysiotera-
peuter, ergoterapeuter, leger og annet personell på sykehus, bedrifts-
helsetjenester og hos bandagister. Ditt distrikt vil være hele Norge.

PRODUKTOMRÅDE: Du kommer i hovedsak til å arbeide med ortoser
(støttebandasjer) for rygg,ben, nakke, øvre og nedre ekstremiteter.

KVALIFIKASJONER: Du bør være utdannet fysioterapeut.

ERFARING: Salgserfaring er ønskelig, men ingen betingelse. Du må
være målrettet og resultatorientert. Erfaring med bruk av PC. Må ønske å
arbeide med salg.

VILKÅR: God lønn og godt arbeidsmiljø. Gode pensjons- og
forsikringsavtaler. Firmabil.

Videre må du like å arbeide med mennesker, og beherske engelsk da vi
arbeider internasjonalt. Du må påregne ca. 120 dager pr. år med ca. 50
overnattinger. Du bør bo i Oslo-området.
Tiltredelse: Etter avtale.
Ytterligere informasjon: Produktspesialist Reidar Røgeberg,
tlf.: 23 23 31 24, eventuelt 48 11 60 32.
Søknaden sendes innen 1. oktober til: Camp Scandinavia as
v/Christer Tingnell, Sinsenveien 4, 0572 Oslo.

Camp Scandinavia

Fysioterapeut - Vikariat 100% driftstilskudd

HERØY KOMMUNE (Nordland) har ledig vikariat i 100% driftsavtale
for fysioterapeut med tiltredelse så hurtig som mulig. Vikariatet går frem
til 18.06.2005, men kan evt. forlenges til 12 mnd fra tiltredelse hvis øn-
skelig. Driftstilskuddet er tilknyttet Institutt for Manuell Terapi Herøy as.

For nærmere informasjon, kontakt daglig leder Øyvind Hygen,
tlf. 75 06 80 44 \ 41 45 78 82.

Søknad med CV samt kopier av attester og vitnemål sendes Institutt for
Manuell Terapi Herøy as, Helsehuset, 8850 Herøy innen 20.09.04.

Lillestrøm Sportsklubb

50-100% stilling i LSKs medisinske
støtteapparat

En av Norges ledende tippeligaklubber ønsker å utvide sitt medisinske
støtteapparat. Vi søker fysioterapeut/massør med bakgrunn fra idretts-
høgskole eller lignende relevant tilleggsutdanning. Det vil være en for-
del med kunnskap og erfaring fra fotball. Vedkommende vil delta aktivt
i rehabiliteringen av skadede spillere innendørs og utendørs, lede alter-
nativ trening og dekke behovet for massasje.
Stillingen vil være en del av det medisinske støtteapparatet . Endelig
omfang av arbeidsoppgaver vil bli avtalt i samarbeid med nytt trener-
team og klubbens med. støtteapparat. Tiltredelse medio desember 2004.

Søknad med CV og kopi av attester sendes fysioterapeut Terje Braathen,
Voldgata Fysikalske Institutt AS, Voldgt. 27, 2000 Lillestrøm.

For nærmere opplysninger, kontakt Terje Braathen på tlf. 63 89 10 75 /
916 70 149 eller Frode Kristiansen på tlf. 63 89 10 78 / 976 70 172.

Søknadsfrist: 1. oktober 2004.

Notodden sykehus utgjør – sammen med Kongsberg og Rjukan sykehus – Ble-
fjell sykehus.  DPS Notodden/ Seljord består av 2 voksenpsykiatriske poliklinik-
ker, 2 døgnavdelinger og BUP.  Opptaksområdet er på 45.000 innbyggere for-
delt på 11 kommuner.  Avdelingen i Seljord har 22 døgnplasser og ca. 50 an-
satte.

FYSIOTERAPEUT
Distriktspsykiatrisk senter Seljord
Ved Voksenpsykiatrisk døgnavdeling i naturskjønne Seljord er det
ledig 100% fast stilling som fysioterapeut med ønsket tiltredelse
i november -04.

Vi kan tilby:
- Faglige utfordringer i et utviklende miljø
- Ulike undervisningstilbud og planmessig kompetansebygging
- Veiledning av fysioterapeut med god erfaring fra psykiatri
- Tverrfaglig samarbeid
- Lønn etter kompetanse/ overenskomst

Vi legger vekt på evne og vilje til å arbeide tverrfaglig og personlig
egnethet.
Sykehuset vil om ønskelig være behjelpelig med å skaffe bolig.
DPS Notodden/ Seljord er et referansesykehus i landet når det gjelder DPS-opp-
bygging.

Nærmere opplysninger ved avd.leder Reidun Erikstein eller fysioterapeut Ingrid
Johnsen, begge tlf. 35 06 55 00.  Se også www.blefjellsykehus.no.

Søkefrist: 01.10.2004.
Søknad vedlagt attester og vitnemål sendes: Blefjell sykehus, personal-
avdelingen, 3675 Notodden. Søknadspapirer sendes ikke i retur.

Fysioterapeut m/tilskudd i bydel Frogner
Valkyrien Fysikalske Institutt søker etter fysioterapeut med tilskudd i

bydel Frogner i Oslo. Vi er en gruppe av fysioterapeuter, osteopater,
akupunktører , homeopat og kiropraktor som utgjør et tverrfaglig og in-
teressant samarbeidsteam. Vi kan tilby et toppmoderne institutt med se-

kretær. Ønsker du ytterligere informasjon så ta kontakt med H.
Vermedal på tlf. 95 82 91 11.
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Avdeling for rehabilitering
Fysikalsk avdeling - Kristiansund sykehus

Vi har ledig fast 100 % stilling for 

Offentlig godkjent fysioterapeut
Stilling nr. 409  

Tiltredelse etter nærmere avtale. 

Fysioterapeutenes arbeidsoppgaver omfatter vurdering og behandling av  
pasienter på sykehuset og noe poliklinisk oppfølging samt bassenggrupper.  
Vi søker fysioterapeut med kompetanse og interesse for pasienter med   
medisinske sykdommer (slag- , lunge- og hjertepasienter) og/eller   
intensivbehandling. 

Ved ansettelse vil vi i tillegg til formell kompetanse og relevant erfaring,   
i stor grad vektlegge personlig egnethet og evne til samarbeid.

Vi bruker blant annet elektronisk pasientjournal (DocuLive), og Pro-med til  
journalføring, og det forutsettes at søkere har grunnleggende datakunnskap.

Ytterligere informasjon ang. stillingen kan rettes til sjeffysioterapeut   
Elisabeth Fahsing på telefon 71 12 28 86. 

Søknad m/CV som inneholder fullstendige opplysninger om utdanning,   
praksis og annen faglig virksomhet, samt referanser, sendes på e-post til:  
personalkontor.kristiansund@helsenr.no eller til Helse Nordmøre og  
Romsdal HF - Kristiansund sykehus v/personalkontoret - 6508 Kristiansund.

Det er viktig at søknaden påføres hvilket stillingsnr. det søkes på.

