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MODELL 950

Lett og utsøkt komfortabel vernesandal i skinn. Herlig lufting, med store åpne 
partier rundt det hele. Ventilerende Smartec® Air-fôr, og ny luftigere Poliyou®

innleggssåle. Slitebeskyttelse av solid Keprotec i tåpartiet. Unik Energy Gel 
støtdemping. Borrelåslukking. Nye Asymetrix-sålen. Størrelser: 37–48. 
CE EN 345-1, SB, P, E, A (S1).

MODELL 855

Herlig lett og luftig vernesko, med overdel i semsket skinn. Sideparti av 
komfortabelt ventilerende tekstil, ny luftigere Poliyou® innleggssåle, ventilerende 
Smartec® Air-fôr og luftende pløse. Suveren støtdemping med Energy Gel. 
Nye Asymetrix-sålen. Størrelser: 37–48. 
CE EN 345-1, SB, P, E, A (S1).

... og den staves Stålex Light.
Det handler om våre nye lette og luftige 
vernesko. Modellene i Stålex Light har 
tåhette av aluminium – 50 % lettere enn 
tåhette av stål! – og en rekke nye smarte 
komponenter, som gir føttene god lufting.
 Den nye Asymetrix sålen har ett 
asymetrisk ytre, mønster og utforming 
samt nitrilgummi i hælens bakre del. Det 
gir en enestående sklisikkerhet, ett sikkert 
stegnedsett og god støtte.
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FYSIOTERAPEUTENS FORMÅL

Tidsskriftet skal gjennom en saklig

og fri informasjons- og opinions-

formidling bidra til at fysioterapifaget utvi-

kler seg i samsvar med samfunnets og

befolkningens behov.

Tidsskriftet skal belyse fysioterapifaglige,

fag- og organisasjonspolitiske,

utdanningspolitiske og helse- og sosial-

politiske forhold.

(Paragraf 16. 2 i NFFs lover)

Tidsskriftet følger pressens Vær varsom-

plakat og Redaktørplakaten.

Forskning og etikk

Fysioterapifaget har i senere år hatt en svært positiv utvikling når det gjelder fysioterapeuter

som driver forskningsvirksomhet. Samtidig har konkurransen fra andre profesjoner blitt

større, noe som stiller større krav til dokumentasjon av praksis.

Dette har skapt større behov for forskningsetisk refleksjon blant fysioterapeuter. I dette

nummeret har vi egne temasider om forskningsetikk. Med det håper vi å formidle kunnskap

og oppmuntre til mer åpenhet og debatt om forskningsetiske problemstillinger.

Åpenhet er en forutsetning for å få til en fruktbar refleksjon rundt forskningsetikken, vilje

til debatt likeså. Gjerne med utgangspunkt i egne erfaringer og andre konkrete saker.

Vårt inntrykk er at det er for lite fokus på forskningsetikk. Temaet er sjelden på dagsor-

den der fysioterapeuter møtes, og der temaet tas opp er fysioterapeutene ofte fraværende.

Årsakene er sikkert flere, men vi undres like fullt: Kan det ha noe med fagets modenhet å

gjøre når det gjelder forskning og publisering? Fysioterapi er tross alt et ganske ungt fag i

forskningsmessig sammenheng.

Ettersom omfanget av forskningen øker, vil det presse seg fram et behov for å definere

noen «knagger» å henge det fysioterapispesifikke i forskningsetikken på. Hva er særlig ak-

tuelt for fysioterapeuter i det omfattende etiske byggverket av retningslinjer som gjelder for

all forskning?

Her kommer også Etisk utvalg sin rolle inn, noe Knut W. Ruyter, sekretariatsleder ved

Den nasjonale forskningsetiske komite for medisin, kommer inn på i sin artikkel på tema-

sidene. Han  har liten tro på at etikk kan utøves i de lukkede rom, med noen få unntak, og

oppfordrer NFFs etiske utvalg til å revurdere sin begrensede rolle. Ruyter stiller spørsmål

ved hva man skal med et etisk utvalg, hvis dets vurderinger og konklusjoner forblir ukjente

for alle andre enn de berørte parter.

Vi vil dessuten understreke tidsskriftenes ansvar når det gjelder publisering av etisk for-

svarlige forskningsresultater. FYSIOTERAPEUTEN bygger sine «Retningslinjer for

manuskriptforfattere» på Vancouver-konvensjonen. I samarbeid med redaksjonsutvalget har

vi det siste året oppdatert og endret våre retningslinjer, også når det gjelder forskningsetikk.

Mer stoff om etikk kommer i 2005 – både når det gjelder forskning og praksis. Vi håper

også på engasjerte debattinnlegg!
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Beate Ytreberg, sentralstyremedlem fra avdeling

Nordland, fikk ikke fornyet tillit av valgkomiteen,

som ville ha inn flere fra privat praksis. Dette har

Audun Bjerke i Finnmark reagert på. Han etterlyser

den geografiske fordelingen som valgkomiteen skal

ta hensyn til.

Av Heidi Johnsen
hj@fysio.no

Valgkomiteens forslag til nytt sentralstyre inneholder ingen kandida-
ter fra de fem nordligste fylkene. Tine Møller, leder i valgkomiteen,
sier hun forstår Bjerkes reaksjon.

Skjev geografisk fordeling i forslaget
til nytt sentralstyre

– Beate Ytre-
berg har gjort en
flott innsats i
sentralstyret,
men i og med at
valgkomiteen
ville ha inn en
til fra privat
praksis, og vi hadde to representanter fra høgskolene i det sittende
sentralstyret, valgte vi å gå inn for May L.T. Ringvold. Hun er også
leder i Fag- og spesialistrådet. Men det er Landsmøtet som skal velge
sentralstyrerepresentanter, og Beate Ytreberg er foreslått som mot-
kandidat. Så dette er ikke avgjort, sier Møller.

I valgkomiteens forslag er det to offentlig ansatte, en høgskole-
lektor, tre privatpraktiserende fysioterapeuter med driftstilskudd og
en uten, en sykehusansatt og en kommunalt ansatt.

Stig B. Salberg, Nord-Trøndelag, privat praksis, fikk heller ikke
fornyet tillit av valgkomiteen, men stiller som motkandidat. ■

Kort tid igjen. NFFs 21. landsmøte
avholdes på Lillehammer 3.-5. desember

69 27 59 80
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Kvalitet i fysioterapi, driftstil-

skuddsordningen og økonomi.

Dette er de mest sentrale temaene

for avdelingsledere FYSIOTERA-

PEUTEN har snakket med i forkant

av Landsmøtet.

Av Heidi Johnsen
hj@fysio.no

For Tone Ness, avdelingsleder i Aust-Agder,
er kvalitet i fysioterapi, refusjonsrett og opp-
slagsverk for tillitsvalgte i kommunene vik-
tige landsmøtetemaer. Det samme gjelder
spørsmålet om hvordan  ressursene skal for-
deles mellom NFF sentralt og avdelingene
lokalt. Hun understreker at avdeling Aust-
Agder ennå ikke har diskutert landsmøte-
sakene, men at dette er noe som opptar avde-
lingen generelt.

– Jeg ser fram til et spennende Lands-
møte og en ny landsmøteperiode, både når
det gjelder valg av ny leder og fordi det blir
utskiftninger i sentralstyret. Avdelingen er
opptatt av fordelingen av økonomien lokalt
og sentralt. Vi er enige om at NFF skal ha et
sterkt sekretariat, men det må ikke gå på be-
kostning av oss lokalt, sier hun.

Når det gjelder til refusjonsrett og driftstil-
skudd, mener Tone Ness, som var med og star-
tet UFF, at dagens ordning ikke er rettferdig.

– Altfor mange som ønsker seg inn i
fysioterapiyrket kommer ikke inn på grunn
av dagens driftstilskuddsordning. Vi kan
ikke ha det slik, sier hun.

Kvalitet i fysioterapi og krav til oppdate-
ring mener hun også er viktig.

– Men det må ikke stilles for høye krav. I
Helse-Norge generelt er det lite penger til
kursvirksomhet, og det må ikke bli slik at fy-
sioterapeutene taper penger fordi de må be-
tale kursene selv, sier Ness.

Uforståelig regnskap
Landsmøtedelegatene i NFFs avdeling i
Akershus var samlet til møte for å diskutere
landsmøtesakene da FYSIOTERAPEUTEN
snakket med avdelingsleder Elisabeth Tro-
øyen. Det ble brukt mye tid på regnskap og

budsjett. Privat praksis, med tanke på drifts-
tilskudd, og markedsføring av fysioterapi
stod også høyt oppe på sakskartet for Akers-
hus.

– Vi legger stor vekt på økonomien fordi
vi mener medlemmene skal få mest mulig
igjen for medlemsavgiften. Organisasjonen
skal være effektiv, men vi sitter igjen med en
følelse av et  både og, sier Troøyen, uten at
hun vil gå nærmere inn på det. Begrunnelsen
er at de ikke vet nok om tallene som ligger
til grunn for regnskapet. Dette vil de ta kon-
takt med sekretariatet om for å få en forkla-
ring på. Blant spørsmålene som stilles fra
delegatene er hvor lenge Forbundet skal
bruke av tidligere oppsparte midler.

Markedsføring
Avdelingen har jobbet aktivt med markeds-
føringspørsmålet og blant annet hatt kurser
med eksterne forelesere.

– Vi er nødt for å markedsføre oss. Fysio-
terapi som fag har noen år bak seg, og i de
siste årene har vi fått konkurranse fra flere
nye grupper som kan behandle pasientene
våre. Vår utfordring blir å fortelle og vise at
den behandling vi tilbyr er det beste alterna-
tivet. Det betyr at det MÅ settes av penger til
markedsføring, slik store bedrifter gjør, sier
hun.

Driftstilskuddet står også på agendaen, og

lederen for avdeling
Akershus mener det vil
få store konsekvenser
for fysioterapiens fram-
tid hvis ikke Landsmø-
tet tar dette alvorlig.

Avdelingsøkonomi
Olai Myklebust, leder i
Hedmark, regner med
debatt rundt forslaget
om avdelingenes økonomi. Han trekker fram
forslaget fra avdeling Troms. Her heter det
blant annet at NFFs ledelse ikke i tilstrekke-
lig grad har innsett at synspunktene fra avde-
lingene må tas på alvor. Det har vært nedsatt
ei arbeidsgruppe i NFF med avdelingsle-
derne fra Vestfold, Østfold og Nord-Roga-
land, som skal legge fram resultatet på
Landsmøtet. Arbeidsgruppen har ikke frem-
met forslag til endringer av dagens system,
men ifølge sentralstyrets kommentarer i
landsmøtepapirene, er det enighet om at ti-
den er inne for å se på hvordan man kan ut-
nytte NFFs totale ressurser mer slagkraftig
og effektivt. Fordeling av ressurser og stør-
relsen på kontingenten blir viktige elementer
i den videre diskusjonen om strategivalg.

– Vi har brukt hele landsmøteperioden på
å vurdere forholdet mellom sentraladminis-
trasjonen og avdelingene. På Landsmøtet er

Møtevirksomhet. Delegatene fra Akershus har hatt og skal ha flere møter hvor landsmøte-
forslagene skal gjennomgås og diskuteres. Her er Elisabeth Troøyen (leder), Gerty Lund,
Birgitte Holt Olsen, Ingvild Lilleheie og Trine Hoff samlet. Foto: Heidi Johnsen

Janiche Helen
Pedersen.
Avdelingsleder i
Hordaland.

Økonomi – lokalt og sentralt
Viktig for avdelingene:
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dette mer en orienteringssak, men det er viktig med en framtidsrettet
prinsippdebatt, sier Myklebust.

Nei til UFF
Han støtter derimot ikke forslaget fra UFF om å fjerne driftstilskuddet.

Forslaget er ikke vettugt. Myndighetene har store problemer med
dagens konstnadsnivå. Med UFFs forslag vil kostnadene bli vesentlig
høyere. Det blir dessuten umulig for myndighetene å forutsi kostna-
dene, mener Myklebust.

– Hvordan mener du problemene for de unge fysioterapeutene
som står utenfor skal møtes?

– Det er et problem, som blant annet skyldes at det utdannes for
mange fysioterapeuter, og at kommunene nesten ikke oppretter nye
driftstilskudd. Samtidig er det svært få av dem som har driftstilskudd
som går av før de når aldersgrensen. Jeg ser ikke noe problem i at
unge fysioterapeuter tar vikariater og får seg litt praksis, som bidrar
til at de blir bedre fysioterapeuter. Det er ikke bare fysioterapeuter
som sliter for å få fast jobb i dag, sier Myklebust.

Overordnede linjer
Janiche Helen Pedersen, avdelingsleder i Hordaland, sier de er opp-
tatte av å få tak i de overordnede linjene, og spesielt hvilke saker sen-
tralstyret skal jobbe med de neste årene.

– Når det gjelder de konkrete landsmøtesakene, stiller vi spørsmål
ved om fysioterapeuter kan være medlemmer i andre forbund som
ivaretar deres lønn, og samtidig være med i NFF. Slik vi forstår det
skal FoU-midlene trekkes ut av NFF og over til Forskerforbundet.
Hva slags medlemsskap skal de ha? Blir de fullverdige medlemmer,
og kan de møte på Landsmøtet? Hvordan skal medlemsavgiften be-
regnes? Vi ser at Ergoterapeutforbundet innvilger halv medlemskon-
tingent. Er det en løsning Landsmøtet har tenkt å gå inn på, spør Pe-
dersen.

Hun har innkalt til medlemsmøte hvor kvalitet i fysioterapi skal
diskuteres.

– Delegatene fra Hordaland er opptatt av å ha  medlemmenes me-
ninger med seg til Landsmøtet, sier hun.

Geografisk fordeling
Audun Bjerke, leder i avdeling Finnmark, er opptatt av geografisk
fordeling.

– Når det gjelder sentralstyret, heter det seg at det skal være repre-
sentativt for hele landet. Jeg kan ikke se at dette stemmer, når nord-
ligste representant som er foreslått er fra Møre og Romsdal, mens tre
av sentralstyrets ni kandidater kommer fra Akershus. Vi vil derfor
jobbe for at Beate Ytreberg, Nordland, får fortsette. Hun har vært en
nyttig og dyktig representant for oss i den perioden hun har sittet, sier
Bjerke.

Ellers mener han det er mange spennende saker å ta fatt i, blant
annet økonomi lokalt og sentralt og mellom avdelingene.

– Vi ønsker et best mulig aktivitetsnivå i avdelingen, men med da-
gens økonomi driver vi på minimumsnivå. Jeg ser at UFF har mange
saker. Selv om jeg ikke er enig i alt de foreslår, trenger vi dem. NFF
trenger noen som kan sette fingeren på de ømme punktene, og jeg ser
fram til debattene, sier Bjerke. ■
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NFFs faggrupper krever fulle ret-

tigheter på representantskaps-

møtene. De vil være med der poli-

tikken avgjøres. Kvalitet i fysiote-

rapi og driftstilskudd står også på

deres agenda.

Ole Øien Rusletvedt,
leder i NFFs fag-
gruppe for
mensendieck-
fysioterapi, er opptatt
av faggruppenes po-
sisjon i forbundet og
hvilken innflytelse de
har, både på Lands-
møtet og i perioden
mellom landsmøtene.

– Vi ønsker en re-
ell påvirknings-
mulighet. Denne mu-
ligheten ligger i
representant-

skapsmøtene, der vi i dag bare har observa-
sjonsstatus. I FYSIOTERAPEUTEN ser jeg
at lederkandidat Eilin Ekeland mener vi tren-
ger begge grasrotleddene, faggruppene og
det fagpolitiske. Dette er nye tanker som det
blir viktig å følge opp. Jeg tolker det
Ekeland sier som en motvekt til dagens sen-
tralstyre, som i sin innstilling avviser vårt
forslag om å gi fulle rettigheter til fag-

Faggruppene krever fulle rettigheter
gruppelederne på NFFs representantskaps-
møter.  I tillegg får faggrupper som har un-
der 300 medlemmer bare møte med en felles
representant. Jeg skjønner ikke logikken.
Økonomisk kan det ikke utgjøre store sum-
mene, sier Rusletvedt.

Faggruppen er opptatt av kvalitet i fysio-
terapi – hva som er kvalitet og hvilke krite-
rier som  ligger til grunn for de fysiotera-
peutiske valg som gjøres i behandlingen.