Kopi av attester og vitnemål framlegges ved eventuelt intervju.    
Søknadspapirer vil ikke bli returnert.     
Vi viser også til vår hjemmeside: www.helsenr.no 

Søknadsfrist: 2. oktober 2004.

Sykehusets ledige stillinger ligger på internett:      
www.jobbnord.no

Helse Nordmøre og Romsdal HF
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Helse Nordmøre og Romsdal HF omfatter Molde sjukehus, Kristiansund 
sykehus og den øvrige spesialisthelsetjenesten i Nordmøre og Romsdal.  

Helseforetaket yter helsetjenester innenfor et bredt spekter. Foretaket har 
et samlet budsjett på 1,3 milliarder kroner og totalt vel 2.500 ansatte.

OSLO KOMMUNE
Bydel Grünerløkka

Bydel Grünerløkka er en tradisjonsrik og ung bydel i sentrum øst med et sydende
kultur- og uteliv. Bydelen har ca. 37.000 innbyggere hvorav nesten 1/4 har bak-
grunn fra land utenfor Norge. Bydel Grünerløkka strekker seg fra sentrumsnære
Vaterlands bro i sør til Sinsenkrysset i nord og fra Maridalsveien i vest mot Økern i
øst. Bydelen har både tettbygde urbane områder, store åpne grøntdrag og landlige
villastrøk.

Ledig avtale om driftstilskudd

Bydel Grünerløkka har ledig 100% driftsavtale ved Rodeløkka Fysikal-
ske Institutt fra 01.01.05. Tre 100% driftstilskuddshjemler er knyttet til
instituttet, og det forutsettes at søker kjøper seg inn med en tredjedel i
instituttfellesskapet.
Det kreves allsidig erfaring og også erfaring med behandling av barn.
Søker må være villig til å utføre hjemmebasert fysioterapi ved behov.
Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Informasjon: Rodeløkka Fys. Inst., tlf. 22 37 47 95 eller Fysioterapi-
tjenesten ved Marianne Lindeman, tlf. 23 42 21 23.

Søknad vedlagt CV og attesterte kopier, referanser og kopi av autorisa-
sjon sendes: Bydel Grünerløkka, Marianne Lindeman, Markveien 61,
0550 Oslo. Søknadsfrist: 08.10.04.

Grünerløkka skal være en bydel hvor alle har like muligheter og samme rettigheter,
uavhengig av tro, kjønn og etnisk bakgrunn. Bydelen trives med forskjellighet og
mangfold og derfor vektlegger vi også andre kvalifikasjoner enn utdanning og prak-
sis. Attester og vitnemål vil ikke bli returnert.

Vikariat i fullt driftstilskudd
Vikar med psykomotorisk kompetanse ønskes i hel stilling med driftstil-

skudd på Ressurssenteret, Nesodden, fra 1. november 2004.
Kontakt Bjørn Klunde, tlf. 41 54 51 60 eller 66 96 02 02.

Kjøp/salg/leie

Eiksåsen MS-hjem
eies og drives av Eiksmarka Sanitetsforening og er et re-
habiliteringstilbud innen spesialisthelsetjenesten for pa-
sienter med Multippel Sklerose og beslektede
nevrologiske lidelser. Vi har avtaler direkte med de ulike

helseregionene. Institusjonen har eget driftsstyre, og styrets leder er in-
stitusjonens nærmeste overordnede.

Som privat, ideell tilbyder av helsetjenester er det viktig at vi ligger i for-
kant og utvikler vårt behandlingstilbud i tråd med pasientenes behov. In-
stitusjonen er med i N.K.S. Kløverinstitusjoner as som er et felles utvi-
klingsselskap for de institusjoner som Norske Kvinners Sanitetsforening
eier og driver. Selskapet består av 20 institusjoner innen flere fagområ-
der. Selskapet bidrar til profesjonell drift blant annet ved å delta i for-
handlinger om driftsavtale og utvikling av institusjonen ved felles
kvalitative utviklingsprosjekter.
Eiksåsen MS-hjem er et lite rehabiliteringssenter med plass til 8
pasienter.Oppholdene varer fra 2 til 6 uker.
Vi holder til i en lavblokk nær buss og bane, sentralt på Østerås i østre
Bærum.

Vi søker:

LEDENDE FYSIOTERAPEUT, 100 % stilling
1 års vikariat med mulighet til forlengelse (stillingen kan eventuelt deles)

Vi forventer at du:
- Har evne og vilje til å ta ansvar
- Har en positiv innstilling til utfordringer og nytenkning
- Vil arbeide tverrfaglig, er kreativ og har gode samarbeidsevner
- Vil være med på å utvikle institusjonen blant annet ved å delta i pro-

sjektarbeid

Du kan forvente:
- Godt arbeidsmiljø med omsorg, trivsel og nytenkning i fokus
-· Selvstendige arbeidsoppgaver
- Tverrfaglig, inspirerende samarbeid
- Kurs og konferanser
- Liten institusjon med mye faglig kunnskap

Lønn etter avtale. Pensjonsordning i KLP.

Nærmere opplysninger ved henvendelse til styrer Stine Rakkestad på tlf.
67 16 74 70 eller e-post: eik-hjem@online.no  og fysioterapeut Inga
Sølvi Korsvik Melby på tlf. 67 16 74 70 eller e-post: sanitesf@online.no
Søknad sendes innen 01.10.04.

Brukt behandlingsbenk ø. kjøpt. Tlf.: 69 28 20 43.



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

Har du glemt å melde deg på
disse kursene?

Se nærmere info om hvert enkelt kurs på de neste sidene.

30435302

Treningslære
Bodø, 25.-29. oktober

30420301

Helsefremmende og forebyggende arbeid
Drammen, 8.-12. november

30490801

Basal kroppskjennskap II
Svarstad, 15.-19. november

30480301

Hjerterehabilitering
Oslo, 11.-15. oktober

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

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

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

Barnefysioterapi

30511101

Barn med usikker motorikk: ADHD, DCD og barn
med andre typer sammensatte vansker
Fysioterapeuter som arbeider med barn, har synliggjort et økende behov for et
kurs som gir videreføring og utdyping av teoretisk-nevrologiske kunnskaper
og praktiske ferdigheter i observasjon - analyse – behandling av barn.
Kurslederene vil ta for seg ulike begreper og diagnoser, og de vil gi et teori-
grunnlag relatert til kartlegging og tiltak. De vil belyse dette både fra 1. og  2.
linjetjeneste.

Målgruppe: Fysioterapeuter som arbeider med barn.
Opptakskrav: Autorisert fysioterapeut, 2 års erfaring med barnebehandling.
Bevegelsesutvikling I og II.

Etter gjennomført kurs skal deltakerne:
• ha økt innsikt i nevrologiske problemer som påvirker bevegelses-

utviklingen.
• ha økte kunnskaper innen nevrofysiologi som gir kompetanse i observa-

sjon, analyse, klassifisering og vurdering av funksjonsnivå.
• kan identifisere avvik og kartlegge ressurser som grunnlag for valg av

fysioterapitiltak.

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF avd. Vestfold
Kursledere: Liv Larsen Stray og Synnøve Iversen
Tid: Kurset er delt i 2 bolker:
1. bolk: 3 undervisningsdager: januar 2005,
2. bolk: 2 undervisningsdager: mars 2005
Sted: Sandefjord
Deltakerantall: 24
Kursavgift (inkl. lunsj): 3.910,- for medlemmer, kr. 6.895,- for
ikke medlemmer (det taes forbehold om at evt. økning av kurs-
avgiften fra 1. januar 2005)
Påmeldingsfrist: 10. november 2004
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo eller
via NFFs hjemmesider www.fysio.no.

30510301

Fysioterapi for barn og unge med hjerte- og
lungesykdommer
Antall barn og unge med lungesykdommer øker stadig, samtidig som flere
barn overlever sin lunge- eller hjertesykdom. Sykdomsbilde har endret seg
som følge av ny teknologi og nye medisiner. Dette har medført at kravet til
oppdatert fysioterapikunnskap har øket.

Målgruppe: Fysioterapeuter i kommune- og spesialisthelsetjenesten som ar-
beider med barn og unge.
Opptakskrav: Grunnutdanning. Bør ha erfaring med barn.

Etter gjennomført kurs skal deltakerne ha:
• grunnlag for å vurdere og behandle barn med hjerte og lungesykdommer
• oppdatert nødvendig kunnskap om hjertets anatomi, lungefysiologi og

patofysiologi.
• kunnskap om observasjon, undersøkelse og testing.
• kjennskap til indikasjoner / kontraindikasjoner for behandling og trening.

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF v/fagseksjon
Kursledere: Randi Bjørnstad og Hilde Sofie Hamre
Tid: 10. – 14. januar 2005
Sted: Oslo
Deltakerantall: 24
Kursavgift (inkl. lunsj): kr. 3.910 for medlemmer, kr. 6.895 for ikke med-
lemmer. Det tas forbehold om endringer av kursavgiften fra 1. januar 2005.
Påmeldingsfrist: : 10. november 2004

Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo el.
via NFFs hjemmesider www.fysio.no.
Lunsj kommer evnt. i tillegg til kursavgiften.

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

30520401

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 helsefrem-
mende og forebyggende arbeid i bedrift. Fysioterapeuter som jobber/tar opp-
drag som verne- og helsepersonell (VHP) i virksomheter.

Opptakskrav: Autorisert fysioterapeut. Det er en fordel med 2 års arbeidserfa-
ring som fysioterapeut.

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF avd. Sør-Trøndelag
Kursledere: Hasse Storebakken og Vera Hejna Romstad
Tid: 17. – 21. januar 2005
Sted: Trondheim
Deltakerantall: 24
Kursavgift (inkl. lunsj): kr. 3.910,- for medlemmer, kr. 6.895,- for ikke med-
lemmer. Det tas forbehold om endringer av kursavgiften fra 1. januar 2005.
Påmeldingsfrist: 16. november 2004
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo el.
via NFFs hjemmesider www.fysio.no.

www.fysio.no/fagdager
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Onkologi

30585101

Onkologi for fysioterapeuter – teoretisk grunnkurs
Dette kurset er ett av 5 kurs i kursrekken ”Onkologi for fysioterapeuter” . Det
anbefales å ta kurset ”Teoretisk grunnkurs”  først mens de andre kursene kan tas
i den rekkefølgen man ønsker. Disse kursene vil samlet gi fysioterapeuter god
kunnskap om kreftsykdommer, kreftbehandling, smertebehandling og rehabili-
tering.  Dette ses i forhold til aktuelle fysioterapeutiske tiltak ved kreft, både i
tidlig og sen fase av sykdommen.

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

Etter gjennomført kurs skal deltakerne ha fått generell og teoretisk kunn-
skap om kreft:
• forekomst, utbredelse og utredning.
• behandlingsprinsipper og - metoder.
• relevante fysioterapitiltak i alle faser av sykdommen.

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF avd. Oslo
Kursledere: Mona Bøhn og Dagmar Moseby
Tid: 17. – 21. januar 2005
Sted: Oslo
Deltakerantall: 30
Kursavgift (inkl. lunsj): kr 3.910 for medlemmer, kr 6.895 for ikke medlem-
mer. Det tas forbehold om endringer av kursavgiften fra 1. januar 2005.
Påmeldingsfrist: 16. november 2004.
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo eller
via NFFs hjemmesider www.fysio.no.
Lunsj kommer eventuelt i tillegg til kursavgiften.

Psykiatrisk/psykosomatisk fysioterapi

Internatkurs!
Kursnr. 30490801

Basal kroppskjennskap II
Basal kroppskunnskap er en fysioterapeutisk behandlingsmetode som tar ut-
gangspunkt i en forståelse av mennesket der psykiske, fysiske, sosiale og
eksistensielle faktorer gjensidig og samtidig påvirker og påvirkes av hveran-
dre. Arbeidsformen fokuserer på menneskets funksjonskapasitet, ressurser og
tilgang til egen kreativitet. Selvopplevelse av egne bevegelsesvaner stimule-
res individuelt og i samhandling med andre mennesker. Øvelsene er hentet fra
og knyttet til dagliglivets bevegelser: ligge, sitte, stå, gå og stemmebruk. Ar-
beidsformen er spesielt egnet for gruppeterapi, men nyttes også i individual-
terapi.
Målgruppe: Utdanningen som helhet retter seg yrkesspesifikt mot ferdig ut-
dannede fysioterapeuter.
Opptaksvilkår: Fysioterapeuter som har gjennomgått BK I.
Etter gjennomført kurs skal kursdeltakerne ha tilegnet seg kunnskaper, fer-
digheter og holdninger slik at de:
• har tilegnet seg personlig erfaring i Basal Kroppskjennskap
• har tilegnet seg teoretisk kunnskap knyttet til Basal Kroppskjennskap
• har tilegnet seg begynnende erfaring i Basal Kroppskjennskap rettet mot

individualbehandling i klinisk fysioterapi.

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

Rehabilitering

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: Fortsatt ledige plasser!
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 inkl. lunsj: kr. 3.910 for medlemmer, kr. 6.895 for ikke medlem-
mer (Det taes forbehold om økning av kursavgift fra 1.1.2005).
Påmeldingsfrist: 15. november 2004
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St.Hanshaugen, 0131 Oslo eller
via NFFs hjemmesider www.fysio.no

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

www.fysio.no/kurs
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30560201

Kurs i elektiv ortopedi - ved kroniske lidelser og
belastningsskader i skjelett og bløtdeler
Formålet med kurset er å gi deltakerne redskaper til å heve kvaliteten på egen
yrkesutøvelse. Gjennom ny kunnskap og erfaring kan deltakerne stimuleres til
å se kritisk på egen praksis. På den måten kan ny kunnskap gi mulighet for
endring av egen fagutøvelse.