– Er det en etisk begrunnet vurdering som
skal ligge til grunn for å gi pasienten best
mulig behandling eller er det den økono-
miske? Det siste gjelder spesielt for fysiote-
rapeuter i privat praksis, sier Rusletvedt.

Opprørt
Hein Dag Torgersen, leder for NFFs fag-
gruppe for ergonomi, er opprørt over at sen-
tralstyret ikke vil gi faggruppene tale- og
stemmerett på representantskapsmøtene.

– Jeg skjønner heller ikke hvorfor alle
faggrupper kan få hver sin representant på
Landsmøte og representantskapsmøtene.
Hvem skal velges fra de tre gruppene som
har mindre enn 300 medlemmer? spør Tor-
gersen.

Økonomi og handlekraft
Liv Turid Baldersheim, leder i Faggruppen
for geronto- og geriatrisk fysioterapi, er enig
i  kravet om at faggruppene må få fast repre-
sentasjon på representantskapsmøtene.

– For meg er det også viktig at alle fag-
grupper blir representert. Det blir feil at en
representant skal representere tre grupper
som er så forskjellige som disse er, sier Bal-
dersheim.

Hun trekker også
fram at det er stor
forskjell på fag-
gruppenes økonomi
og handlekraft.

– Jeg sitter som
leder for ei faggruppe
som i perioder sliter
med å holde hodet
over vann. Det er
også begrenset hva vi
kan ta i kontingent
før medlemmer for-
svinner. Utfordrin-
gene står i kø i vårt fag. I perioder sliter vi
økonomisk, og da er det vanskelig å ta tak i
utfordringene, sier hun.

Trenger forskerne
Bjørn Fossan, leder for NFFs faggruppe for
idrettsfysioterapi, er opptatt av  dobbelt-
medlemsskap, kvalitet i fysioterapi og diffe-
rensiering av driftstilskudd

– Vi håper at Landsmøtet sier ja til
dobbeltmedlemsskap. Ellers kan vår gruppe
miste mange fysioterapeuter og forskere som
er viktige for vårt arbeid. Når det gjelder dis-
kusjonen rundt differensiert driftstilskudd,
synes jeg det er utrolig sløvt at arbeidsgrup-
pen som ble nedsatt av Landsmøtet i 2001
for å utrede problemstillingen ikke har klart
å komme fram til en løsning. Klart det er
diskusjoner her, men dette må følges opp.
Jeg er også opptatt av kvalitet i fysioterapi
på alle plan. Er dette noe NFF virkelig øn-
sker å gjennomføre, må vi sette noen betin-
gelser om økonomi som stimuleringstiltak
eller som «ris bak speilet». Jeg synes ikke

Ole Øien
Rusletvedt. Leder
for NFFs fag-
gruppe for
mensendieck-
fysioterapi.

Bjørn Fossan.
Leder for NFFs
faggruppe for
idrettsfysioterapi
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Mft nfs qü xxx/fubd/op
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det skal være slik at det ikke skal kunne
stilles krav til en fysioterapeut som har stått
på i sitt institutt i tjue år uten å gå på kurs.
Det blir ikke kvalitet av slikt, og her kunne
vi spilt på driftstilskuddet, sier Fossan.

Han trekker også fram unge fysiotera-
peuter som ikke har mulighet til å skaffe
seg driftstilskudd.

– For å kunne gi disse unge en sjanse,
ville differensiering vært en mulighet. Pen-
gene-følger pasienten-modellen er også en
mulighet, men dette må utredes. Vi kan
ikke sitte rolig å se på at unge dyktige fy-
sioterapeuter ikke får jobb, sier han. ■

Stor interesse for
Fagdagene
I alt 250 fysioterapeuter har meldt seg på NFFs

fagdager på Lillehammer 2.-3. desember.

Hovedtemaene er arbeidsliv og barn.

– Responsen har vært veldig positiv. Vi har fått

langt flere påmeldinger enn vi hadde håpet på, sier

Kaare Øystein Trædal i NFFs fagseksjon til

FYSIOTERAPEUTEN. Han mener det er særlig

positivt at hele arbeidsplasser i en del tilfeller har

sendt felles påmelding.

– Dette tyder på at vi har truffet vår målgruppe,

sier Trædal.

Det er fremdeles mulig å melde seg på!

Program og påmeldingsskjema finner du på

www.fysio.no/fagdager

Fondet  har sagt ja til å finansiere 50 prosent av fagredaktør-

stillingen i FYSIOTERAPEUTEN i tre år. Det betyr at tidsskriftet fra

januar 2005 vil ha fagredaktør i full stilling.

Heidi Johnsen
hj@fysio.no

Leserne ga klar beskjed i leserundersøkelsen tidligere i år. De ville ha mer fagstoff. Nå
er det store muligheter for at de vil få sitt ønske oppfylt.

Fagredaktør i FYSIOTERAPEUTEN har i de senere år vært ansatt i 50 prosent stil-
ling. Fra nyttår kan fagredaktør Guro Stene konsentrere seg 100 prosent om fagartikler
og utviklingen av denne delen av tidsskriftet.

Dette har vært en årelang kamp, som nå er blitt løst ved at redaktør Dagrun Lindvåg
og redaksjonsutvalget i høst sendte søknad til Fond for etter- og videreutdanning av fy-
sioterapeuter om delfinansiering av full fagredaktørstilling. Dette har Fondet innvilget
for treårsperioden 2005 – 2007. Etter den tid blir det opp til Landsmøtet og NFF om
tidsskriftet fortsatt skal ha fagredaktør på heltid.

I begrunnelsen fra Fondets styre heter det at forskningsbasert kunnskap krever økt
satsning på formidling og fortolkning av denne kunnskapen til praksisfeltet. Fonds-
styret ønsker å stimulere til dette.

– Leserundersøkelsen viste at FYSIOTERAPEUTEN leses av nesten alle fysiotera-
peuter i Norge. De bruker mye tid på fagtidsskriftet, og de ønsker mer fagstoff. Når
Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter ønsker å styrke fagredaktør-
stillingen, er det for å imøtekomme lesernes ønske ved at formidling av forskning styr-
kes i FYSIOTERAPEUTEN, sier May Arna Risberg, leder av fondsstyret.

Redaktør Dagrun Lindvåg sier at utvidelsen betyr at tidsskriftet kan øke satsingen
på fagstoff, både med hensyn til mengde, kvalitet og variasjon, slik leserne ønsker.

– Dette kan også gi større muligheter til å utforske og prøve ut publisering av fag-
stoff på nettet. Samtidig er det viktig å få knyttet kontakter ute i fagmiljøene for å øke
tilgangen på ulike typer fagstoff. For å få gjort alt dette trenger vi «mer» fagredaktør,
sier Lindvåg. ■

Fagredaktør på heltid

h gjsf tupmfs j āo gmbuqbllf!
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Muskel – skjelett tiåret i Norge

(MST) er nå offisielt åpnet, nesten

fire år etter at WHO utpekte perio-

den 2000-2010 til «The Bone and

Joint Decade». Muskel- og

skjelettlidelser er årsak til mellom

30 og 50 prosent av trygde-

utbetalingene i Norge, men lidel-

sene har lav status og det bevilges

lite midler til forskning.

Av Dagrun Lindvåg
dl@fysio.no

De samlede kostnadene i Norge når det gjel-
der muskel- og skjelettlidelser ligger på mel-
lom 37 og 44 milliarder kroner hvert år. Til
tross for dette har det vært vanskelig å få
norske myndigheter til å støtte MST økono-
misk.

Det var først i vår, den 29. april, at davæ-
rende helseminister Dagfinn Høybråten er-
klærte offentlig norsk tilslutning til Muskel -
skjelett tiåret. Dette opplyste styreleder for
MST, Norge, professor dr.med. Even Lerum
under en konferanse i Oslo den 12. oktober.
Konferansen markerte åpningen av det nor-
ske tiåret og hadde et omfattende faglig pro-
gram som viste status på de ulike områdene
det skal fokuseres på. Disse områdene er
rygg/nakke-lidelser, osteoporose, ledd-
sykdommer, skader (ulykker) og «annet»,
der den største gruppen er pasienter med
fibromyalgi.

Sosial- og helsedepartementet del-
finansierte konferansen. Dette er så langt
den eneste økonomiske støtten MST har fått
fra myndighetene.

Sponsoravhengig
– MST er helt avhengig av sponsorer innen
legemiddelindustrien, til tross for myndighe-
tenes uttalte politikk om større økonomisk

Muskel- og skjelettlidelser:

Plager mange – koster mye
uavhengighet innen helse-
vesenet. Uten penger fra in-
dustrien hadde det ikke blitt
noe muskel- og skjelett tiår
i Norge, sa Lerum.

MST, Norge ble etablert
i mars 2003, men det første
initiativet ble tatt allerede i
2001. Da måte
initiativtagerne gi opp på
grunn av manglende støtte.

Det nasjonale nettverket
rundt MST i Norge (Nor-
way NAN) består av et
styre, et bredt sammensatt
fagråd, en forsknings-
gruppe, en formidlings-
gruppe og en økonomi-
gruppe. Styreleder er pro-
fessor dr. med. Even Lerum.

I alt 11 spesialist-
foreninger, helseprofesjons-
forbund og pasient-
foreninger er medlemmer i
nettverket. NFFs faggruppe
for manuell terapi meldte
seg inn ganske tidlig i pro-
sessen, mens NFF først
meldte seg inn under konfe-
ransen den 12. oktober.

Flere fysioterapeuter?
Etter det man kan se av
MSTs nettsider har prosjek-
tet så langt vært forholdsvis legedominert.
Når det gjelder fagfolk med fysioterapi-
bakgrunn, sitter styreleder Knut Jæger Han-
sen ved NIMI i arbeidsgruppen for formid-
ling. I MSTs fagråd sitter professor Kari Bø
ved Norges Idrettshøgskole, Frode Hilde,
NIMI, manuellterapeut, og fysioterapeut
Britt Stuge, Seksjon for helsefag ved Univer-
sitetet i Oslo.

Målsettinger
MST har som mål å bidra til bedre forebyg-
ging og behandling av muskel-skjelett syk-
dommer. Lerum understreket i sin åpnings-
tale at det er vesentlig å få økt politisk opp-
merksomhet rundt muskel- og skjelett-
lidelser, blant annet gjennom medieomtale.
Han understreket også betydningen av å

skaffe mer forskningsmidler, og å få økt fo-
kus på muskel- og skjelettlidelser i helse-
profesjonsutdanningene.

– Vi må også jobbe for å utarbeide, spre
og implementere handlingsprogram og ret-
ningslinjer for de ulike områdene, og dette
tar lang tid, sa Lerum. Han viste blant annet
til at handlingsplanen for osteoporose har
blitt liggende i departementet i tre år.

Lav prioritet
Muskel- og skjelettlidelser er ikke det man
dør og blør av. Disse sykdommene har lav
status blant medisinere, og de rammer også i
stor grad svake grupper i samfunnet. Dette
gjenspeiles i helsevesenets prioriteringer, og
også når det gjelder forskningsbevilgninger.
Kun ca. seks prosent av tildelingene fra

Mer oppmerksomhet. Forsker Camilla Ihlebæk og prof. dr.
med. Even Lerum begge i Nasjonalt Ryggnettverk, vil bruke
Muskel-skjelett tiåret til å få muskel- og skjelettlidelsene på
dagsorden. Foto: Dagrun Lindvåg
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Rapporten danner et viktig grunnlag for ar-
beidet med Muskel-skjelett tiåret (MST) i
Norge og er utarbeidet av Even Lerum og
Camilla Ihlebæk, Nasjonalt Ryggnettverk.
Den talende tittelen er «Plager flest – koster
mest».  Camilla Ihlebæk presenterte hoved-
punktene i rapporten for deltakerne på MSTs
åpningskonferanse.

De største gruppene muskel- og skjelett-
plager er nakke- og rygglidelser, degene-
rative og inflammatoriske leddsykdommer,

Lav status – lite forskning

osteoporose og skader. Disse lidelsene er
imidlertid lite synlige i den helse-
økonomiske statistikken over dødelighet,
men er hyppigste årsak til legebesøk, kort-
tids og langtids sykefravær, samt uføre-
trygd. 46 prosent av sykefraværet og 33
prosent av uførepensjonene skyldes mus-
kel- og skjelettlidelser.

I den norske befolkningen er det ca. 80
prosent som rapporterer at de har hatt pla-
ger i større eller mindre grad fra muskel-
skjelettsystemet den siste måned. (Ihlebæk
et al.2002). Ifølge rapporten har de fleste
lette og kortvarige plager, som må regnes
som en naturlig del av livet.

Det er imidlertid en tendens til at stadig
flere får langvarige og kroniske helseplager,
og undersøkelser viser at 60 prosent av
kvinner og 40 prosent av menn har vært
plaget med smerter og stivhet i muskler og
ledd i minst tre måneder sammenhengene i
løpet av ett år (Folkehelserapporten 2002).
Dette har betydelige konsekvenser for den
enkelte, i form av smerter, problemer med å
fungere i dagliglivet, redusert livskvalitet

Forskningsrådet gjelder prosjekter innen
muskel- og skjelettlidelser.

Det er også lavt prioritert i undervisnin-
gen av medisinere i flere land. I Canada er
det gjort undersøkelser som viser at kun 2-3
prosent av legestudentenes samlede pensum,
studietid og praksis er viet muskel- og
skjelettlidelser. I Sverige er det snakk om 3-
4 prosent.

Det er med andre ord store utfordringer
innen utdanningene, også i Norge. ■

Vil du vite mer?
Åpningskonferansen den 12.oktober hadde

flere faglige innlegg og foredrag. For å se på

programmet og å høre/se en del av

foredragene i sin helhet, kan du gå inn på

MSTs nettsider:  www.bjdmmc-norway.org

 Informasjon om det internasjonale Bone

and Joint Decade finner du her:

www.boneandjointdecade.org

Muskel- og skjelettlidelser er svært utbredt, og de samfunnsøkonomiske

konsekvensene er store. Til tross for dette er det store mangler i den sam-

lede kunnskapen om årsak og behandling. Lidelsene får liten oppmerksom-

het og lider under et lavstatusstempel, heter det i en rapport som er utarbei-

det om muskel- og skjelettlidelser i Norge.

og selvfølelse.
Når det gjelder forskning på muskel- og

skjelettlidelser, bevilges det 12 millioner
kroner (ca. 6 prosent) gjennom Medisin og
helse, Norges Forskningsråd, og ca. 13 mil-
lioner kroner (ca. 6 prosent) gjennom helse
og rehabilitering. ■

Rapporten i sin helhet kan du finne her:
www.ryggnett.no/index_rygg.html
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Fem medlemmer i Fagforum for

akupunktur har i brev til NFFs sen-

tralstyre framsatt til dels sterke

påstander mot forumets organisa-

sjon, funksjon og ledelse.

Av Heidi Johnsen
hj@fysio.no

I brevet skriver de at de ved flere anlednin-
ger har kontaktet NFF og fortalt om sin mis-
nøye med fagforumets ledelse. Svaret de har
fått er at de må sørge for å få større innfly-
telse i forumet og ordne opp forholdene selv.
Ved årsmøtet i høst ble to av brevskriverne,
Stig Rune Pedersen og Bosco Gardasevic
medlemmer i styret. De øvrige som har un-
dertegnet brevet er Ivar Stedjan, Rudolf Ale-
xander Peersen og Bjørg Vada.

Mange spørsmål
De fem stiller spørsmål ved manglende inn-
kallelse til årsmøtet og at det ikke ble sendt
ut dagsorden. Videre at det er gjort lite for å
mobilisere og aktivisere medlemmer av fag-
forumet, til for eksempel å stille opp på års-
møtet. Det ble etterlyst mønstervedtekter,
innbetalingsblanketter for medlemsavgift,
som ikke alle hadde fått, og innsikt i hvor-
dan fagforumet drives. På årsmøtet ble det
ikke lagt fram regnskap, men presentert en
saldo på rundt 40.000 kroner. Spørsmålet de
fem vil ha svar på er hva pengene brukes til.

– Som fagforeningsmedlem krever jeg å
få presentert en liste fra valgkomiteen om
hvem som er innstilt til de ulike vervene og
svar på spørsmål om hvordan de rekrutteres.
Jeg vil også ha retningslinjer som det er van-
lig å sende ut til medlemmer i forbindelse
med årsmøter og valg, sier Ivar Stedjan til
FYSIOTERAPEUTEN.

– Vi er ute etter et fagforum hvor vi kan
ha skikkelige fagdebatter. Vi vil også ha et
forum med retningslinjer som gjelder slik
andre fora har. Dett er et lederansvar, og vi
håper NFFs sentralstyre tar dette alvorlig,
sier Bjørg Vada.

Sterke angrep mot Fagforum
for akupunktur

Sjokkert
Gaute Mehl, leder i fagforumet er sjokkert
over påstandene i brevet til sentralstyret,
som han fikk overlevert av FYSIOTERA-
PEUTEN. Hans umiddelbare reaksjon er at
han ikke orker mer. Forumet har han stort
sett drevet alene og innrømmer at i perioder
har døgnet ikke strukket til i forhold til
klinikkvirksomhet, undervisning og arbeid i
forumet..

– På årsmøtet la jeg meg flat i forhold til
at de skulle få informasjon. Jeg har tatt kon-
takt i forhold til nye møter, men stort sett fått
tilbakemelding om at tidspunkt ikke har pas-
set, sier Mehl og viser FYSIOTERAPEU-

Landsmøtesak
– Sentralstyret ser at det kan være uheldig at NFFs fagfora ikke

har samme type vedtekter som faggruppene. Vi kommer til å foreslå

for Landsmøtet at fagforaene får sine egne mønstervedtekter, sier

Anne Lexow.

Sentralstyret behandlet saken på sitt møte 25. oktober. Siden saken ikke står på Landsmøtets
sakskart, vil den bli lagt fram på åpningen og må ha Landsmøtets tilslutning for å bli behandlet.

I brevet fra Ivar Stedjan, Stig Rune Pedersen, Bosko Gardasevic, Rudolf Alexander
Peersen og Bjørg Vada uttrykker de sin misnøye med fagforumets ledelse og etterlyser blant
annet etterlyste vedtekter. Samtlige er tidligere medlemmer i Norsk Forening for Medisinsk
Akupunktur og meldte seg kollektivt inn i NFFs Fagforum for akupunktur i sommer. To av
dem, Stig Rune Pedersen og Bosko Gardasevic ble valgt inn i styret til fagforum på årsmøtet i
august.

– Jeg tror mønstervedtekter vil gjøre det lettere å drive fagforumet, sier Lexow.
– Hvordan reagerer du på beskyldningene i brevet?
– NFF vil innkalle de berørte parter til et møte hvor vi får snakket om saken, sier hun.
– Gaute Mehl sier til FYSIOTERAPEUTEN at han vil trekke seg fra ledervervet og foru-

met på grunn av beskyldningene som han reagerer sterkt på.
– Sentralstyret har full tillit til dagens leder og håper ikke det blir utfallet. Gaute Mehl har

ved siden av jobb og undervisning gjort en utrolig innsats for å markedsføre NFF i sitt arbeide
for å kvalitetssikre akupunktur i forhold til de fysioterapeuter som skal drive med dette. Slik
det ser ut nå, har han også klart å samle alle fysioterapeuter med ulik akupunkturbakgrunn i
forumet. Forumet og Gaute Mehl har vært talerør for NFF både i forhold til hva som skal skje
med akupunkturutdanningen og i forhold til en eventuell autorisasjon eller registerordning for
akupunktører, sier Lexow. ■

TEN korrespondanse via E-post.
Mehl synes også det er underlig at han

ikke får kopi av et brev med så mange alvor-
lige påstander mot sin person som sendes til
sentralstyret.

– Brevet er et sterkt slag mot meg. Jeg er
klar over at jeg ikke har fungert godt, men
det har ikke vært lett å få folk til å stille opp.
Jeg har ingenting å skjule og har sendt alt av
papirer over til sentralstyret. Jeg spør meg
også om det ligger en skjult agenda her. Er
meningen å overta fagforumet eller er det for
å dolke meg? Slike metoder orker jeg ikke,
og jeg trekker meg fra alt arbeidet i forumet,
sier Mehl til FYSIOTERAPEUTEN. ■
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Fysioterapeuter som er interessert

å jobbe med eldre og vil spre in-

formasjon om hvor viktig det er

med bevegelse, kan nå laste ned

ny og nyttig redskap fra nettstedet

www.bevegdeg.no

Av Dagrun Lindvåg
dl@fysio.no

Her finner du blant annet en ny powerpoint-
presentasjon. Den kan brukes i møter på
eldresentre og i andre sammenhenger hvor
fysioterapeuter skal bidra med informasjon
for å øke aktiviteten hos eldre. Prosjektet er
en videreføring av Beveg deg og har fått
navnet Dialog 2004. Du kan laste ned pre-
sentasjonen og finne annen informasjon om
arbeid med eldre ved å få inn på følgende
nettadresse: www.bevegdeg.no/dialog-2004/
eldre.html

Faglig ansvarlige for innholdet på nett-
sidene om eldre er Åse Myklebost og Birgit
Eika. Begge er fysioterapeuter ved Lovisen-
berg sykehus og er med i NFFs faggruppe
for geronto og geriatrisk fysioterapi.

Åse Myklebost, spesialfysioterapeut ved
Geriatrisk daghospital på Lovisenberg, sier
til FYSIOTERAPEUTEN at en av de største
utfordringene for fysioterapeuter på feltet el-
dre, er å motivere de som ikke er vant til å
bevege seg.

Alder blir unnskylding
– Mange tenker at jeg som er gammel har
lov til å sette meg ned og ta det med ro. Al-
deren blir ofte en unnskyldning for å være
inaktiv. Dette blir fort en ond sirkel, som det
er vanskelig å komme ut av. Fysioterapeuten

Nytt redskap for å inspirere eldre
må overbevise de eldre om at
de tjener på å være mer aktive,
og det kan være vanskelig, sier
Myklebost.

– Forskning viser at det
faktisk er de skrøpeligste av de
gamle som gjør mest fremgang
ved bevegelse og aktivitet.
Både balanse og gange blir be-
dre, noe som også gjør daglige
gjøremål lettere.

Ifølge Myklebost er tanken
bak disse nettsidene å inspirere
fysioterapeuter til å jobbe mer
med eldre, noe det er altfor få
innen faget som gjør. Fysio-
terapeuter har et stort behov
for informasjon om det å jobbe
med eldre. Dette gjelder særlig
for demens, et område få fy-
sioterapeuter er engasjert i.

Inaktivitet er risikofaktor
– Vi vet jo nå at inaktivitet sei-
ler opp som en risikofaktor på
linje på høyt blodtrykk, høyt
kolesterolnivå og røyking.
Mange av de plagene som føl-
ger med alderdommen skyldes
egentlig primært inaktivitet. I
USA har dette til og med fått
en egen betegnelse: «The
disuse syndrom», sier Mykle-
bost.

Hun viser til Peter F. Hjort
som sier at hver har ansvaret
for sin egen alderdom, og at
dette er noe hver og en kan gjøre noe med.

– Det er en utfordring for oss fysiotera-
peuter å få formidlet dette på en overbevi-
sende måte. Vi må prøve å vekke motivasjo-
nen og livsgnisten til live igjen. Det må hos
eldre som hos alle andre være noe som gjør
at du får lyst til å leve og gjøre en innsats for
egen helse. Dette håper vi at Dialog 2004

kan gi inspirasjon til, sier Åse Myklebost.
Nettsidene med stoff om eldre vil bli opp-

datert jevnlig, ifølge spesialrådgiver Grete
Treider i NFF. En tilsvarende powerpoint-
presentasjon rettet mot barn og unge er un-
der arbeid og skal etter planen være klar
innen Landsmøtet i desember. ■

Det nytter! Alder blir ofte en unnskyldning for ikke å være
aktiv. Fysioterapeuter må overbevise eldre om at de tjener
på å være i bevegelse. Foto: Håvard Sæbø

Tlf. 23 05 11 60
Fax. 23 05 11 70
post@fysiopartner.no
www.fysiopartner.no.

Treningsutstyr

Forbruksmateriell

Fysioterapiutstyr
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En tverrfaglig forening for forsk-

ning og behandling av smerte skal

etableres i Norge. Fysioterapeut

Sara Maria Allen sitter sammen

med leger, sykepleier, basalforsker

og psykolog i arbeidsgruppen

som jobber med planene for

Norsk smerteforening.

Av Dagrun Lindvåg
dl@fysio.no

Sara Maria Allen oppfordrer fysioterapeuter
til å komme på banen, og understereker at
det er et dokumentert behov for fysioterapi
innen smertebehandling.

Hun jobbet inntil for kort tid siden ved
Smerteklinikken på Aker universitets-
sykehus. Nå har hun begynt i ny jobb ved
Rikshospitalets smerteklinikk, og er dermed
den første fysioterapeuten som er ansatt ved
denne klinikken.

– I mange smertesammenhenger er det
ikke nok med en profesjon for å gi pasien-
tene best mulig hjelp. Det er helt nødvendig
med samarbeid på tvers av faggrenser. I Sve-
rige har det allerede lenge vært mange tverr-
faglige smerteklinikker også innen primær-
helsetjenesten, og mange fysioterapeuter har
smertebehandling som spesialfelt, sier Allen
til FYSIOTERAPEUTEN.

Hun opplyser videre at stadig flere norske
fysioterapeuter jobber i smerteklinikker. For
en fem års tid siden var det bare to-tre tverr-
faglige smerteklinikker i Norge, tilknyttet de
største sykehusene. Nå er antallet tverrfag-
lige smerteklinikker kommet opp i ca. sju.
Ifølge Allen er det i dag ca. 15 norske fysio-
terapeuter som jobber ved slike smerte-
klinikker. Det finns flere smerteklinikker enn
disse, men de er ikke tverrfaglige.

– Det blir stadig bedre dokumentert at fy-
sioterapi er nødvendig og viktig innen
smertebehandling, ikke minst i forhold til
funksjonsfaktorer og mestring. Det er slett
ikke nok bare å gi pasientene blokade-
medikamenter, sier Allen.

Smerte på tvers av fag

Norsk smerteforening vil bli formelt eta-
blert i januar 2005, med den første general-
forsamlig og seminar på Rikshospitalets
Universitetsklinikk. Aktuelle medlemmer er
fagfolk som leger, sykepleiere, fysioterapeu-
ter, psykologer og andre med relevant helse-
faglig eller forskningsmessig bakgrunn.
Ifølge Allen er det enkeltpersoner som kan
bli medlemmer, ikke forbund som for ek-
sempel Norsk Fysioterapeutforbund.

I et informasjonsskriv som arbeidsgrup-
pen for Norsk smerteforening har sendt ut,
blir det blant annet opplyst at smerte-
interesserte helsearbeidere i Norge fra 1976
har vært medlemmer av The Scandinavian
Association for the Study of Pain (SASP) og
The International Association for the Study
of Pain (IASP).

Interessen for smerteforskning og smerte-
behandling har økt i Norge, og det er derfor
behov for en egen forening for norske
klinikere og forskere med interesse for fag-
feltet, heter det.

Målene for Norsk smerteforening er
ifølge dette skrivet å bedre forståelse av
smerter og behandling av smertetilstander
gjennom blant annet følgende tiltak:
●  Å bidra til bedre tverrfaglige behandlings-
tilbud til personer med akutte og langvarige
smerter.
●  Å bidra til økt utdanning og opplæring i
forståelse av smerte og smertebehandling i
Norge.

●  Å oppmuntre og stimulere til forskning
omkring smertemekanismer og smerte-
tilstander hos pasienter med akutte og lang-
varige smerter ved å bringe sammen leger,
sykepleiere, fysioterapeuter, psykologer og
andre fra profesjoner og fag som er interes-
serte i og opptatte av smerteforskning og
smertebehandling.
●  Å bidra til at helsepersonell, helse-
politikere, og den allmenne befolkning i
Norge, herunder pasientforeninger, blir opp-
lyst om fremskritt i smerteforskning og
smertebehandling, og bidra til at slike frem-
skritt blir tatt i bruk.
●  Å påvirke helsemyndigheter og helseinsti-
tusjoner til å prioritere smertebehandling og
smerteforskning.
●  Å delta aktivt i offentlige utredninger, dis-
kusjoner og høringer i saker som angår
smertebehandling og smerteforskning.

Foreningens styre kan oppnevne komiteer og
arbeidsgrupper. Det er aktuelt å opprette en
forskningskomité med ansvar for å stimulere
til forskning, blant annet gjennom prisut-
delinger og for vitenskapelige presentasjoner
på årsmøtet. Når foreningen utlyser forsk-
ningsstipend, vil denne komiteen være inn-
stillende organ for styret.

Videre er det aktuelt med en komité som
skal arbeide med retningslinjer for klinisk
praksis, og ha ansvaret for å overvåke og ut-
vikle prosedyrer og retningslinjer for kli-
niske aspekter ved smerte og smerte-
behandling.

Sara Maria Allen opplyser at arbeidet
med prosedyrer og retningslinjer også vil
gjelde fysioterapeuter  som jobber med
smertebehandling. En annen aktuell sak
smerteforeningen kan bidra med når det gjel-
der fysioterapi er polikliniske takster.

– Mye av smertebehandlingen foregår po-
liklinisk, og forholdene her vil være viktige
spørsmål for nye Norsk smerteforening, sier
Allen. ■

Smerteforening. Fysioterapeut Sara
Maria Allen er aktiv i arbeidet med å
opprette en egen smerteforening i Norge.
Foto: Heidi Johnsen

For mer informasjon, kontakt:
sara.maria.allen@rikshospitalet.no
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I dette nummeret av FYSIOTERAPEUTEN har vi brukt i alt 14 sider på temaet forskningsetikk. Dette
berører stadig flere fysioterapeuter, fordi kravene til dokumentasjon av praksis har økt og forskning innen
fysioterapi øker i omfang.
    Vi ønsker å gi leserne oversikt over de viktigste retningslinjene og problemstillingene innen forsknings-
etikken, samt de reguleringsorganer fysioterapeuter som vil forske må forholde seg til. Knut W. Ruyter,
sekretariatsleder for Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin, har bidratt med etiske reflek-
sjoner om forskning på praksissituasjoner, med utgangspunkt i artikler som har vært publisert i FYSIO-
TERAPEUTEN.
    Det er selvsagt mye mer å gripe fatt i, og vi kommer ikke til å gi oss med dette. Målet er større bevisst-
het og åpen debatt om etiske problemstillinger, både innen forskning og praksis.

Illustrasjon: Scanpix Creative
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«De forskningsetiske komiteer er frittstående, uavhen-
gige organer for forskningsetiske spørsmål innen alle
fagområder», heter det innledningsvis på nettstedet til
de forskningsetiske komiteer.

De tre nasjonale komiteene ble opprettet i 1990 av
Utdannings- og forskningsdepartementet. Det er en me-
disinsk (helsefaglig), en naturvitenskapelig og en sam-
funnsvitenskapelig komité. De skal sørge for å utar-
beide råd og retningslinjer for forskning innen alle fag
som sokner til medisin/helsefag, samfunnsvitenskap,
humaniora, teologi, naturvitenskap og teknologi.

Råd og uttalelser fra komiteene skal være fundert på
etiske vurderinger. Komiteene er tverrfaglig sammen-
satt, med litt ulikt antall medlemmer. Et flertall av med-
lemmene er tilknyttet de aktuelle fagområdene, mens
de øvrige er lekfolk i faglig forstand.

Mandat og grunnlag
Komiteenes mandat er generelt uttrykt å utvikle ret-
ningslinjer for forskningsetiske problemstillinger på de
aktuelle fagområdene. Det er på grunnlag av disse ret-
ningslinjene at komiteene uttaler seg i saker som gjel-
der konkrete prosjekter. De danner også grunnlaget når
komiteene fra tid til annen blir bedt om innspill i
samfunnsdebatter.

Komiteene skal også drive en viss utadrettet virk-
somhet. De arrangerer en del seminarer og utgir rappor-
ter og andre publikasjoner.

Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin
– NEM –har et sett av internasjonalt vedtatte konven-
sjoner å basere sitt arbeid og sin tenkning på. Særlig
viktig er Helsinkideklarasjonen og Vancouver-
konvensjonen. NEM har også ansvaret for forskning
innen andre helsefaglige områder enn det medisinske,
deriblant fysioterapi.