Målgruppe: Fysioterapeuter med praksis fra ortopedi i sykehus, kommune-
helsetjeneste, privat praksis, rehabiliteringsinstitusjoner og andre som har be-
hov for oppdatering av kunnskap innen ortopedi.
Opptakskrav: Autorisert fysioterapeut. Erfaring med ortopediske pasienter.

Etter gjennomført kurs skal deltakerne ha:
• oppdatert kunnskap om ortopediske lidelser og elektive operative inngrep.
• kjennskap til de ulike vevsstrukturers betydning for det postoperative forløp.
•· praktisert undersøkelser og behandling.
• kjennskap til nyere treningsprinsipper.
• økt kunnskap om aktuell forskning innen fagfeltet.

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF fagseksjon
Kursledere: Vegar Hjermundrud og Hilde Stømner
Tid: 24.- 28. januar 2005
Sted: SiA, Akershus
Deltakerantall: 24
Kursavgift (inkl. lunsj): kr. 3.910 for medlemmer og kr. 6.895 for ikke-
medlemmer. (Det tas forbehold om endringer i kursavgiften fra 01.01.05).
Påmeldingsfrist:  23. november 2004
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo el. via
NFFs hjemmesider www.fysio.no.

30560401

Fordypningskurs i ortopedi – tema skulder
Fordypningskurs i elektiv ortopedi – tema skulder, legger til rette for at delta-
kerne kan oppdatere og fodype seg i sine kunnskaper innenfor ulike aspekter av
skulderleddsproblematikk. Deltakerne skal tilegne seg den nyeste kunnskap om
ortopediske skulderlidelser, operative inngrep og valg av fysioterapeutiske til-
tak. Kurset er bygget opp med 4 samlinger a 5 timer. I perioden mellom sam-
lingene legges det opp til at deltakerne skal jobbe med tema skulder. Delta-
kerne bruker internett aktivt i veiledning av hverandre i forhold til oppgaver
som er gitt av kurslederne. Kurset vektlegger mye praktisk arbeid.

Målgruppe: Fysioterapeuter i ortopediske avdelinger, rehabiliterings-
institusjoner, privatpraksis og kommune som tilfredstiller opptakskravene.
Opptakskrav: Autorisert fysioterapeut og interesse for skulder

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF avd. Akershus
Kursledere: Gerty Lund, Unni Siri Seljom og Ole Koppang
Tid: 19. januar, 16.februar, 13.april og 11.mai
Sted: Martina Hansens Hospital, Bærum
Deltakerantall: 24
Kursavgift (inkl. lunsj): kr. 3.840 for medlemmer og
kr. 6.825 for ikke-medlemmer.
Det taes forbehold om endringer av kursavgiften fra 1. januar 2005
Påmeldingsfrist: 16. november
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo el. via
NFFs hjemmesider www.fysio.no.

Kursnr. 3057051

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

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

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

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

fremmer den gravides helse.
• Ha økt kunnskap om rygg- og bekkenrelaterte smerter og endringer i

bekkenbunnen i svangerskap, fødsel og barseltid.
• Ha innsikt i gruppedynamikk og kunnskap om å lede svangerskaps- og

barselkurs.

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF avd. Vestfold
Kursledere: Kari Straume Haugland og Gro Togstad
Tid: 17.-19. Januar 2005
Sted: Vestfold
Deltakerantall: 24
Kursavgift (inkl. lunsj): kr. 3.220 for medlemmer og kr. 6.250 for ikke med-
lemmer. (Det tas forbehold om endringer i kursavgiften fra 01.01.05).
Påmeldingsfrist: 16. november 2003
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo eller
via NFFs hjemmesider www.fysio.no

30550201

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

Målgruppe: Fysioterapeuter og ergoterapeuter (2) i og utenfor institusjon.
Opptakskrav: Autorisert fysioterapeut/ergoterapeut. Søkere må arbeide med
pasienter som har nevrologiske utfall, spesielt hemiplegi. Søkere må ha prakti-
sert i ett år etter endt turnus.

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

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

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF fagseksjon
Kursledere: Bente Gjelsvik & Helge Hæstad
Tid: Kurset strekker seg over 3 uker:
To første uker: 24. – 29. jan og 31.jan – 4. feb 2005
Siste uke: 9. -13. mai 2005
Sted: Hamar
Deltakerantall: 18
Kursavgift: medlemmer i NFF kr 10.680,- - ikke medlemmer kr. 19.635,-.
I tillegg kommer en avgift på kr. 750 for retting av oppgaven og evt. en avgift
for lunsj. Det taes forbehold om endringer av kursavgiften fra 1. januar 2005.
Påmeldingsfrist: 23. november 2004.
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo eller
via NFFs hjemmesider www.fysio.no.

30550501

Advanced Course based on the Bobath Concept/
Videregående kurs basert på Bobath-konseptet –
IBITA godkjent kurs
Kurset legger til rette for at deltakerne skal fordype seg i teori, praksis og be-
handling av pasienter med skader i sentrale nervesystem. Kurset skal vise pro-
gresjonen i behandlingen. Undertema blir bestemt i samråd med deltakere før
kursstart

Opptakskrav: Gjennomgått Bobath grunnkurs, og ett års
klinisk praksis etter det.

Praktiske opplysninger:
Arr: NFF avd. Sør-Rogaland
Kursledere: Bente Gjelsvik
Tid: 10.- 14.januar 2005
Sted: Stavanger
Deltakerantall: 11
Kursavgift (inkl. lunsj): kr. 3.910 for medlemmer og
kr. 6.895 for ikke medlemmer.Det taes forbehold om endringer av kursavgiften
fra 1. januar 2005
Påmeldingsfrist: 10. november 2004
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704, St. Hanshaugen, 0131 Oslo eller
via NFFs hjemmesider www.fysio.no
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Fysioterapeuter
i bevegelse

Trening til musikk - hvordan bli
en dyktig instruktør
Trening lagt til rette både for pasientgrupper
og mosjonister generelt
Kurset har hovedforkus på praksis og aktivitet. Bevegelse er stikkordet,
kursdeltakerne skal være i aktivitet.
Målgruppe: Fysioterapeuter som ønsker å arbeide med
gruppetrening til musikk.
Opptakskrav: Autorisert fysioterapeut. Deltakerene bør være oppdatert
på grunnleggende treningslæreprinipper f.eks gjennom NFFs Trenings-
lærekurs eller annen relevant treningslære. Det er en fordel å ha erfaring
med gruppetrening til musikk, enten som instruktør eller som deltaker.
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,

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF avd. Akerhus
Kursledere: Hanne Borg Finckenhagen og Heidi Bråten Fure
Tid: 12.-14. januar 2005. Sted: Rykkinnhallen, Bærum.
Deltagerantall: Maks 30
Kursavgift (inkl. lunsj): kr 3.220,- for medlemmer, kr  6.230,- for
ikke-medlemmer. Det tas forbehold om endringer av kursavgiften
fra 1. januar 2005.
Påmeldingsfrist: 10. november 2004.
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131
Oslo eller via NFFs hjemmesider www.fysio.no.

Faggruppen for Mensendieckfysioterapi
ØNSKER VELKOMMEN TIL FAGSEMINAR

Tema: Helsefremmende og forebyggende arbeid
Tid: 23. oktober 2004
Sted: Høgskolen i Oslo

Detaljert program vil bli annonsert i neste nummer av
FYSIOTERAPEUTEN og på våre hjemmesider
(www.fysio.no under ”faggrupper”)

Ved spørsmål: Kontakt Gry Hansen på tlf. 95 85 92 28.
Vi minner om at fysioterapeuter som ikke er mensendieckutdannet også er
hjertelig velkommen!

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

NFF avdeling Buskerud
Høstseminar 19. oktober i  Drammen

Tema: Drop Foot Gait Seminar
Funksjonell biomekanikk, ortoser og fysioterapi for å optimere gåmønster

og gåkapasitet for personer med droppfot.

Reisestipend
og

Stipend for privatpraktiserende fysioterapeuter

vil bli utlyst på nytt med søknadsfrist 30. januar 2005
Full utlysning vil komme i Fysioterapeuten nr. 11/2004 og på Fondets
nettside http://www.fysio.no/fondet i slutten av oktober. Det skal søkes et-
ter avsluttet tiltak.

Kriteriene som gjaldt ved forrige søknadsfrist sto i Fysioterapeuten nr. 4
og 5/2004. Det gjøres oppmerksom på at det vil kunne bli gjort endringer
i kriteriene. Vi anbefaler derfor å sende inn søknad etter at fullstendig ut-
lysning er kommet.

Det er egne søknadsskjema, merket  ”Reisestipend”  og ”Stipend for
privatpraktiserende”  som skal benyttes. Søknadsskjemaene vil bli lagt ut
på Fondets nettside: http://www.fysio.no/fondet

Nærmere informasjon kan også fås ved henvendelse til:

Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter
Postboks 2704 St.Hanshaugen, 0131 Oslo, tlf. 22 93 30 90 (ikke fredag)

e-post: post@fondet.fysio.no

MTT RYGG på Gran Canaria, 6.-10. desember 2004
www.holteninstitute.com

Flere Beveg-deg-kurs i 2005:
Aktiv rehabilitering
- Kristiansand i februar
- Fredrikstad i september

Bevegelse, avspenning og mestring
- Stavanger i april
- Tromsø i august

Fysioterapi og tilpasset fysisk aktivitet
- Beitostølen i juni

Trening til musikk - hvordan bli dyktig instruktør, trinn 2
- 14.-16. september i Bærum

(NFFs fagseksjon tar forbehold om tid og sted. Følg med i tidsskriftet
og på www.fysio.no/kurs)
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HØST 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.

www.fysioterapeuten.no/arbeidsmarked

Medisinsk Trenings Terapi (MTT) høst 2004 og vinter 2005
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

    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 påmelding, som blir akseptert i den rekke-
følge 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
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Orthopaedic Medicine International
ved OMI-Norge arrangerer modulbaserte kurs
i ortopedisk medisin for leger og fysioterapeuter

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

Sted: Stavanger og Tromsø
Tid : 30.-31. okt. 04
Kursledere: Stavanger: Fysioterapeut Tom Røsand

       Tromsø: Lege Trond Iversen, fysioterapeut Are Ingemann
Kursavgift: kr 2.000,-
Betales til OMI-Norge, Saxeborgvegen 5a, 7562 Hundhammeren.
Kontonr. 4651 07 02956.
Påmelding til:
For Stavanger: Tom Røsand, tlf. 22 33 30 62 jobb, 67 90 13 72 hjem.
For Tromsø: Are Ingemann, tlf. 90 96 93 36.
Påmeldingsfrist: 15. oktober.

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

Andre kurs høst 04
Sept. 25.-26. Drammen: refresher 1
Sept. 30.-okt. 3. Bergen: refresher og advanced Exam
Okt. 9.-10. Oslo: 2a - albue og hand
Okt. 20.-22. Trondheim: refresher og advanced exam
Nov. 13.-14. Fredrikstad: 1a skulder
Des. 3.-5. Drammen: refresher 2 og basic exam

For  mere informasjon – se hjemmesiden NFFKOM.com

FAGDAG, Hans & Olaf Fysioterapi A/S

Vi ønsker velkommen til fagdag hos Hans & Olaf Fysioterapi A/S.
Denne gang er tema kjeve og cervical. Manuellterapeut Eythor Kristjans-
son fra Island presenterer deler fra sin doktorgrad ”Clinical Charateristics
of Whiplash-Associated Disorders” . Manuellterapeut Elisabeth Heggem
Julsvoll har i lang tid arbeidet med kjevepasienter og gir en grundig gjen-
nomgang hva vi kan tilby denne pasientgruppen.

PROGRAM:
0845 Registrering.
0900–0950 Elisabeth Heggem Julsvoll: Aktuelle problemstillinger

hos kjevepasienten.
0950–1010 Kaffe/te.
1010–1100 Eythor Kristjansson – kliniske særtrekk hos

whiplash-pasienten.
1115–1215 Work shops:

Kjeve – undersøkelse og behandling.
Cervical undersøkelse – utvalgte tester .
Identifisering og opptrening av den dype cervicale muskula-
tur ved hjelp av diagnostisk ultralyd.

1215–1300 Lunsj .
1300–1515 Work shops fortsetter.
1515 Avslutning.

Sted: Hans & Olaf Fysioterapi A/S, Torggata 16, 0181 Oslo.
Dato: Tirsdag 2. november.
Pris: kr. 550,- inkl. lunsj.
Påmelding gjennom innbetaling av kursavgift til konto 9001.06.47966
innen 20.10.04.

www.fysio.no/fagdager

www.fysio.no/kurs
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Kurs i Norsk psykomotorisk  
Fysioterapi (NPMF)
Oppjusteringskurs i NPMF.
Målgruppe: Fysioterapeuter med videreutdanning i NPMF  
Tidspunkt: 3. og 4. desember 
Mer informasjon:
http://www.hio.no/content/view/full/20350
Pris: 2100,- 
Påmeldingsfrist: 1. november
Faglig ansvarlig: Dr. Philos Berit Heir Bunkan,
tlf. 22 45 25 34, BeritHeir.Bunkan@hf.hio.no

Kurs i Kognitiv fysioterapi
Mensendieckutdanningen tilbyr etterutdanningskurs i kognitiv
fysioterapi. Undersøkelsesmetodikk og behandling vil bygge 
på en intervensjonsstudie som er gjort ved psykosomatisk
avdeling på Rikshospitalet.

Målgruppe: Offentlig godkjente fysioterapeuter 
Tidspunkt: 25. og 26. november 
Mer informasjon:
http://www.hio.no/content/view/full/12216
Pris: 2500,-
Påmeldingsfrist: 1. november 
Faglig ansvarlig: Høgskolelektor Gro K. Haugstad,
tlf. 22 45 24 40, GroKilli.Haugstad@hf.hio.no

Påmelding til kursene: Send e-post til
lars.helliksen@hf.hio.no
Det tas forbehold om tilstrekkelig antall påmeldte for 
igangsetting av kursene.