Praksis i regionene
Under NEM opererer fem regionale komiteer – REK,
som ble opprettet i 1985. Disse er tilknyttet hver sin
helseregion og tar i mot forespørsler og søknader fra
samtlige fagområder tilknyttet NEM, fra forskere og in-
stitusjoner innenfor sitt geografiske distrikt. Enkelte
spesialområder er lagt til én av helseregionene og betje-
nes derfor av den aktuelle regionale forskningsetiske
komité. Det gjelder eksempelvis forskning i utviklings-

Vokterne av forskningsetikken
Forskning i Norge skal foregå på et etisk holdbart fundament. Det gjelder selvsagt også

forskning innen fysioterapi. De forskningsetiske komiteenes oppgave er å formulere etiske

krav og utfordringer på en slik måte at forskerne vet hvor de kan trå, og når de må ta en

annen vei.

land, hvor ansvaret er lagt til Helseregion Vest.
Når en forsker ønsker å få godkjent et prosjekt, skal

søknaden sendes til den av de regionale etiske komite-
ene som hun eller han sokner til. Komiteen diskuterer
seg fram til hvilke råd man vil gi og hvorvidt man me-
ner forskeren har tatt de rette hensyn – for eksempel
innhentet nødvendig samtykke fra personer som er in-
volvert i prosjektet.

Sterkt økende tall
Tallet på prosjekter som søkes forhåndsgodkjent har
steget jevnt fra 1985 til 2002 som er det siste året man
har ferdig statistikk for. I 1986 vurderte REK til
sammen 85 prosjekter, mens det siden 2000 har kom-
met inn mer enn 900 prosjekter i året.

De forskjellige sykehusene og helseregionene har
forskningsmiljøer som er ulikt sammensatt. Derfor va-
rierer det hvilken type forskning som blir utført. Det er
flest prosjekter innen grunnforskning i Vest- og Nord-
Norge, mest klinisk anvendt forskning i Øst-Norge og
flest samfunnsmedisinske prosjekter i Sør-Norge.
Innenfor disse klassifiseringene ligger også prosjekter
fra fysioterapi og andre fag innen det som er NEMs an-
svarsområde. ■

Av Berit Nyman
berit.nyman@fysio.no

Komité-fakta
De tre nasjonale komiteene heter:

● Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin
(NEM)

● Den nasjonale forskningsetiske komité for naturviten-

skap og teknologi (NENT)

● Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunns-

vitenskap og humaniora (NESH)

De nasjonale komiteene har et felles sekretariat i Oslo.
De fem regionale forskningsetiske komiteene (REK)

vurderer alle prosjekter som det bør søkes forhånds-
godkjenning for, innenfor NEMs faglige ansvarsområder.

De nasjonale forskningsetiske komiteer utgir fagbladet
Forskningsetikk.

Mer informasjon på www.etikkom.no
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Førsteamanuensis Beate Indrebø Hovland sitter i sin
andre periode i NEM. Hun er ikke medisiner, men teo-
log, og har arbeidet mye med medisinsk etikk og
profesjonsetikk. Etikk var også tema i hennes doktorav-
handling.

Hun karakteriserer arbeidet i de nasjonale forsk-
ningsetiske komiteer som interessant og viktig. Ret-
ningslinjene for forskningen er hele tiden under disku-
sjon og utvikling.

– Godkjenning av prosjekter er det jo de regionale
komiteene som tar seg av, men grunnlaget for deres
praksis er vårt tema.

– Er det slik at alle prosjekter under NEMs ansvars-
område må godkjennes?

– Ikke nødvendigvis. Forskningsprosjekter som
inneholder observasjonsstudier er ikke generelt god-
kjenningspliktige. Men folk sender inn søknad for å
være på den sikre siden.

– Er det riktig, slik enkelte har antydet, at de regio-
nale komiteene vektlegger kriteriene ulikt når de skal
vurdere prosjekter?

– Jeg har ikke inntrykk av det. Selv om de regionale
komiteene er autonome, og i prinsippet står ganske fritt
når de gjør sine vurderinger, ser vi av resultater og sta-
tistikk at ingen av komiteene gir veldig annerledes til-
råding. Noen bruker kanskje litt mer tid.

Dialog underveis
Alle komiteene møtes en gang i året til et «stor-
fellesmøte», der man drøfter de store linjene i arbeidet.
Komitélederne har i tillegg noen ledermøter.

– Vi fraråder bare cirka én prosent av prosjektene; ni
av 929 i 2002, for å være nøyaktig. Men i mange tilfel-
ler foregår det en utstrakt dialog med søkerne. Av og til
innkalles de til møter; komiteen sier sin mening, og en
god del prosjekter blir nok justert i løpet av denne pro-
sessen, sier Beate Indrebø Hovland.

– Kan det skje at de nasjonale etiske forsknings-
komiteene blir brukt som anke- eller appellinstans for å
avklare saker der det er oppstått konflikt om etikken
innenfor et fagmiljø?

– Ikke i vårt komitésystem. Det vil være forvaltnin-
gen – Helsetilsynet innen helsefagene – som eventuelt
får slike oppgaver. Det ligger i systemet at vi i minst
mulig grad skal være juridiske dommere. Vi skal holde

Ikke juridiske dommere
– Vi er glade for å forstå vår rolle slik at vi ikke skal være juridiske dommere, men holde

oss til etikken, sier Beate Indrebø Hovland. Hun legger til at det selvsagt er lov å være ue-

nig med etikkomiteene.

Av Berit Nyman
berit.nyman@fysio.no

oss til etikken og se på de
prinsipielle spørsmål.
Indrebø Hovland nevner ett
tilfelle der NEM ble spurt om
råd i etterkant av en sak.

– Det gjaldt dykkerne i
Nordsjøen. Vi tok opp saken
og diskuterte ulike sider ved
det at mange dykkere mente
de hadde vært med på noe
som var langt farligere enn de
var forespeilet og hadde sam-
tykket til. Men det var ikke
for at NEM skulle si noe auto-
ritativt.

Lov å være uenig med NEM
Indrebø Hovland sier at komi-
témedlemmene er glade for å
kunne forstå sin rolle slik.

– Dermed kan vi også være feilbarlige. Folk skal
ikke straffeforfølges for å være uenige med oss. Det har
skjedd noen ganger at søkere har fått nei, men likevel
tatt sjansen på å gå videre, og at det har vist seg at de-
res prosjekt holdt.

Beate Indrebø Hovland legger til at de færreste vil
gjennomføre et forskningsprosjekt som ikke har fått
nødvendig godkjenning. Redaktørene i de vitenskape-
lige og faglige tidsskriftene vil ikke publisere resultater
av slike prosjekter – hvilket fungerer som en viktig
kontrollmekanisme, mener hun.

Samtykkekompetanse
Det pågår en kontinuerlig diskusjon i komitemiljøene
om hvem som kan involveres i forskningsprosjekter ut
fra hvilken samtykkekompetanse de har.

– Mange vil nok si at det ikke er lov å inkludere per-
soner med redusert kompetanse – de som ikke er i
stand til å gi et såkalt informert samtykke. Vi er uenige
i det og mener det må sikres at man kan bedrive forsk-
ning som også kommer disse gruppene til gode, for ek-
sempel psykisk utviklingshemmete.

– Men regelverket på dette området er uklart, og vi
jobber med å lage bedre retningslinjer, sier Beate
Indrebø Hovland. ■

– Vi skal holde oss
strengt til etikken, og
vi kan være feilbar-
lige, sier Beate
Indrebø Hovland i
Den nasjonale etiske
komité for medisin,
NEM. Foto: Berit
Nyman
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Dagens regelverk betegnes som fragment-
ert og til dels basert på ikke-lovfestede
forskningsetiske prinsipper. Da pasient-
rettighetsloven ble utredet, ble det også
diskutert om loven skulle omfatte forsk-
ning. Det ble besluttet at det ikke var hen-
siktsmessig å regulere rettsstillingen til
personer som deltar i forskningsprosjekter i
pasientrettighetsloven. Et viktig argument
mot var at forskning reiser flere problem-
stillinger enn det som faller naturlig innen-
for lovens rammer.

– Trenger helsefaglig forskning en egen
lov?

– Det svaret skal utvalget gi til helsemi-
nisteren i desember. Men spør du forskere
om dette forholdet, vil svært mange svare
at det er vanskelig å drive forskning, fordi
regelverket er innfløkt og det er mange in-
stanser å forholde seg til. I dag er det en
rekke ulike organer som fører kontroll med
medisinsk forskning i Norge. Det gjør det
vanskelig både for forskere og myndighe-
ter å ha full oversikt over hvilke skjemaer
som skal sendes hvor og hvilken instans
som har ansvaret for hva. De ulike kon-
troll- og tilsynsorganer er satt til å hånd-
heve et fragmentert og uklart regelverk.
Mange overlapper hverandre, sier Nylenna
og viser oss en omfattende figur med de
mest sentrale kontroll- og tilsynsorganene
for medisinsk forskning. (Se figur neste
side).

Bedre kontroll
I dag er det slik at hvis en fysioterapeut for fire år siden
innhentet samtykke om å produsere en undervisnings-
video som viste en bestemt type behandling, kan ikke
videoen uten videre brukes i forskningsøyemed. Det
kan heller ikke skrives en fagartikkel uten å innhente
nytt samtykke fra dem som medvirket i videoen. I
klinikkvirksomhet er det ofte kolleger som stiller opp

Uklart regelverk kan gi egen
forskningslov

– Pasientene har pasientrettighetsloven som ivaretar deres rettigheter, men forskere har ingen lov

som ivaretar deres. Skal du forske, må du forholde deg til en rekke lover som er gitt for andre

primærformål enn forskning, sier Magne Nylenna, professor dr. med. og leder av Nylenna-utvalget.

Av Heidi Johnsen
hj@fysio.no

for hverandre som informanter og «pasienter». Den/de
som skal medvirke, skal avgi skriftlig samtykke der og
da til det materiellet skal brukes til, og gi nytt skriftlig
samtykke eller avslå ved endret bruk.

– Hovedregelen er at all medisinsk og helsefaglig
forskning skal bygge på et frivillig informert og ekspli-
sitt samtykke, sier Nylenna. Men ved en eventuell end-

Utvalgsarbeid. Professor dr. med. Magne Nylenna leder arbeidet i
forskningsreguleringsutvalget. I desember vil helseministeren få vite
om utvalget anbefaler en ny lov for helsefaglig forskning.
Foto: Heidi Johnsen
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ring av et prosjekt med mange tusen deltakere, må det
innhentes nytt samtykke. Det er en krevende oppgave
som vi må forholde oss til i dag.

Alle er enige om at medisinsk forskning er nødven-
dig for å forbedre forebygging, diagnostikk og behand-
ling av sykdommer. I slik forskning forutsetter man
som regel at pasienter eller friske personer deltar, eller
man bruker humant biologisk materiale eller sensitive
helseopplysninger. Dette vil ofte være et inngrep i den
personlige integriteten som kan innebære risiko for
skade. Derfor er hovedregelen i all medisinsk og helse-
faglig forskning at den skal bygge på et frivillig, infor-

mert og eksplisitt samtykke, sier Nylenna.
Han viser til Sverige, hvor regelverket for samtykke

er noe enklere. Der kan deltaker gi et spesifikt sam-
tykke og et generelt samtykke. Har en forsker fått
begge tillatelsene, kan han, innenfor det etiske regel-
verk gjøre andre forsøk eller utvide forsøket.

– Er dette noe utvalget vil vurdere?
– Vi skal se om det er mulig å få gjennomslag for

dette i Norge, sier han.

Mer hensyn og innsyn
Nylenna viser til at medisinsk forskning er i ferd med å

Figur 1. Oversikt over de mest sentrale kontroll- og tilsynsorganer for medisinsk forskning og deres arbeids-
område og rolle. Organer i stiplet ramme driver ikke med kontroll og tilsyn som sådan, men er en del av
systemet i videste forstand. (Figuren er hentet fra Regulering av Medisinsk og helsefaglig forskning- hvorfor
og hvordan, sept. 2004).

Tlf. 23 05 11 60
Fax. 23 05 11 70
post@fysiopartner.no
www.fysiopartner.no.

Treningsutstyr

Forbruksmateriell

Fysioterapiutstyr

FORSKEREN
Erfaring/problemopplevelse – Idé – Planlegging – Prosjektbeskrivelse – 

Kartlegging – Metodevalg – Datainnsamling/eksperiment – Analyse – Tolkning 
– Patentering – Publikasjon – Anvendelse

Institusjon – arbeidsgiver: 
Universitet, sykehus, privat 
foretak, industri og lignende.

Finansieringskilde, 
oppdragsgiver og 
lignenede.

Norsk Samfunns-
vitenskapelig 
datatjeneste AS (NSD)
Data- og rådgiver-
tjenste for forskere 
(privat foretak). Bla. 
personvernombud for 
de fleste forsk-
ningsinstitusjoner.

Regionale forskningsetiske 
komiteer (REK) (alle prosjekter)
1. Gir råd til forskeren om 
endringer i prosjektet.
2. Tilrår/frarår
- det enkelte forskningsprosjektet
- opprettelse av forsknings-
biobanker

Den nasjonale 
forskningsetiske 
komité for 
medisin (NEM)
Koordinerer 
REKene m.m.

SOSIAL- OG HELSEDIREK-
TORATET
Har fått delegert myndighet, bla. 
ved utførsel av biologisk materiale 
til utlandet, fritak fra taushetsplikt 
for helseopplysninger i forsk-
ningsøyemed etter forvaltnings-
loven/helsepersonelloven. Alle for-
valtningsoppgaver etter biotekno-
logiloven. Godkjenner prosjekter 
som omhandler bruk av fostervev 
m.m. etter transplantasjonsloven.

DATATILSYNET 
(forskning som 
innebærer behandling 
av personopplysninger)
- Behandler konsesjons-
søkn. og mottar meld-
inger
- Tilsynsmyndighet
- Gir råd, veiledning og 
informasjon

LEGEMIDDEL-
VERKET (Klinisk 
utprøving av lege-
midler)
1. Kan foreslå 
endringer
2. Godkjenner/avslår
3. Fører tilsyn med 
gjennomføringen

HELSEDEPARTE-
MENTET
Skal ha melding om 
opprettelse av forsk-
ningsbiobanker, kan 
nekte

ANDRE FAGDEPARTEMENT
Uttaler seg til hd.

BIOTEKNOLOGINEMNDA
Gir departementet råd i form av 
uttalelser. Rådgir også Shdir.

RÅDET FOR TAUSHETSPLIKT 
OG FORSKNING

PERSONVERNNEMNDA
(Klageorgan for datatilsynet)

STATENS HELSETILSYN – Fører tilsyn med helsetjenesten og helsepersonell – dvs. også en del forskere (alle faser)

De alminnelige domstoler– Kan sies å føre en form for etterhåndskontroll. Saker må bringes inn av f.eks. skadelidt eller påtalemyndighet
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I desember skal Forskningsreguleringsutvalget,

Nylennautvalget, levere sin innstilling til helseministeren. I

henhold til mandatet skal utvalget blant annet:

●  Gi en oversiktlig framstilling av regler, retningslinjer

og praksis knyttet til medisinsk forskning som involverer

mennesker eller humant biologisk materiale, både i Norge

og internasjonalt, inkludert Norges deltakelse i internasjo-

nale forskningsprogrammer.

●  Vurdere sammenhengen mellom gjeldende regulerin-

ger, herunder dagens bestemmelser om godkjenning fra

ulike instanser, vurdering fra regional etisk komite for

medisinsk forskningsetikk, meldeordning, samtykke og

informasjon hjemlet i ulike lover og innsyn.

●  Diskutere og vurdere prinsipielle medisinske, etiske

og rettslige spørsmål som knytter seg til medisinsk

forskning. Her skal ulike hensyn, fra individ og samfunn,

komme fram.

profesjonaliseres og at det ikke bare er leger som for-
sker på mennesker. I 1964 vedtok Verdens legeforening
Helsinkideklarasjonen som er en veiledning til leger og
andre som driver forskning.

– Helsinkideklarasjonen er viktig, men den er ikke
juridisk bindende. Den har fått en status som også gjel-
der for annet helsepersonell som forsker, også fysiote-
rapeuter.

Helsepersonelloven har gitt oss flere grupper helse-
personell, og helsepersonell generelt kan forske om de
har kompetanse til det. Utvalget vil se på om tiden er
inne for å stille strengere formelle krav til dem som
skal forske på mennesker.

– Kanskje samtykkereglene skal differensieres. Kra-
vene til hvor spesifikt og omfattende et samtykke skal
være må kanskje sees mer i forhold til hvilke potensi-
elle farer og ulemper prosjektet medfører. Både de som
deltar i forskningen og allmennheten ønsker å vite re-
sultatet av forsøkene som blir gjort. Vi ønsker mer
åpenhet og innsyn. Det er dokumentert at forskning der
resultatene viser seg bedre enn eldre forskning, har
større sjanse til å bli publisert enn der resultatene er
dårligere. Utvalget skal vurdere om det skal lovfestes at
alle forskningsresultater skal offentliggjøres, uansett ut-
fall, sier Nylenna

Generelle råd
Mange forskere viser til at prosjektet de jobber med er
godkjent i en av de fem regionale komiteene for medi-
sinsk forskning, REK. Nylenna understreker at en slik

godkjenning ikke er noen sikkerhet for at prosjektet er
godt.

– Komiteene er ikke lovhjemlet, men alle
forskningsprosjekter hvor det inngår mennesker  skal
legges fram for REK, som tilrår eller fraråder. I praksis
fungerer dette som en slags etisk godkjenningsinstans.
Komiteen tilrår eller fraråder prosjektet, men det er for-
skeren selv som har det fulle ansvar for å holde seg
oppdatert i forhold til det regelverket vi forholder oss
til i dag. Tilrådingen er også viktig for å få økonomisk
støtte til prosjekter.

Å forske for helsepersonell skiller seg ikke fra andre
som forsker på ulike områder i samfunnet. Som forsker
forholder du deg til rammer. I klinisk virksomhet job-
ber vi ut fra forsvarlighetsbegrepet. Du er på den rik-
tige siden hvis du utfører ditt arbeid forsvarlig.
Forsvarlighet ligger til grunn i forskning. Dette vekt-
legges også i REK. Her kan du søke råd og spørre hvis
du er usikker. Mitt råd er at du som forsker må vise
åpenhet rundt din forskning, snakke med flere, ikke
holde kortene tett og drive «virksomhet» i hemmelig-
het. Å deklarere åpent hva du holder på med gir andre
muligheten til å komme med råd og tilbakemeldinger.
Dette er spesielt viktig i forhold til den etiske balansen.
Spør de du vet har erfaring. Å være knyttet til en insti-
tusjon med ansvarlige innen forskning er også betryg-
gende. Men til syvende og sist er det forskeren som sit-
ter med ansvaret. Det er forskerens plikt til å sjekke at
det som gjøres er forsvarlig, både klinisk og etisk, sier
Nylenna. ■

●  Ta stilling til hva som kan gjøres for å sikre en

hensiktsmessig og klar regulering av medisinsk

forskning med særlig fokus på å fremme god forskning,

rettigheter og plikter for forsøkspersoner/givere av

forskningsmateriale. Det skal spesielt legges vekt på

informasjon og samtykkeregler, personvern og vern om

personlig integritet og verdighet, samt kjønns-

perspektivet.

●  Se på forskere og forskningsinstitusjoners plikter

og krav til sikker og forsvarlig virksomhet.

●  Vurdere ulike former for offentlig styring og

kontroll.

Utvalget skal vurdere behovet for en egen lov om

medisinsk forskning eller om dette kan ivaretas på andre

måter. Hvis de går inn for egen lov, skal utvalget legge

fram et utkast.

ForskningsetikkForskningsetikk
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Av Knut W. Ruyter
Sekretariatsleder
Den nasjonale forskningsetiske komite for
medisin
Professor II
Det teologiske fakultet
Universitetet i Oslo

I FYSIOTERAPEUTEN nr. 7 og 9/2003 ble
det foretatt en faglig analyse av psyko-
motorisk fysioterapi ved å sammenligne to
videofilmer som var blitt laget i undervis-
ningsøyemed. Filmene viser to fysioterapeu-
ter som utfører behandling på samme pasient
med et par måneders mellomrom. Analysen
er basert på tradisjoner i sosiologi og sosial-
antropologi, med særlig vekt på samhand-
ling. Konklusjonen er at fysioterapeut A har
en aktivitet som ikke fremmer pasientens
deltakelse, mens fysioterapeut B er forbilled-
lig i sin yrkesutøvelse.

Artiklene førte til sterke reaksjoner og
klage til NFFs etiske utvalg.

Jeg støtter Nina Emaus’ anliggende om å
diskutere de etiske sidene ved dette og lig-
nende prosjekter «i et offentlig rom». Det er
synd at en slik åpen etisk diskusjon ikke ble
etterfulgt av Emaus’ leserinnlegg. I steden
blir en fysioterapeut «sentralt i undervis-
ningsmiljøet i Tromsø» innklaget for NFFs
etiske utvalg av en av informantene i fag-
artikkelen.

Det er ikke vanskelig å tenke seg at det er
fysioterapeut A som har innklaget Anne
Gretland. Det presiseres i FYSIOTERA-
PEUTEN nr. 1/2004 at Etisk utvalg ikke vur-
derer omstridt bruk av informanter, men sa-
ken mellom klager og påklaget. Og: «Drøf-

Etiske refleksjoner om forskning
på praksissituasjoner

ting og vedtak i Etisk ut-
valg blir ikke kommentert
eller offentliggjort.» I til-
legg kommer at et samlet
redaksjonsutvalg beklaget
at «redaksjonen» omtalte
klagesaken før den var fer-
dig behandlet i Etisk ut-
valg. Om ikke annet viser
denne prosessen at den luk-
ket den etiske diskusjonen.

Konfidensiell saks-
behandling
Selv etter at saken var fer-
digbehandlet i Etisk utvalg,
er den ikke blitt omtalt i
FYSIOTERAPEUTEN.
Men det er vel heller ikke å
forvente hvis utvalget be-
driver konfidensiell saksbe-
handling. De eneste tilgjen-
gelige informantene er da
klager og påklaget, men
disse kan selvfølgelig velge
å beholde vedtaket for seg
selv.

Hensikten med denne
artikkelen er å åpne den
etiske diskusjonen igjen. Saken og de etiske
aspekter den reiser er for viktige til å få lov
til å bli begravd i de lukkete rom. Der er jeg
helt enig med redaksjonsutvalget som ut-
trykker at forskningsetiske spørsmål er sær-
deles viktige for fagutvikling, ikke minst på
grunnlag av de spørsmål som denne saken
har reist.

Man kan vel også tenke seg at man kunne
lære noe av håndteringen av denne saken

med tanke på hvordan man bør igangsette og
formidle forskning som innebærer observa-
sjon av praksis. Til det trengs etisk reflek-
sjon. Det er kanskje uvant, men når et fag
som fysioterapi i stadig større grad blir
forskningsbasert, vil jeg anta at behovet for
etisk vurdering også vil øke i takt med denne
utviklingen, slik det har vært på mange an-
dre områder.

Vel har det vært slik at bare det medisin-

Illustrasjonsfoto: Håvard Sæbø
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ske området har hatt et utviklet
etikkomitesystem, med et relativt
klart normgrunnlag for å beskytte
forsøkspersoner, men det kan like-
vel være liten tvil om at andre fag-
områder har vært seg veldig bevisst
etiske sider ved sin praksis, ikke
minst når det gjelder skjult observa-
sjon (for eksempel psykologi, sosio-
logi, sosialantropologi), fordi fors-
kningen berører personer på en
måte som kan krenke integritet og
forårsake psykiske skader. Det kan
være verdt å gjøre oppmerksom på
at det er utviklet Forskningsetiske
retningslinjer for samfunnsviten-
skap, jus og humaniora
(www.etikkom.no/retningslinjer/
NESHretningslinjer).

 Årsaken til at en utenforstående
tar opp saken til diskusjon er at jeg
gjennom noen år har vært delaktig i
etikkundervisningen ved Seksjon
for helsefag ved Universitetet i Oslo – hvor
jeg har vært talsmann for at man må disku-
tere konkrete saker – og at jeg har lang erfa-
ring fra konkrete etiske vurderinger av
forskningsprosjekter som fremlegges for de
regionale komiteer for medisinsk forsknings-
etikk.

To forbehold innledningsvis: jeg forhol-
der meg kun til informasjon som er offent-
liggjort i FYSIOTERAPEUTEN, og de
synspunkter jeg fremmer er ment å være
inviterende til videre diskusjon.

Så hvilke etiske spørsmål reiser saken?
Emaus fokuserte med rette på bruken av in-
formantene, men saken reiser også spørsmål
om hvilket ansvar forskere har når de skal
forske på kolleger, berettigelsen av bruk av
metode, måten funn eller analyser presente-
res på, og også, synes jeg, hvilken rolle et
etisk utvalg skal spille.

Å tenke etikk før forskning igangsettes
Det mest påfallende ved saken er at
Thornquist og Gretland ikke har drøftet ett
eneste etisk spørsmål i sine artikler. Mye av

etterslepet kunne ha vært unngått hvis de
hadde redegjort for hvilke etiske refleksjoner
de hadde gjort seg.

Jeg vet ikke hvorfor de ikke ba fysiotera-
peutene om samtykke til å gjøre filmvideo-
ene til gjenstand for «deltakende observa-
sjon» og analyse. Sett fra et forskningsetisk
synspunkt ville dette være førstevalget. Ett
sterkt argument i favør av å innhente sam-
tykke vil være at det i denne saken ikke er
mulig å foreta analysen uten at identiteten til
fysioterapeutene blir kjent. Men kanskje vik-
tigere i denne sammenhengen er at
Thornquist og Gretland ikke inviterer til den
samhandling og deltakelse som de mener er
nødvendig for å forbedre praksis, og når det
tydelig fremgår i artiklene at hensikten med
analysen er å fremme etisk forsvarlig prak-
sis, er det rart at de ikke ser overførings-
verdien av samhandling for sin egen forsk-
ning.

Det er heller ikke gjort rede for hvorvidt
pasienten har samtykket til at undervisnings-
videoen skulle benyttes til et annet formål.
Pasienten er også identifiserbar og utstyres

også med navn i artikkel to, selv
om navnet antakelig er fiktivt.
Men det sies intet om det.

Er det under noen omstendig-
het tilrådelig å foreta analysen
uten å innhente samtykke fra in-
formanter? Det kan det være,
selv om vel de fleste retningslin-
jer og forskere i dag mener at
skjult deltakende observasjon
ikke er forsvarlig.

En situasjon hvor jeg likevel
mener det kan være tilrådelig er
hvis informantene er anonyme, i
den betydning at det ikke er mu-
lig å identifisere dem. Det kan
imidlertid ikke sikres i forelig-
gende sak. Det er i det hele tatt
så godt som umulig når det gjel-
der forskning som gjøres på
grunnlag av deltakende observa-
sjon. Observasjonene gjøres ofte
på et lite materiale innen lett

gjenkjennelige fagområder og institusjoner.
Jeg kjenner til studier hvor man også har
strøket stedsnavn og har omskrevet institu-
sjonen, men det er likevel slik at personer
som har kjennskap til sted og institusjon re-
lativt lett kan identifisere den enkelte infor-
mant. Deltakende observasjon som
forskningsmetode krever derfor at man på
forhånd nøye har tenkt gjennom om anony-
mitet lar seg sikre, og hvis ikke, hvordan
man skal sikre konfidensialitet på best mulig
måte.

En annen situasjon kan være at det man
observerer er offentlig tilgjengelig (på
internett, film, video, avisartikler, atferd i det
offentlige rom). Dette er en avgjørende for-
skjell for tillateligheten til å observere atferd
uten å gi seg til kjenne. I den foreliggende
saken må det spørres om videoer som er la-
get for undervisningsformål er offentlig til-
gjengelig. Det finnes ikke et enkelt svar på
dette. På den ene siden er filmene laget for
begrenset bruk og er slik sett ikke ment for
offentligheten. På den annen side er slike fil-
mer ikke underlagt noen form for restriksjo-

ForskningsetikkForskningsetikk
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ner og kan gjøres offentlig tilgjengelig. Av
denne grunn ville det også ha vært fornuftig
å ha diskutert denne typen etiske avveininger
på forhånd. Man kan også tenke seg mellom-
løsninger, for eksempel at terapeutene ble
orientert om at de ble gjort til gjenstand for
analyse, uten at det ble satt krav til at de
måtte samtykke.

 En tredje situasjon kan være knyttet til
formålet om å gjøre et forhold «til gjenstand
for et kritisk og undersøkende blikk»
(Thornquist og Gretland), for eksempel med
tanke på å avsløre maktbruk og/eller forbe-
dre praksis.  Dette må være legitimt, men
hvis det skal gjøres uten samtykke fra infor-
mantene, må dette begrunnes særskilt.

Hvis all forskning på sensitive assyme-
triske forhold skal være avhengig av sam-
tykke, kan man risikere at en uforsvarlig el-
ler uetisk praksis opprettholdes i et lukket og
beskyttet rom uten innsyn fra et kritisk og
undersøkende blikk. Men det avgjørende
spørsmålet må besvares: hva må til for å til-
late denne formen for forskning, og hva kan
likevel tilrettelegges for å vise tilbørlig akt-
somhet for den eller de personer som under-
legges «blikket.»  Jeg synes kriteriene bør
være strenge, fordi konsekvensene av studier

utført uten samtykke ofte vil være at de ob-
serverte føler seg brukt på en ufin måte.

Det hevdes fra redaksjonsutvalget at
denne saken ikke reguleres av Helsinki-
deklarasjonen fordi den har til hensikt å be-
skytte pasienter, men ikke fagpersoner. Det
er feil. Helsinkideklarasjonen har til hensikt
å beskytte alle personer som underlegges
medisinsk forskning, også friske forsøksper-
soner, også når de er studenter eller fagper-
soner. Jeg skal ikke her ta stilling til om
denne saken burde ha vært fremlagt for en
regional komité for medisinsk forsknings-
etikk, men det ville uansett ha vært en stor
fordel om forskerne hadde fått hjelp fra an-
dre til å måtte forholde seg til etiske vurde-
ringer i forskningsaktiviteten. Dette omfatter
både forskningsinstitusjoner og tidsskrifter,
men det krever at spørsmål om forsknings-
etikk er en integrert del av hva fagfelle-
vurderinger skal ta stilling til. I denne saken
er det ingen spor av at det er foretatt noen
slike vurderinger.

Valg av metode
Thornquist og Gretland har redegjort for sin
teoretiske og metodiske plattform. Deres
«deltakende observasjon» av filmvideoer

skal analyseres på bakgrunn av utvalgte teo-
rier i sosiologi og sosialantropologi. Utval-
get er særlig gjort i forhold til å finne teorier
om samhandling og samtalepraksis. Begrun-
nelsen er at psykomotorisk fysioterapi forut-
setter at det bør finnes et samspill mellom
pasient og terapeut, på mange nivåer, for at
pasienten skal settes i stand til å hjelpe seg
selv. Jeg vet ikke om denne beskrivelsen er
allment akseptert blant utøverne av psyko-
motorisk fysioterapi og om de nevnte teorier
er ansett som hensiktsmessige for å analy-
sere praksis.

Det som er viktig å se i denne sammen-
hengen er at forfatterne vektlegger ønskelig-
heten og nødvendigheten av moralske egen-
skaper hos yrkesutøveren. Forskningen inne-
holder således en betydelig normativ for-
forståelse som det ikke redegjøres for. I til-
legg kommer at selve valget av metode gjør
at forskerne vil favorisere de objekter som
oppviser sammenheng mellom (de normativt
baserte) teoriene og den (normative) forut-
setning de legger til grunn for psykomoto-
risk fysioterapi. Etter min mening ville det
vært rimelig at forfatterne også hadde rede-
gjort for eventuell faglig uenighet og de
svakheter og usikkerheter som er knyttet til
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metoden, da dette har stor betydning for
utsagnskraften av fortolkningene.