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

Søknadsfrist: Snarest
Skolestart: 11. november 2004
Undervisningssted: Oslo

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

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

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

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

Norsk Høgskole
i Osteopati

UTDANNELSE
I

OSTEOPATI

Kursskjema høst 2004
1. Intensiv utdannelse til Diplomert massør
Sted Dato Sted Dato
Bergen 09.-12. oktober Tromsø 23.-26. oktober
Stavanger 09.-12. oktober Trondheim 23.-26. oktober
Oslo 16.-19. oktober
Pris: 3.000,- (2.500,- studenter).

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

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

7. Muskel- og Leddterapeut (MLT)
Manumedics nye utdannelse kombinerer alle våre kurs- og behandlings-
teknikker til et nytt produkt: Muskel- og Leddterapeut. Dette er en ut-
dannelse som vil gi deg kunnskap og kompetanse innen muskel- og
leddbehandlingsteknikk. Utdannelsen tas, som alle Manumedics kurs, i
valgfritt tempo og studiested og vil eksamineres praktisk og teorietisk
for å sikre deg den nødvendige komptansen til å kalle deg MLT.

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 utdan-
ningstilbud i tiden som kommer. Ved å utdanne deg hos Manumedic sikres
du kunnskapen som gjør deg til den ressursen som samfunnet trenger.

For mer informasjon om våre utdannelser, se www.manumedic.no
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

● Kurs og møter i alternativ behandling
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Innerst i Drammensfjorden, der to dalfører ender og Drammenselva renner
ut, ligger Drammen og det sentrale Comfort Hotel Tollboden. Og Drammen
er et lite New Orleans, full av jazz. Besøk det fargerike Bragernes torg og det
170 år gamle Aas bryggeri som sammen er både Norges største og eldste.
Du kan du dra på laksefiske i en av Norges beste lakseelver eller ta en
dagsutflukt til kunstnerdalen (30 km), med Blaafargeværket, eventyrslottet
Villa Fridheim og Theodor Kittelsens hjem, Lauvlia. Kjøsterudjuvet 
(Drammens " Grand Canyon") er også en fin opplevelse. Du må også prøve
å kjøre i Spiraltunnelen – en fin måte å komme seg inn i marka på. Spiralen
slynger seg seks ganger rundt, helt opp til toppen, der du har panorama-
utsikt over hele byen.

Comfort Hotel Tollboden
Hotellet tilbyr spisesal, oppholdsrom, heis, badstue, solarium, steam badstue
og gratis p-plass i garasje. Alle rom har separate senger, bad/WC, minibar,
telefon, radio og TV.

Ankomst fredager frem til 15.10. & 29.10. - 17.12.2004.

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

kun kr 699,-
pr. person i twinrom

Ekspedisjonsgebyr kr 39,-. 
Avbestillingsforsikring: pr. voksen kr 48,-/pr. barn kr 24,-.
Oppholdene inkluderer kun sluttrengjøring. 
Med forbehold om utsolgte datoer og trykkfeil. 
Pengene du sparer er i forhold til hotellets veiledende normalpris 
– med forbehold om spesialtilbud.

For bestilling og mer informasjon ring: 

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

eller sjekk www.fysioterapeuten.no/dtf-travel 

Hemsedal er omkranset av flotte fjelltopper og kan også by på unike fiskemulig-
heter i elver og fjellvann, rideturer, klatring, kanopadling og utflukter til flotte fjor-
der, isbreer og fossefall. Fra Hemsedal Hotell tar det under en time å kjøre til vakre
Lærdal. Her kan du nyte en tur med Flåmsbanen - verdens vakreste togreise, over
bratte fjellsider, gjennom spiraltunneler og opp til en fantastisk panoramautsikt på
toppen. Andre spennende opplevelser er Borgund Stavkirke (59 km),
Hardangervidda (121 km) og Vettisfossen, Nord-Europas høyeste, med fritt fall på
275 meter (120 km).

Hemsedal Hotell
Hotellet tilbyr spisesal, bar, peisestue, bord-
tennis, utendørs og innendørs boblebad,
dampbad, badstue, solarium, trampoline og
gratis parkeringsplass. Alle rom har
bad/WC, telefon og tv.

Ankomst fredager frem til 12.11.2004.

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

2 overnattinger
2 frokostbuffeer
2 tre-retters middager/buffeer med kaffe

3 dager på hotell i Hemsedal

Mellom fjord, fjell og elv

kun kr 949,-
pr. person i dobbeltrom

2 overnattinger
2 frokostbuffeer
2 enkle kveldsbuffeer

3 dager på fint hotell i Drammen

REISER – med egen transport – for lesere av spar opp til kr 718,-

Hemsedal Hotell

Comfort Hotel Tollboden

Terje Rakke/NTR

I perioden 19.11. - 17.12.2004 

2 overnattinger

2 frokostbuffeer

1 tre-retters julemiddag/buffe 

med kaffe fredag kveld

1 julebord lørdag kveld.

JULEBORD
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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

Anne Lexow,
forbundsleder

Bli med - gjør Norge varmere!
NRKs årlige TV-aksjon går av stabelen 17. oktober. De innsamlede midlene går i år til Kir-

kens bymisjon og Rådet for psykisk helse. NFF er en av medlemsforeningene i Rådet for

psykisk helse og er bedt om å støtte aksjonen.

Målet med årets TV-aksjon er et Norge med litt større hjerterom, slik at mennesker som

sliter tungt kan få det litt bedre. TV-aksjonen vil skape et Norge som har plass til alle.

Ifølge FNs levekårsundersøkelse er Norge verdens beste land å bo i, men ikke alle får ta

del i godene, og mange lever i psykisk og sosial nød, ofte under uverdige forhold.  Opptrap-

pingsplanen for psykisk helse hadde mange gode intensjoner, men har på ingen måte lykkes

med å forplikte kommunene med hensyn til å sette psykisk helse høyt på dagsorden.

NFF arbeider for å bedre tilbudet om fysioterapi innenfor psykisk helse. Vi vet at det er

lange ventelister for psykomotorisk fysioterapi. Vi vet at vi er nesten fraværende innenfor

barne- og ungdomspsykiatrien.  Medlemmene gis tilbud om skolering, og vi vet at fysiotera-

peutene, mer enn før, gir psykisk helse høy prioritet; blant annet ved å benytte seg av NFFs

kurs både innenfor behandling og forebygging.

Fysioterapeutene er skolerte faglige bidragsytere i arbeidet med de psykisk psyke; det er

utvilsomt behov for å øke antall fysioterapiårsverk innenfor området.

Fysioterapeuter er også medmennesker, og vi tror at budskapet i TV-aksjonen vil appel-

lere til mange av oss.