Resultater av analyse og formidling
Hvis det er slik at en kvalitativ metode som
deltakende observasjon har brede muligheter
for vurdering og tolkning, er et annet kjenne-
tegn ved artiklene at analysen fører til veldig
klare bedømmelser: en svært dårlig fysiote-
rapeut og en svært god. Jeg har ikke sett
videoene, men jeg antar at dette også kan
vurderes annerledes, med utdypende nyanser
og forbehold. Det er sjelden at realiteten er
så svart-hvit som denne analysen tilsier, men
det er selvfølgelig ikke umulig. Fysiotera-
peut A levnes lite ære, klassifisert som «ana-
tomisk-funksjonell» hvor kroppen sees at-
skilt fra mening, erfaring og sosialt liv. Jeg
får en følelse av at den sterke normative for-
forståelsen slår igjennom. Artikkel nr. 1
mangler utdypende forklaringer og begrun-
nelser for å kunne trekke en så entydig kon-
klusjon.

Men la oss si vi er enige i analysen, fy-
sioterapeut A er et slett eksempel. Jeg mener
at forskerne burde ha tenkt igjennom om
analysen kunne ha vært fremstilt og formid-
let på en annen måte. Jeg ville til og med ha
spurt om det ikke hadde vært tilstrekkelig å
fremstille kun det gode eksemplet. Det synes
å oppfylle hele formålet med observasjonen.
Men det kan likevel finnes grunner for å
sammenligne situasjoner for å oppdage kon-
traster og forskjeller og så videre. Men hvis
det er tilfelle, ville det kanskje ha vært rime-
lig at den som kom dårlig ut i analysen fikk
komme med kommentarer og tilsvar før den
endelige analysen ble foretatt.

Med deltakende observasjon følger at re-
sultatene kan bli oppfattet som uønsket av
dem som er blitt observert. Det kan selvføl-
gelig også skje blant dem som har gitt sitt
samtykke. Det kan ikke alltid unngås at noen
reagerer på negativ omtale. Det synes viktig
at man innen denne typen forskning bestre-
ber seg på å redusere muligheten for identifi-
kasjon så mye som mulig. Men også på dette
området kan det være av viktighet å ha drøf-
tet en mulighet for negativ omtale på for-
hånd, og at man kan bli gjenkjent. Hvis dette
gjøres i åpenhet med informanter på for-
hånd, er det større sjanser for at det kan
skape grunnlag for dialog med mulighet for
ny innsikt og endret praksis. Selv om det kan
være tøft, er det også viktig at terapeuter
som arbeider i lukkete rom kan tåle fagfelle-
kritikk, og om den erfares som uetterrettelig
eller urettferdig må det være anledning for
den kritiserte – eller kolleger – å ta til mot-
mæle.

Etisk utvalgs rolle
Jeg har liten tro på at etikk skal utøves i de
lukkete rom, med noen få unntak. I redegjø-
relsen i nr. 1/2004 fremgår det at etikk-
utvalget kun behandler saken mellom den
som klager og den som blir påklagd. I noen
få tilfeller har utvalget presentert klagesaker
i anonymisert form i tidsskriftet . Samtidig
sies det at utvalget ikke vurderer omstridt
bruk av informanter. Men i denne saken ser
det ut til at klagen nettopp dreier seg om om-
stridt bruk av informanter. Dette er derfor
ikke en personalsak av vanlig merke. Den
har forskning som utgangspunkt og tar opp
viktige forskningsetiske spørsmål av stor be-
tydning for fagutøvelsen som helhet.

Jeg vil derfor utfordre NFFs etiske utvalg
til å revurdere sin begrensete rolle. En måte
å gjøre det på er å skjelne mellom reelle kla-
gesaker (som fortjener å behandles konfi-
densielt) og andre saker som bør behandles i
åpenhet og gjøres kjent offentlig. Også i
noen slike tilfeller kan det være riktig å be-
handle saker konfidensielt mens de utredes
og er under behandling, men det er vanskeli-

gere å akseptere at slike faglige og etiske
vurderinger ikke blir offentliggjort.

Hva skal man da egentlig med et etisk ut-
valg hvis dets vurderinger og konklusjoner
forblir ukjente (for alle andre enn de berørte
parter)? Man skulle tro at etisk utvalg ville
styrke sin posisjon hvis det kunngjorde sine
beslutninger og gjorde dem til gjenstand for
læring og diskusjon i et offentlig rom – for
fagets og informantenes skyld.

Jeg håper at jeg med dette har maktet å
invitere til å åpne diskusjonen igjen. Med
økt satsning på forskning – og forskning på
kolleger – er det ikke siste gang man vil ha
behov for å foreta grundige etiske vurderin-
ger. I noen leire av fortolkningsvitenskapene
har man innbilt seg at normative spørsmål er
av nokså beskjeden – og bagatellmessig –
art, i forhold til for eksempel medisinen. De
sensitive forhold som denne saken reiser vi-
ser imidlertid at det er mye å vinne på å ha
tenkt gjennom de etiske sider på forhånd,
også med tanke på kollegers fremtidige vil-
lighet til å underlegge seg andres kritiske
blikk. ■

Endrede krav til personopplysningsplikt

Datatilsynet har sendt et forslag til endring av personopplysningsplikten på høring. Høringsnotatet

gjelder forhåndskontroll og meldeplikt for forskningsprosjekt som behandler personopplysninger.

Datatilsynet mener det kan ha større personvernmessig effekt å bruke ressursene som i dag

brukes til forhåndskontroll til etterkontroll i form av tilsyn og bredere informasjonsarbeid. Arbeidet

skal også kontrolleres i ettertid, blant annet i forhold til om materialet er slettet eller anonymisert i

samsvar med det forskningsobjektet har samtykket til.

Utvidelsen av unntaket fra konsesjonsplikt vil gjøre det enklere for forskere i oppstartingsfasen

ved at det blir færre instanser å forholde seg til og dermed kortere saksbehandlingstid. Større

forskningsprogram og langvarige studier som involverer mange mennesker skal fortsatt være

underlagt forhåndskontroll. Årsaken er at slike sammenstillinger av personopplysninger ofte utgjør

et grunnlag for flere prosjekter og i denne sammenheng bare unntaksvis er å anse som et prosjekt

eller en studie i seg selv.

Høringsnotatet inneholder to alternative forslag til forskriftstekst. Innholdsmessig er forsla-

gene ment å være like, men de representerer ulik grad av detaljeringsnivå i forskriftsteksten. Det

første alternativet åpner for relativt stor grad av skjønnsmessig vurdering fra forskernes side,

mens det andre i større grad er konkretiserende. Alternativene legger vekt på henholdsvis

fleksibilitet eller kIarhet og forutberegnelighet. Datatilsynet ber  høringsinstansene, hvor NFF er en

av 87 instanser som skal uttale seg, om vurdering av alternativene.  Høringsfrist er 31.desember

2004.
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I motsetning til fysioterapeuter som er tilknyttet forsk-
nings- og kompetanseinstitusjoner kan det virke uover-
kommelig for fysioterapeuter uten tidligere forsker-
erfaring å forholde seg til det virvar av etiske regler og
organer som regulerer forskningsvirksomheten. Her
følger en oversikt over de viktigste etiske retningslinjer
og reguleringsorganer som fysioterapeuter må forholde
seg til i forskningsprosjekter.

Hvilke forskningsetiske retningslinjer gjelder?
Helsinkideklarasjonen er de mest kjente forsknings-
etiske retningslinjene som gjelder for medisinsk og
helsefaglig forskning. Det er en samling normer og
prinsipper som berører forholdet mellom forskere og de
som det forskes på, men også forskere i mellom, mel-
lom forsker og oppdragsgiver og samfunnet generelt
(Simonsen og Nylenna, 2004). Det er viktig at fysiote-
rapeuter er kjent med retningslinjene, at de føles rele-
vante og at de brukes aktivt. Helsinkideklarasjonen skal
oppfattes som en veiviser og erstatter ikke fysiotera-
peutens egne vurderinger og ansvar.

Hva er Helsinkideklarasjonen?
Helsinkideklarasjonen ble utarbeidet av Verdens Lege-
forening i 1964 og er internasjonalt anerkjent som
etiske retningslinjer for medisinsk og helsefaglig forsk-
ning. Deklarasjonen er en erklæring om etiske prinsip-
per som skal være til rettledning for alt helsepersonell
som utfører forskning som omfatter mennesker.
Helsinkideklarasjonen er revidert flere ganger, og den
siste revisjonen i oktober 2000 er publisert på norsk i
Tidsskrift for den Norske Lægeforening (nummer 6,

Fra idé til forskningsprosjekt

Guro Stene, fysiotera-
peut og fagredaktør,
guro.stene@fysio.no

Solvor Segtnan,
Høgskolelektor og
spesialist i allmenn
fysioterapi, medlem av
Etisk utvalg, Program
for Fysioterapeut-
utdanning, Avdeling for
Helse- og Sosialfag,
Høgskolen i Sør-
Trøndelag

Fysioterapeuter oppfordres i økende grad til å dokumentere sin praksis. Innføring i

forskning får stadig større plass i fysioterapiutdanningene, og flere fysioterapeuter har

etter hvert tatt hovedfag eller høyere forskningsrelatert utdanning. Klinikere ute i praksis

møter også krav om dokumentasjon og blir oftere enn før involvert i forsknings-

prosjekter på arbeidsplassen.

2001). Se også nettstedet til Nasjonale forskningsetiske
komiteer: www.etikkom.no/Helsinkideklarasjonen

Hva sier Helsinkideklarasjonen om
informert samtykke?
All medisinsk og helsefaglig forskning skal bygge på et
frivillig, informert og eksplisitt samtykke. Det foregår
for tiden en utredende debatt i forskningsetiske miljøer
vedrørende utformingen av retningslinjene for infor-
mert samtykke (Simonsen, Aasen og Nylenna, 2004).
Se side 18 for mer informasjon om dette.

 I Helsinkideklarasjonen heter det at «forsøksperso-
ner skal gis fyllestgjørende informasjon om formål,
metoder, finansieringskilder, interessekonflikter,
forskerens institusjonstilhørighet, forventede fordeler
og mulige risikoer i forbindelse med studien, og det
ubehag som den kan medføre. Opplysningene må gis
på en slik måte at forsøkspersonene forstår den infor-
masjonen som blir gitt. Forsøkspersonen skal være
kjent sin rett til ikke å delta i studien og muligheten til
å trekke tilbake et gitt samtykke uten frykt for negative
konsekvenser.

Forskeren skal forvisse seg om at forsøkspersonen
har forstått informasjonen og sørge for å få hans eller
hennes fritt avgitte informerte samtykke, fortrinnsvis
skriftlig. Dersom det ikke er mulig å få skriftlig sam-
tykke, må det ikke-skriftlige samtykke dokumenteres
og bevitnes».

Erklæringen gir videre særskilte retningslinjer for
tilfeller hvor forsøkspersonen står i et avhengighetsfor-
hold til forskeren eller vil kunne føle seg presset til å gi
samtykke. Videre situasjoner hvor forsøkspersonen
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ikke selv kan gi et rettslig forpliktende samtykke, for
eksempel mindreårige eller personer som er fysisk eller
mentalt ute av stand til å gi sitt samtykke og forskning
på individer som det ikke er mulig å innhente samtykke
fra. Mer informasjon om retningslinjene for informert
samtykke finnes i Helsinkierklæringens punkt 22-26.

Regionale komiteer for forskningsetikk (REK)
Alle forskningsprosjekt som vedrører forsøkspersoner/
pasienter/klienter/informanter skal legges fram for
REK før forskningsprosjektet starter. REK tilrår eller
frarår et forskningsprosjekt basert på Helsinki-
deklarasjonen og andre forskningsetiske retningslinjer
og fungerer som en slags etisk godkjenningsinstans.
Les mer om REK på side 16.

Mer informasjon om REK’ mandat er tilgjengelig på
nettstedet www.etikkom.no/REK.

I søknaden til REK skal det benyttes et eget søk-
nadsskjema som kan lastes ned fra nettstedet eller be-
stilles fra en regional komité for medisinsk forsknings-
etikk i din region. Det følger også en veiledning i å
fylle ut skjemaet. Frister for innlevering av søknad er
fire ganger i året og er opplyst på nettsiden.

Hvilke lover og forskrifter regulerer forskning?
Det finnes foreløpig ingen egen lov for medisinsk og
helsefaglig forskning. I et eget utvalg (Nylenna-utval-
get) utredes behovet for en slik lov. Les mer om dette
på side 18.

I dag er det Helsepersonelloven, Pasientrettighetslo-
ven og Personopplysningsloven som mer eller mindre
direkte regulerer forskningsvirksomheten. Disse lovene
kan lastes ned fra nettstedet www.lovdata.no. Lovene

håndheves av offentlige myndighetsorganer, som
Helsedepartementet  og Datatilsynet, og andre uavhen-
gig forvaltningsorganer som Statens Helsetilsyn. Pri-
vate aktører som Norsk Samfunnsvitenskapelig Data-
tjeneste (NSD) har fått hjemmel til å opptre som
personvernombud og skal sikre at forskere følger for-
skriftene i Personopplysningsloven.

Meldeplikt til Datatilsynet
Fysioterapeuter som skal starte et forskningsprosjekt
som innebærer behandling av personopplysninger har
meldeplikt til Datatilsynet. Unntak er fysioterapeuter
som er tilknyttet institusjoner som bruker NSD som
personvernombud (se neste avsnitt). Meldingen skal
sendes på eget skjema til Datatilsynet senest 30 dager
før forskningsprosjektet starter. Forskerens meldeplikt
er regulert i Personopplysningslovens paragraf 31.

 Informasjon om Datatilsynet, liste over virksomhe-
ter som har meldeplikt og nedlasting av skjemaer og
forskrifter er tilgjengelige på nettstedet
www.datatilsynet.no.

Studenter har meldeplikt til NSD
Norsk Samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD) er en
privat aktør som har som formål å yte tjenester til for-
skere og studenter når det gjelder innsamling og tilgang
til data. Over 100 forskningsinstitusjoner; universite-
tene, statlige høyskoler og en rekke helseforetak, har
oppnevnt NSD som sitt personvernombud. Mer infor-
masjon om NDS finnes på nettestedet www.nsd.uib.no.

Forskere og studenter tilknyttet disse institusjonene
har ikke meldeplikt til Datatilsynet, men skal sende et
meldeskjema til NSD senest 30 dager før data-
innsamlingen skal starte. Alle forsknings- og student-
prosjekter som innebærer behandling av person-
opplysninger som direkte eller indirekte kan knyttes til
en enkeltperson, skal meldes. Mer informasjon om
dette, nedlastbare meldeskjema og liste over institusjo-
ner som bruker NSD finnes på
www.nds.uib.no/personvern.

Hvorfor har vi en personvernombudsordning?
Ordningen skal sikre forskere og studenter tilgang til
og bruk av persondata uten at det kommer i konflikt
med gjeldene regelverk, ivareta personvernet for de
som berøres av forskningen og sikre et betryggende
opplegg for arkivering av persondata etter at forsk-
ningsprosjektene er avsluttet.

Formidling av forskning
«For at forskning skal ha verdi for andre enn forskerne
selv, må resultatene gjøres kjent og formidles til an-
dre», sier Nylenna og Simonsen i en kronikk i Dagens
Medisin. Fysioterapeuter har i utgangspunktet etisk an-
svar for å offentliggjøre forskningsresultater, enten re-
sultatene er positive eller negative. I en publiserings-
prosess har både forfattere og utgivere etiske forpliktel-
ser. Det er utarbeidet internasjonale retningslinjer for

Anbefalt lesning om forsknings-
etikk på nett
De regionale forskningsetiske komiteer (Helsinki-

erklæringen): www.etikkom.no

Tidsskriftet Forskningsetikk: www.etikkom.no/fagbladet

Nylennautvalget: www.forskningsregulering.dep.no

Nasjonalt etikknettverk: www.etikk.no

International Committee of Medical Journal Editors

(Vancouver-konvensjonen): www.icmje.com

Norsk Samfunnsvitenskapelig datatjeneste:

www.nsd.uib.no

Statens datatilsyn: www.datatilsynet.no

Statens helsetilsyn: www.helsetilsynet.no

Personvernnemda: www.personvernnemda.no

ForskningsetikkForskningsetikk
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manuskripter som blant annet berører de etiske sidene
ved en publikasjon (Vancouver-konvensjonen).

Vancouver- konvensjonen
Retningslinjene er utarbeidet av den internasjonale ko-
miteen for redaktører i medisinske tidsskrifter
(ICMJE). De fleste medisinske og flere helsefaglige
tidsskrift bruker disse retningslinjene. Konvensjonen
gir i tillegg til praktiske retningslinjer, etiske forpliktel-
ser for forfattere og redaktører.

 FYSIOTERAPEUTEN forholder seg også til disse
retningslinjene og har basert våre «Retningslinjer for
manuskriptforfattere» på Vancouver-konvensjonen.
Oppdatert versjon finnes på nettstedet www.icmje.com.

Samtykke til publikasjon
Forfatter er etisk forpliktet til å opplyse om informert
samtykke, eventuelle intressekonflikter og finansie-
ringskilder og om studien er godkjent av REK. I tilfel-
ler hvor den publiserte artikkelen viser til resultater fra
små studier hvor deltakerne kan være indentifiserbare,
skal det ifølge Vancouver-konvensjonen søkes særskilt
samtykke om publisering.

Bruk av kildelitteratur
For å sikre god forskningsmessig og etisk kvalitet, bør
forskeren bruke litteratur som er publisert i tidsskrifter
som har en «peer review» ordning. «Peer review» betyr
at manuskriptene er forhåndsbedømt av to eksterne fag-
personer og har til hensikt å sikre forskningsmessig og
etisk kvalitet på publiserte vitenskapelige fagartikler.
Tidsskrifter med en slik ordning (for eksempel Physical
Therapy eller Australian Journal of Physiotherapy) er
søkbare i databaser som for eksempel Medline
(www.pubmed.com). Selv om det forventes etisk for-
svarlig forskning i tidsskrifter med «peer review» ord-
ninger, bør forskere/forfattere gjennomgå vitenskape-
lige fagartikler med kritisk blikk og etisk refleksjon.

Litteratur
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Fra leserne

En prosent godkjennes ikke
Hvis et forsøk innebærer bruk av personopplysninger, må forskeren sende

melding til Datatilsynet. Er personopplysningene sensitive, noe helse-

opplysninger er, må forskeren i utgangspunktet ha konsesjon fra Datatilsynet.

Konsesjon innebærer en form for forhåndskontroll. Det finnes enkelte unntak

fra konsesjonsplikten. Unntak forutsetter blant annet samtykke fra hver enkelt

respondent og at materialet slettes eller anonymiseres ved prosjektavslutning.

Sverre Engelschiøn, fungerende avdelingsdirektør i Datatilsynet sier til

Fysioterapeuten at eventuell godkjenning av de forskningsetiske sidene ved

prosjekter foretas av de Regionale etiske komiteene. Komiteenes vurderinger

blir oversendt oss.

– I 10-20 av sakene årlig (rundt en prosent av søknadene) er vi uenige med

resultatene til REK. Da er det ikke etiske krav, men lovkravene vi mener ikke er

oppfylt, sier Engelschiøn.

Etterlyser rettferdige forskningsregler
– Det bør åpnes for mer fleksible samtykkeordninger, særlig angående fremtidig

bruk av innsamlet data. Viktig forskning kan bli umulig å gjennomføre dersom

det ikke kan foretas skjønnsmessig vurdering for enkeltprosjekter, sier profes-

sor og leder for NEM, Georg Høyer til Tidsskrift for Den norske lægeforening.

En rapport utarbeidet av NEM konkluderer med at det er sterkt behov for

endringer i dagens lover og regler, fordi streng regelforståelse går utover den

epidemiologiske forskningen i Norge.

NEM har utarbeidet rapporten på eget initiativ og i komitéens mandat ligger

utredning av saker av prinsipiell interesse innen forskningsetikk.

NEM etterlyser mer fleksible samtykkeordninger og mener dagens strenge

regelforståelse i særlig grad rammer epidemiologisk forskning. Som eksempel

nevnes kravene til innhenting av samtykke fra involverte personer. Rapporten

peker på at data gjerne lagres i mange år og brukes til flere typer analyser. Det

er derfor vanskelig og nesten umulig å be om samtykke til alle problemstillinger

på forhånd.

Samtykke, ulempe, samfunnsnytte
Siste nummer av bladet Forskningsetikk forteller om lege Merete Bugge som

fikk avslag på sin prosjektsøknad – ikke av REK, men av Datatilsynet. Bladet

skriver at en god del prosjekter havner i tilsynets nei-bunke og drøfter

problemer rundt dette.

Det aktuelle prosjektet skulle undersøke sammenhenger mellom arbeids-

miljø og eksponering for støv, og har følgelig sterk involvering av informanter

som forutsetning. Datatilsynet begrunnet sitt avslag med hensyn til personvern.

Forskningsetikk har gjennomgått Bugges sak og mener at Datatilsynets nei

skyldes uenighet om lovens krav til samtykke, og at man ser ulikt på forholdet

mellom ulempe for individet og samfunnsnytte. Til stridens kjerne hører også

hvem som skal ha myndighet til å avgjøre hvorvidt samfunnsnytten av et

prosjekt er større enn ulempene for individet.

Merete Bugge uttaler til Forskningsetikk at «For strenge krav til samtykke,

vil føre til at mye epidemiologisk forskning kan bli umulig».

Hun anket avslaget til Personvernnemnda, som ga klagen tilslutning.

Dermed kan prosjektet likevel gjennomføres.

ForskningsetikkForskningsetikk

-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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Arve Opheim, fysioterapeut og cand. san.
Reidun Jahnsen, fysioterapeut og dr. philos.

Introduksjon
Tredemølle, med mulighet for å avlaste
kroppsvekt via seleoppheng, er et nytt
treningsredskap innen medisinsk rehabilite-
ring. Tredemølleterapi kom gradvis i gang
fra begynnelsen av 1990 årene (1). Trenin-
gen består av gange på tredemølle med av-
lastning av kroppsvekt via sele og assistanse
av terapeuter til å flytte bena ved behov (2).
Ifølge Wernig (3) ble treningsformen utvi-
klet av to uavhengige forskergrupper, en i
Canada (4) og en i Tyskland (5). Den be-
gynte på grunnlag av forskning på katter
med spinale skader i 1970-80 årene (2, 6).

Bruk av tredemølle med seleoppheng
i rehabilitering av pasienter med
nevrologiske skader

Forskningen viste at gangbevegelser kunne
fremkalles selv om ryggmargen var isolert
fra høyere nivåer av sentralnervesystemet,
når dyret ble holdt oppe og var i kontakt
med et bevegelig underlag (7).

Tredemøllebehandling bygger på to
grunnleggende mekanismer:
1. Spinale motoriske mekanismer med basis

i konseptet om sentrale rytmegeneratorer
(8). De består av et komplisert nettverk av
internevroner i ryggmargen som antas å
kontrollere motonevronenes aktivitet.
Muskelaktiveringen som dette nettverket
fremkaller, dreier seg om stereotype beve-
gelser, som kan fås frem hos pasienter
med komplette tverrsnittslesjoner av rygg-
margen, når de støttes opp og har føttene i
kontakt med en tredemølle. Proprioseptiv
informasjon spiller en stor rolle for å mo-

difisere aktiviteten til rytmegeneratorene.
Sammen med informasjon fra høyere sen-
tra i sentralnervesystemet bidrar den til å
modulere bevegelsene og tillate variasjon
og tilpasning til omgivelsene (7). Sentrale
rytmegeneratorer har vært gjenstand for
forskning de siste 25 år. Spinale bevegel-
ser er beskrevet på et refleksteoretisk
grunnlag så langt tilbake som sent på
1800- og tidlig på 1900-tallet (3,6,9).

2. Oppgaveorientert behandlingstilnærming
(10-14) som bygger på et systemteoretisk
grunnlag, og «antar at normal bevegelse
oppstår som en interaksjon mellom mange
systemer, som hver bidrar til ulike aspek-
ter av kontroll. I tillegg er bevegelsene or-
ganisert rundt et mål og begrenset av om-
givelsene» (9:s.25). Aktiviteten, eller opp-
gaven som fremmer læringen, må ifølge

Sammendrag
Prosjektet var en eksplorativ studie der formålet var å registrere og systema-
tisere erfaringer i å bruke tredemølle med seleoppheng som arbeidsredskap
i behandlingen. Pasienter ble fortløpende inkludert i et fagutviklingsprosjekt
over en periode på 11 måneder, fra 2001 til 2002. Et registreringsskjema ble
benyttet til å samle inn demografiske og diagnostiske data, informasjon om
basale gangparametre som ganghastighet, gangdistanse, gangtid,
kroppsvektavlastning og grad av fysisk assistanse. Tre funksjonsskalaer;
Functional Ambulation Categories, EU Walking Index og Functional
Independence Measure (oppgave ni, kortere forflytning) ble benyttet. I
tillegg ble ti spørsmål som omhandlet erfaringer i å bruke tredemøllen stilt
til behandlende fysioterapeuter. Dataene ble analysert med relevant para-
metrisk og ikke-parametrisk statistikk, og spørsmålene ble behandlet med
kvalitative metoder. Totalt deltok 59 pasienter i studien, med diagnosene

hjerneskade, ryggmargskade og multitraume, nevrologi og ortopedi. Gjen-
nomsnittsalder var 50 år. Det var 19 fysioterapeuter som behandlet pasien-
tene. Gjennomsnittlig antall treninger var 11 og effektiv tid per trening var
14 minutter. Studien oppnådde statistisk signifikante resultater for alle de
basale gangparametrene og de tre funksjonsskalaene. Fysioterapeutene
erfarte at pasientene bedret gangevnen kvalitativt og kvantitativt, og frem-
gangen kom raskere enn forventet ut fra tidligere erfaringer. Gangtrening
kunne starte tidlig, og det var lettere å assistere pasienten i de ulike faser av
gangsyklusen. Studien indikerer at tredemølleterapi med kroppsvekt-
avlastning er en nyttig og effektiv metode i rehabilitering av gangevne hos
pasienter med nevrologiske skader.
Nøkkelord: Tredemølleterapi, gangtrening, nevrologiske pasienter,
rehabilitering.
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denne tilnærmingen være konkret og spe-
sifikk. Tredemøllen påfører en person be-
vegelse via gåbåndet som han må forholde
seg til og respondere på gjentatte ganger.
Den stimulerer gange helhetlig og spesi-
fikt og regulerer derved personens egen
bevegelsesfrihet under treningen.

Trening på tredemølle med seleoppheng ble
i første omgang prøvet ut på pasienter med
ryggmargskader. Senere ble treningsformen
også funnet egnet for andre diagnosegrupper
som trengte assistanse til gangtrening (1, 2).
Ved Freie Universität i Berlin er det gjen-
nomført flere studier på pasienter med hjer-
neslag i løpet av 1990-årene (14). Forskning
har vist at tredemøllen er et redskap som
gjør det mulig å starte gangtrening tidlig et-
ter sykdom og skade. Den tillater trening
med mange repetisjoner og lengre gang-
distanse. Seleopphenget gjør at det er ingen
fare for at pasienten faller eller skader seg,
og avlastningen gjør det lettere å flytte bena
og bære vekt.

Denne artikkelen beskriver et fag-
utviklingsprosjekt knyttet til denne terapi-
metoden. Hensikten var å oppnå utvidet er-
faring i å bruke tredemøllen som et arbeids-
redskap i rehabilitering av pasienter med
nevrologiske skader, og å systematisere og
formidle disse erfaringene til interne og ek-
sterne fagmiljøer.

Metode
Design
Et eksplorativt studiedesign ble brukt i dette
prosjektet med den hensikt å inkludere og
systematisere ulike erfaringer som studien
ville frembringe.

Materiale
Pasienter ble fortløpende inkludert i studien.
Inklusjonskriteriene var at pasienten var me-
disinsk stabil, at fysioterapeuten trodde at
pasienten kunne ha nytte av å prøve gange
på tredemølle med seleoppheng og at pasien-
ten var motivert for å delta i prosjektet. Fy-
sioterapeuter fra alle sykehusets avdelinger;
hjerneskadeavdelingen (HS), ryggmarg-
skadeavdelingen (RMS) og avdelingen for
multitraume, nevrologi og ortopedi (MNO)
ble oppfordret til å delta med pasienter som
tilfredsstilte inklusjonskriteriene. Fysiotera-
peuten som behandlet pasienten gjennom-
førte treningen og fylte ut et registrerings-
skjema.

Woodway tredemølle har oppkjørings-
rampe, gelender, seleoppheng og
registreringsboks. Oppkjøringsrampen tilla-
ter manuell rullestol å kjøres opp på båndet.
Selen påsettes pasienten rundt midjen og

øvre del av begge lår og knyttes til et statisk
eller dynamisk avlastningssystem.

Datainnsamling
Det ble utarbeidet et registreringsskjema til
bruk under datainnsamlingen, prosjektinfor-
masjon for deltagende fysioterapeuter og
informasjonsskriv og samtykkeerklæring for
pasientene. Registreringsskjemaet, «Regis-
trering av trening på gåbånd», inneholdt del-
områder for nedtegning av fire kategorier
data:
1. Demografiske og diagnostiske data.
2. Basale gangparametre: Gangtid (min),

gangdistanse (m), hastighet (km/t), avlast-
ning (kg) og fysisk assistanse (antall per-
soner).

3. Tre funksjonsskalaer (15,2,16,21):
Functional Ambulation Categories (FAC)
(0-5), EU Walking Index (0-5) og
Functional Independence Measure (FIM),
delområde 9: Kortere forflytning (1-7).

4. Kvalitative data bestod av ti åpne spørs-
mål til behandlende fysioterapeut om
hvilke erfaringer de gjorde seg under bru-
ken av tredemøllen som redskap.

Datainnsamlingen strakte seg fra november
2001 til oktober 2002. Prosjektgruppen var
ansvarlig for informasjon, holdt opplæring
av terapeutene i bruk av tredemølle før pro-
sjektstart og underveis og var tilgjengelig for
spørsmål, råd og veiledning i perioden.
Treningen var en del av den kliniske hverda-
gen, og pasientene undertegnet en
samtykkerklæring som gav tillatelse til å
oppbevare opplysningene og bearbeide dem
i anonymisert form.

I prosjektperioden ledet anerkjente repre-

sentanter fra tysk forsknings- og klinikk-
miljø (5,22) et fire dagers praktisk-teoretisk
kurs, med blant annet flere pasientklinikker.

Databearbeiding og statistisk
analyse av resultater
Kvantitative data ble bearbeidet via
statistikkprogrammet SPSS 11.0. Normal-
fordelte data ble beskrevet med gjennomsnitt
og standardavvik. Kontinuerlige data for
hele materialet ble testet med parametrisk

Antall % Gjennomsnitt Median
(± 1 SD) ± interquartil range

Alder (år) 49.8  (± 14.7)

Kroppsvekt (kg) 74.3  (± 14.9)

Kjønn: Mann 38 64

Kvinne 21 36

Antall dager etter sykdom 249 (± 366) 116 (± 125)

Primærrehabilitering:

(< 200 dager etter sykdom) 44 75

Sekundærrehabilitering:

(>200 dager etter sykdom) 15 25

Antall treninger 11.1 (± 6.0)

Antall dager fra første til siste trening 40.5 (± 25.6)

Tabell 1. Demografiske data for hele studiepopulasjonen (n=59). Antall dager etter sykdom når trenings-
perioden på tredemølle startet. Fordeling etter primær- (<200 dager etter sykdom/skade), eller sekundær-
rehabilitering (>200 dager etter sykdom/skade). Antall treninger og dager fra første til siste trening.
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Tabell 2. Diagnostiske data for hele studie-
populasjonen (n=59), fordeling etter diagnose.

Antall (n) %

Atraumatisk hjerneskade 43 73

Traumatisk hodeskade 3 7

Ryggmargsskade 8 12

Amputasjon 2 3

Annen nevrologi 3 5

Tabell 3. Oversikt over nevropsykologiske utfall
og fordeling av hemiplegisk side hos pasientene
med hjerneskade (n=46).

Ja (n) Nei (n) Totalt (n)

Afasi 14 32 46

Neglect 13 33 46

Høyresidige utfall 17

Venstresidige utfall 23

Bilaterale utfall 6
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statistikk: Students t-test, paret utvalg, og
ordinale data med ikke parametrisk statis-
tikk: Wilcoxon signed ranks test. Et
signifikansnivå på p<0.05 ble valgt.