Kirkens bymisjon og Rådet for psykisk helse ønsker i tillegg til å samle inn midler, å

bryte barrierer i synet på psykiske lidelser. Disse to viktige ideelle organisasjonene ønsker å

bidra til en holdningsendring i synet på at ingen er bare det en ser. Videre ønsker de å spre

budskapet om at vi sammen kan gjøre Norge til et varmere og romsligere samfunn. De utfor-

drer derfor vår dugnadsånd til å lage møteplasser og gjestebud for mennesker vi vanligvis

ikke omgås. Årets aksjon er også en hjerteromsaksjon.

I NFFs  sekretariat har vi invitert våre naboer i Stensberggaten til gjestebud 15. september

Vi oppfordrer medlemmene til å støtte årets aksjon enten ved å invitere til gjestebud, eller

til å melde seg som bøssebærer. Les mer om aksjonen på www.
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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

Nytt temaskriv om lønn
ved ansettelse
NFFs forhandlingsseksjon har produsert et nytt tema-
skriv om forhandlinger om lønn ved ansettelse. Du
finner slike skriv på www.fysio.no/lonnansettelse.

Kan man forhandle om lønn ved ansettelse, spør
seksjonen i skrivet og svarer et klart JA. Du får tips
om forberedelse til forhandlingene samt tre alterna-
tive strategier.

Nytt temaskriv om
arbeidstid
På www.fysio.no/lonnansettelse finner du også et nytt
temaskriv om arbeidstid.Her kan du lese om defini-
sjoner og regler knyttet til arbeidstid.

Hvilke kurs finner du hvor?
NFF bruker tidsskriftet FYSIOTERAPEUTEN for å spre
informasjon om kurs eller seminarer i fysioterapi. På
NFFs nettsted www.fysio.no finner du oppdatert in-
formasjon om NFFs kurs med tanke på ledige plas-
ser, tid og sted. Kursene blir også annonsert i tids-
skriftet. Bakgrunnen for denne avklaringen er en ak-
tuell sak hvor et kurs i regi av en ekstern aktør ble
annonsert på sidene til en faggruppe. Faggruppene
har imidlertid ikke anledning til å annonsere kurs i
regi av andre enn NFF og som i tillegg ikke annonse-
res i FYSIOTERAPEUTEN. Annonseringen foregår i
korte trekk slik:

● FYSIOTERAPEUTEN (papirutgaven): Informa-
sjon om alle NFFs kurs samt andre relevante kurs.
Kalender over relevante konferanser.

●   NFFs fagseksjon: Informasjon på www.fysio.no/
kurs om hvilke kurs som har ledige plasser, kurs-
dokumentasjon og -fakta

●  NFFs faggrupper: Informasjon på www.fysio.no/
faggrupper om faglige aktiviteter for faggruppens
medlemmer og eventuell informasjon om kurs som
også er annonsert i FYSIOTERAPEUTEN

Spørsmål om annonsering rettes til FYSIOTERA-
PEUTEN ved Kirsten Stiansen, ks@fysioterapeuten.no
eller telefon 22 93 30 60.

Endring av forskrift om
behandling som gir
skattefritak
Etter initiativ fra NFF har Finansdepartementet fra juni
i år endret forskrift om behandling som gir skattefri-
tak. Nå er det samsvar mellom hensikt og ordlyd i
forskriften noe som sikrer at fysioterapeuter uten
driftsavtale helt klart kan utføre slik behandling.

Ansatte som får dekket kostnader til behandling
av sykdom eller skade av sin arbeidsgiver, slapp et-
ter en forskriftsendring i 2003 å få kostnadene reg-
net som inntekt. Det var i henhold til forskriften et

vilkår for skattefritak at behandlingen ble foretatt av
privateid spesialisthelsetjeneste.

NFF tok i vinter opp med departementet at
forskriftens ordlyd var uklar i forhold til intensjonen,
da forskriften henviste til at behandling skulle foregå
i spesialisthelsetjenesten.

Hensikten med forskriften er blant annet at privat-
praktiserende fysioterapeuter uten driftsavtale skal
kunne utføre behandling som gir skattefritak for an-
satte, og disse fysioterapeutene er ikke en del av
spesialisthelsetjenesten. Etter en gjennomgang har
departementet besluttet å endre forskriften i tråd med
NFFs forslag.

Det heter for øvrig i forskriften at det er et vilkår
for skattefritaket at det foreligger henvisning fra lege.
Endringsforskriften finnes på www.odin.dep.no/fin

Spørsmål i sakens anledning kan rettes til
forhandlingsseksjonen ved Terje Døvik, td@fysio.no.

Kursdag for tilsatte i univer-
sitets- og høgskolesektoren
UHO arrangerer seminaret «Proffe profesjoner» i Oslo
4. og 5. oktober.

NFFs forhandlingsseksjon vil innkalle til en ekstra-
dag 6. oktober. Sett av datoene, mer informasjon
kommer.

Temadag utsettes
NFFs forhandlingsseksjon melder at temadagen som
opprinnelig var satt opp 18. oktober 2004 utsettes til
begynnelsen av februar 2005. Ytterligere informasjon
kommer.

Sakspapirer til Landsmøtet
2004 (LM04)
Sakspapirene til LM04 vil bli sendt ut som pakkepost
til delegater og faste deltakere på LM04 i uke 39.
Pakken må hentes så snart som mulig, og innen 14
dager etter at følgebrevet er mottatt, ellers sender
Posten pakken tilbake. Dersom vi mottar pakken i
retur, må mottakeren hente sakspapirene i NFFs lo-
kaler i Oslo sentrum eller skrive sakene ut fra
www.fysio.no. Sakene publiseres på www.fysio.no/
landsmotet ultimo september

Seminar for forhandlings-
kontakter
Tirsdag 24. august arrangerte Forhandlingsseksjonen
i NFF seminardag for avdelingenes forhandlings-
kontakter.

Deltagerne fikk orientering om resultatene av årets
tariffoppgjør, spesielt med vekt på det som skal føl-
ges opp lokalt. Videre ble det klargjort hvilken rolle
avdelingenes forhandlingskontakter skal ha. 19 kon-
taktpersoner fra 13 avdelinger var til stede.

Sekretariatet ønsker lykke til med årets lokale for-
handlinger!

Nytt om internkontroll-
forskriften
I den reviderte privatpraksispermen fra NFF vil du
finne oppdatert informasjon om systematisk helse-,
miljø- og sikkerhetsarbeid/HMS-arbeid i kapittelet

Internkontroll. Kapittelet er revidert av Magnar Jør-
peland, spesialist i helse- og miljøarbeid.

Jørpeland gir en kort innledning om hva syste-
matisk HMS arbeid er, hvorfor, hva det innebærer,
hvem som har ansvaret og sanksjoner. Videre omta-
les de ulike delene av HMS-systemet, og det er vist
med eksempler hvordan dere kan gå frem i arbeidet
på eget institutt.

Kapittelet omfatter også et forslag til systematisk
HMS-arbeid for institutter.

– Vi har forsøkt å legge opp til et enkelt og bru-
kervennlig system. HMS-systemet skal være et prak-
tisk oppslagsverk som det er enkelt å slå opp i og
som alle som arbeider på instituttet bør kjenne til,
sier juridisk rådgiver Terje Døvik i NFF.

Vi må be om tålmodighet
Enkelte medlemmer henvender seg til sekretariatet
med for eksempel ønske om umiddelbar bekreftelse
på mottatt e-post, og umiddelbar effektuering av inn-
melding og forsikringer. Med mer enn 8.000 med-
lemmer klarer sekretariatet dessverre ikke å besvare
alle henvendelser samme dag som de kommer inn.

Trekk hos arbeidsgiver
er avviklet
Enkelte medlemmer har bedt arbeidsgiver om å trekke
månedlig medlemskontingent fra lønn. Ordningen
med trekk hos arbeidsgiver ble på grunn av flere til-
feller av store lokale forviklinger avviklet i juli 2003.
Kontingenten betales enklest ved avtalegiro.

Husk å oppdatere oss
Husk alltid å oppdatere NFF ved skifte av arbeidsgi-
ver, privatadresse, e-postadresse og lignende. Dette
gjøres enklest på www.fysio.no «for medlemmer».

Bedre informasjon om
arbeidsplassvurdering på
oppdrag fra trygden
Arbeidsplassvurdering på oppdrag fra trygden har
blitt evaluert av både Rikstrygdeverket (RTV) og en
arbeidsgruppe i NFF. Ordningen har vist seg å være
lite kjent og dermed lite brukt. Partene har hatt møte
om veien videre, og RTV og NFF skal nå styrke infor-
masjonsvirksomheten til sine ansatte og medlemmer.
Videre ser partene på muligheter til å gå sammen om
opplæring av konsulenter på trygdekontorer og fy-
sioterapeuter i distriktene. Rikstrygdeverket har over-
sendt et forslag til Sosial- og helsedepartementet om
at ordningen også kan brukes forebyggende for å
hindre sykefravær.

NFFs kurs i Helse- og miljøarbeid i bedrift I gir
kvalifikasjoner til å påta arbeidsplassvurdering for
trygden. Spesialister MNFF i helse- og miljøarbeid
og fysioterapeuter som har jobbet i minimum 50 pro-
sent stilling i minst tre år kan søke godkjenning hos
fagseksjonen i NFF. NFF sender oppdaterte lister over
kvalifiserte medlemmer til Rikstrygdeverket to gan-
ger i året. Fysioterapeuter som har fått godkjenning
må imidlertid også melde sin kompetanse og inter-
esse for oppdrag til sitt lokale trygdekontor.

Mer informasjon om ordningen finnes på
www.fysio.no/arbeidsplassvurdering
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I nform
asjon  fra  NFF

Vi rydder lageret!

Kr. 40 per stk, eller
❏ Kjøp 5, betal for 3

Kr. 120
❏ Kjøp 10, betal for 5

Kr. 200

Bruk kupongen og send inn til Norsk Fysioterapeutforbund, postboks 2704, St. Hanshaugen, 0131 Oslo.
Telefaks: 22 56 58 25 eller bestill på e-post: ft@fysio.no    Prisene gjelder bare så langt lageret rekker!

LEVERINGSADRESSE FAKTURAADRESSE

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

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

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

Tlf. på dagtid: ...................................................................................

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

Refleksvest
      M/S (6-10 år), M, L

Førpris kr. 95

NÅ kr. 49

Krus
Hvitt med NFFs logo
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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
10 20/9 24/9 15/10
11 18/10 22/10 12/11

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

September
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

4.-7. Harstad. Idrettsmedisinsk Høstkongress.
Arr.: FFI/NIMF
Info: www.idrettsmedisinsk-kongress2004.no

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.

2005
Januar
17.-18. Oslo. Den 5. nasjonale Lungerehabilite-
ringskonferansen.
Mer info: liv.circhirillo@ahus.no

20.-23. Geilo. PFGs vintersemoinar og marke-
ring av 25-årsjubileum. Geilo Norlandia Hotell
Info: www.pfg.no

Mars
3-5. Wien. 2nd European Congress on Preven-
tion and Physiotherapy.
Info:  astrid.focke@physioaustria.at

11.-12. Oslo. Den 4. Nordiske konferanse i
Psykiatrisk og Psykosomatisk fysioterapi.
Tema: Endring.
Arr.: NFFs faggruppe for psykiatrisk og psykoso-
matisk fysioterapi.

Juni
1.-3. København. Det 6. nordiske
forskningssymposium for fysioterapeuter, fra i
år kalt Nordic Physiotherapy Congress.
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En svensk uppfinning av Anders Johansson.
Dictusbandet tar ingen plats i skon, är diskret
och lätt att montera.

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

Ring för gratis CD-video, Steinar Knutsen

DS-02                               DS-03

Nyhet

Dictus till b
arn

Dictusbandet, lyfter foten direkt efter toeoff.
Vilket minskar snubblings risken vid vardag-
liga hinder så som trösklar och mattor.

Institut for Idræt, Københavns Universitet, Nørre Allé 51, 2200 Køben-

havn, Danmark  •  Tlf.: +453532 0829 • e-mail: IFI@ifi.ku.dk • www.ifi.ku.dk

Yderligere information på www.ifi.ku.dk/evu eller kontakt

Jytte Berger e-mail: jberger@ifi.ku.dk tlf.: 3532 0823

Tilmeldingsfrist: 15. oktober 2004

Dans, kropssprog og kommunikation
Kroppens sprog, udtryk og kommunikation er et universelt og krea-

tivt råstof. Gennem et helhedsorienteret kropssyn undersøger vi,

hvordan bevægelse kan udvikle personlig, social og kulturel identitet.

Vi fokuserer på fx kraft, energi og spontanitet, kontakt og tillid, krop

og grænser. Vi arbejder med dette gennem rytmisk/etnisk dans,

kropsbasis, leg, bevægelseskommunikation, kontaktimprovisation

og ekspressiv bevægelse. Undervisningsmetoderne er enkle og

overførbare til mange målgrupper og

formål.

Læringssynet er flerdimensionelt og prak-

sis forankres i oplæg om aktuel bevægelses-

psykologisk/pædagogisk teori.

Formål: Personlige erfaringer og bevægel-

sesfaglige/pædagogiske redskaber.

Målgruppe: Fysioterapeuter, undervisere, af-

spændingspædagoger, pædagoger og sundhedsfagligt personale.

Underviser: Helle Winther, studielektor, speciale i ekspressiv be-

vægelse, dans og bevægelsespsykologi.

Tidspunkt: 8. - 12. november 2004 kl. 9-15 Pris: 2.670,- d.kr.

Prøv gratis i 14 dager!

På Salli Sadelstol sitter du
avslappet og balansert

Cenger Norge AS

▼ Rygg og skuldersmertene
lindres.

▼ Ryggmusklene blir sterkere
og holdningen forbedres.

▼ Blodsirkulasjonen i beina
blir bedre.

▼ Man beveger seg med
letthet.

▼ Salli hjelper deg med
å være aktiv.

▼ Prestasjonen øker.

Tlf. 33 03 05 60. Fax. 33 03 05 61
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