Fysioterapierfaringene ble analysert og
bearbeidet etter retningslinjer for kvalitativ
tekstanalyse (17):
1. Svarene fra hver terapeut ble transkribert.
2. Svarene på samme spørsmål ble sortert et-

ter siste treningsdato og merket med
pasientnummer.

3. Svarene på hvert spørsmål ble så sortert
etter felles beskrivende eller menings-
bærende enheter, og et samlende begrep
for hver enhet ble valgt.

Analysen ble gjort i tabeller med seks kolon-
ner under overskriftene: Fysioterapeutens
begrep, valgt samlende begrep, avdelings-

tilknytning gjennom HS, RMS og MNO, og
en kolonne for å summere antall pasient-
nummer. Tallene ble summert for hvert
spørsmål. Hver tabell ble supplert med et
sammendrag som var utgangspunkt for å be-
svare hvert av de ti spørsmålene.

Resultater
Materialet
Materialet bestod av 59 pasienter i alderen
18 til 77 år (gjennomsnitt 50 ± 15 SD).
Demografiske og diagnostiske data for hele
studiepopulasjonen er vist i Tabell 1, 2 og 3.
Nærmere en tredjedel av pasientene med
hjerneskade hadde nevropsykologiske utfall
i form av neglect og/eller afasi (Tabell 3).

Tabell 1 viser at antall treninger på trede-
møllen varierte fra 1 til 29 med et gjennom-

snitt på 11 ganger (± 6 SD). Antall dager fra
første til siste trening varierte fra 0 til 114
dager med et gjennomsnitt på 41 dager (± 26
SD). Antall dager mellom sykdom-/skade-
dato og første trening på tredemølle varierte
fra 20 til 1990 dager med en median på 116
dager (± 125 interquartil range).

Treningsdata
Ganghastighet, gangstrekning, gangtid,
kroppsvektavlastning, avlastning i prosent
av kroppsvekt og fysisk assistanse for 57 pa-
sienter, ved første og siste trening, er vist i
Tabell 4. Gjennomsnittlig økte gang-
hastigheten med 0.4 km/t, gangstrekningen
med 159 m og gangtiden med 6 minutter.
Avlastningen ble redusert fra 16 til 11 % av
kroppsvekt. Fysisk assistanse ble redusert fra
gjennomsnittlig 1.5 personer til 1 person.
Alle endringer var statistisk signifikante
(p<0.004).

Funksjonsskalaene
Fordeling av skårene på de tre funksjons-
skalaene er vist i Tabell 5 og Figur 1, 2 og 3.
Skåringene fra første til siste treningsdag for
57 pasienter for alle tre skalaene viste statis-
tisk signifikante endringer (p<0.001). FAC
endret gjennomsnittlig skåre fra 1.7 (± 1.8
SD) til 2.5 (± 1.7 SD), EU Walking Index fra
2.1 (± 2.0 SD) til  3.0 (± 1.7 SD), og FIM fra
4.7 (± 2.1 SD) til 5.4 (± 1.8 SD). Median-
verdiene endret seg et skalasteg fra første til
siste måling.

Omtrent halvparten av pasientene endret
skåre fra et til fire trinn på de tre skalaene.
Av de 24 og 19 pasientene som initialt skåret
null på henholdsvis FAC og EU Walking
Index, endret 14 skåre på begge skalaer;
over halvparten med to til fire skalasteg.

Fysioterapeuterfaringer – hvordan
ble tredemøllen brukt?
Totalt 19 fysioterapeuter trente pasientene på
tredemøllen. Derav behandlet ti terapeuter
en pasient hver. De andre ni behandlet fra to
til 16 pasienter. Erfaringene fysioterapeutene
gjorde med bruk av tredemøllen ble formid-
let via svar på ti spørsmål om hvorfor de
brukte tredemøllen og hva som faktisk

Tabell 4. Resultater fra treningen på tredemøllen (n=57). Tallene er oppgitt i gjennomsnitt (± 1 SD). Paret
t-test er gjennomført på forholdet mellom første og siste treningsdag. * = gjennomsnittlig forskjell mellom
første og siste treningsdag, og 95% konfidensintervall til denne forskjellen.

Første treningsdag Siste treningsdag Diff. (95% KI)* P-verdi
Gj. snitt (± 1 SD) Gj. snitt (± 1 SD)

Ganghastighet (km/t) 0.42 (± 0.2) 0.79 (± 0.3) 0.37 (0.29 , 0.45) < 0.001

Gangstrekning (m) 75 (± 57) 234 (± 180) 159 (114 , 204) < 0.001

Gangtid (min:sek) 09:20 (± 04:35) 15:20 (± 06:51) 05:59 (04:12, 07:46) < 0.001

Avlastning (kg) 12.1 (± 11.1) 8.5 (± 11.1) 3.6 (1.3 , 5.9) = 0.003

Avlastning
(% av kroppsvekt) 16.2 (± 14.3) 11.6 (±13.9) 4.6 (1.5 , 7.7) = 0.004

Fysisk assistanse
(antall personer) 1.5 (± 0.7) 1.0 (± 0.7) 0.5 (0.3 , 0.7) < 0.001

Tabell 5. Endringene på de tre effektmålene Functional Ambulation Categories (FAC), EU Walking Index
(EU-walk), og Functional Independence Measure, delområde 9 (FIM 9). *T-test er foretatt med Wilcoxon
signed ranks test.

Effektmål Oppstart Avslutning T-test*
Median Varianse Median Varianse

FAC (0-5) 1.00 3.1 2.00 2.9 <0.001

EU-walk (0-5) 2.00 3.9 3.00 2.8 <0.001

FIM 9 (1-7) 5.00 4.2 6.00 3.4 <0.001
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skjedde under behandlingen.  Svarene ble
analysert til 261 svarenheter, som inkluderte
svar på hjelpespørsmålene; hvor mange hjel-
pere trenger du, på hvilken måte opplever du
at du må gi assistanse, bruker du dynamisk
eller statisk oppheng, hva bestemmer farten
på båndet og hva bestemmer progresjonen.

Fysioterapeutene benyttet i hovedsak tak-
til instruksjon ved at de assisterte pasienten
under treningen på tredemøllen. Antall hjel-
pere varierte fra tre til ingen avhengig av pa-
sientens funksjonstilstand og hvilke aspekter
ved gangen terapeuten ønsket å påvirke. Et
mindretall gav verbal instruksjon, for eksem-
pel om å rette opp kroppen. Statisk sele-
oppheng ble i all hovedsak benyttet fordi pa-
sientene ikke var avhengig av konstant vekt-
avlastning.

Flertallet av fysioterapeutene ønsket å på-
virke delaspekter innenfor gangfunksjonen.
De gav assistanse i standfasen, svingfasen,
begge faser eller i andre navngitte deler av
gangsyklusen. I standfasen assisterte nesten
alle fysioterapeuter fra HS alle delfaser med
hovedvekt på vektbæring, hofteekstensjon
og fotavvikling av paretisk ben, mens tera-
peuter fra RMS og MNO beskrev vekt-
bæring, kneekstensjon og hofteekstensjon. I
svingfasen assisterte de fleste terapeuter fra
HS alle delfaser ved flytting av benet; løft av
foten, kneekstensjon, fotplassering og skritt-
lengde, mens terapeuter fra RMS og MNO
beskrev fot/benflytting, fotplassering og
skrittlengde.

Gangkarakteristika ble omtalt som å «fin-
pusse gangen» gjennom å påvirke gang-
kvalitet, gangmønster og balanse. Gang-
kvalitet ble beskrevet som rytme, flyt og
jevnhet, automatikk og bevegelsesledighet i
svingfasen samt fotegenskaper og fotens re-
aksjon på møtet med underlaget i standfasen.
Endring av gangmønster kunne innebære å
påvirke et tillagt fleksjonsmønster i hofte og
kne i standfasen. Fysioterapeutene fra RMS
ønsket å påvirke fysisk utholdenhet, bedre
sirkulasjon gjennom bevegelse og redusere
armstøtte under gangen gjennom avlastning.
Fysioterapeut fra MNO ønsket å påvirke
gangfunksjon og samtidig  avlaste for smer-
ter i bena.

Noen få fysioterapeuter brukte tredemøl-
len for å totalaktivere pasienten gjennom
gangfunksjon: «For at pasienten skulle
komme i gang og få brukt kroppen i en me-
ningsfull hel funksjonstrening». Andre øn-
sket å bedre gangfunksjonen generelt,  å ut-
fordre pasienten fysisk og kognitivt samtidig
eller å undersøke/vurdere pasientens gang-
funksjon.

Faktorer som styrte progresjonen av tre-
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Figur 3. Fordeling av antall
pasienter på scorene 0 = total
assistanse, til 7 = fullstendig
selvhjulpen, på funksjonsskalaen
Functional Independence Measure
(FIM) delområde 9 kortere
forflytning, ved oppstart og
avslutning av treningsperioden.

Figur 1. Fordeling av antall
pasienter på skårene 0 = kan ikke
gå, til 5 = selvstendig overalt, på
funksjonsskalaen Functional
Ambulation Categories (FAC) ved
oppstart og avslutning av trenings-
perioden.

Figur 2. Fordeling av antall
pasienter på skårene 0 = ingen
gangfunksjon, til 5 = selvstendig > 5
skritt, på funksjonsskalaen EU-
Walking Index ved oppstart og
avslutning av treningsperioden.
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ningen var pasientens medisinske tilstand og
respons på treningen, som toleransenivå og
økende evne til å delta mer. Progresjonen
innebar bruk av mindre assistanse, støtte,
vektavlastning og tilpasset bruk av bånd-
hastighet. Farten kunne være stigende over
noen treningsøkter når pasienten mottok as-
sistanse til å flytte bena. Under senere økter,
når kroppsvektavlastningen ble redusert og
pasienten gradvis flyttet bena mer på egen-
hånd, kunne hastigheten gå ned og ny
progresjonsstige starte.

Positive og negative erfaringer
En fjerdedel oppga problemer med «å få se-
len til å sitte riktig». Noen få opplevde at tre-
ningen var slitsom for hjelperne. En liten an-
del opplevde det negativt at avlastningen
forandret seg under treningen: «Avlastnin-
gen stilles inn når pasienten begynner å gå
og minskes når kroppstyngden virker inn.
Må derfor regulere avlastningen igjen». An-
dre vanskeligheter var kognitiv tilstand hos
pasienten, sko som gled av på grunn av
spastisitet, problem med benkoordinasjon,
kroppsholdning som at «pasienten ser ned på
føttene», problemer med å følge tempo og
holde seg i midten av båndet og opplevelse
av utrygghet.

En del av terapeutene mente at det var
positivt med «friere hender» som innebar
større mulighet til å hjelpe pasienten med
gange på tredemøllen: «Lettere å komme til
å korrigere/veilede mens trening er i gang».
To pasienter som ikke kunne gå utenom tre-
demøllen ga uttrykk for at de gjenkjente
gangen. Det var positivt at «Hastigheten på
båndet kan reguleres så lavt at pasienten får
tid nok til å innøve normalt gangmønster»,
og «at stadig nye komponenter i gang-
mønsteret kunne utfordres ettersom pasien-
ten mestret mer». Pasientene kunne stilles
overfor nye utfordringer fordi styrke og ut-
holdenhet økte: «Pasienten fikk til bevegel-
ser jeg ikke hadde observert i andre sam-
menhenger», og «kunne etter hvert utfordres
med prekestol og trapp».

Treningen førte til bedre postural kon-
troll. En beskrev at «Avlastningen gikk ned
fra 20 til 0 kilo. Assistanse ble redusert til
tilsyn/instruksjon».

Treningsformen skapte motivasjon hos
pasientene: «Måling av gangdistanse virket
svært motiverende». Flere pasienter opp-
levde større trygghet, enten på egen gang-
funksjon eller på at selen fanget dem opp.

Mestring ble beskrevet: «Pasientens
glede ved å kunne føle beherskelse av gang-
funksjonen over lengre avstander».

Sensibiliteten økte: «Pasienten opplever
at armen og benet er blitt hennes», og tole-
ranse for trening økte: «Pasienten synes å
tåle treningen godt».

Smerte ble redusert: «Mindre vondt i ar-
men», og tidlig gangtrening kunne gjennom-
føres: «Kan gå tidligere/komme opp og gå
tidligere».

Det ble stilt spørsmål ved overførings-
verdi til gange på gulvet: «Overførings-
verdien ikke alltid vellykket, pasientens for-
ventninger var litt for store. Pasienten følte
at balansen var relativt god på tredemøllen,
men det viste seg ikke å stemme ved gange
på gulvet uten støtte. Allikevel var pasienten
svært fornøyd med fremgangen».

Treningen ble nedprioritert ved endring i
pasientens tilstand med overgang til øvrig
funksjonstrening eller fordi pasienten reiste
hjem. En beskrev: «Andre treningsoppgaver
ble viktigere», for eksempel armtrening.
Noen få fortsatte treningen etter prosjektav-
slutning. Øvrige årsaker for å avslutte trede-
møllen var mangel på tid og ressurser: «Var
avhengig av å få med en fysioterapeut til,
noe som ikke alltid lot seg gjøre». Å finne
plass på timeplanen ble oppgitt som en hind-
ring: «Vanskelig å booke tid da det har blitt
et populært redskap».

Den behandlende fysioterapeutens inn-
trykk av hvordan pasienten opplevde å trene
på tredemølle var for de flestes vedkom-
mende positivt ladet, som: «Positivt. Opple-
ver at hun har funnet tilbake sitt gang-
mønster». En uttalte: «Føler det verdifullt,
da dette er eneste måte han på nåværende
tidspunkt kan få gå på». En pasient opplevde
det som: «Skummelt i starten, men ble raskt
fortrolig med seleoppheng». En annen reak-
sjon var: «Blanding av spennende, utfor-
drende og slitsomt, grunnet tilleggs-
diagnose». Noen opplevde kroppslig ubehag
på grunn av selen. Noen kommenterte pro-

gresjonen: «Positivt at pasienten viser evne
til å la seg utfordre».

Det var behov for generell opplæring om
mulighetene på tredemøllen. Aktuelt var
indikasjons- og bruksområder, påvirknings-
muligheter og overføringsverdi. Noen mente
at kurs/undervisning var interessant, og an-
dre foreslo klinikker som kunne handle om
hvor man kan gi støtte og innstille type av-
lastning. Flere uttrykte at et kurs i tredemølle
som ble arrangert tidligere, var nyttig i opp-
læringen.

Fysioterapeuten i samarbeid med pasien-
ten og eventuelt tverrfaglig team avgjorde
deltagelsen i tredemølleprosjektet. Av en ble
avgjørelsen begrunnet med «En terapeutisk
tro/formening om at tredemøllen kan bidra
til at pasienten kommer videre i forhold til å
forbedre funksjon via bedre muskulær uthol-
denhet og styrke». Flere terapeuter kommen-
terte at tredemøllen var et hjelpemiddel i å få
pasienten «over kneiken» i overgangen fra
rullestol til andre former for gangtrening, og
mot en selvstendig gange med eller uten
hjelpemidler. Tredemøllen ble også benyttet
uten sele: «Det har vært en positiv erfaring å
bruke tredemøllen uten sele eller avlastning
for å påvirke gangmønster i stand- og sving-
fasen og også gangrytmen».

Diskusjon
Metode
Prosjektet var et fagutviklingsprosjekt hvor
formålet var å registrere og systematisere det
som faktisk skjer i klinikken når fysiotera-
peuter prøver ut et treningsredskap. Studien
var eksplorativ med vide inklusjonskriterier
og lav terskel for deltagelse for å favne kli-
nisk virksomhet. Resultatene ble bearbeidet
med statistiske og kvalitative metoder.
Treningsformen var ikke standardisert med
hensyn til treningsøktens lengde, gang-
hastighet og treningsfrekvens per uke og så
videre. Gyldigheten av resultatene og
terapeuterfaringene må derfor vurderes på
denne bakgrunn.

Funksjonsskalaene i prosjektet måler
endringer vedrørende gangfunksjon og evne
til kortere forflytning. For de fleste fysiote-
rapeutene var skalaene FAC og EU Walking
Index nye funksjonsmål som tidligere ikke
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hadde vært i bruk i avdelingen. Dette kan ha
påvirket skåringen. Usikkerhet omkring skå-
rene er forsøkt redusert ved god dialog før
skjemaene ble innlevert og dataene bearbei-
det. FIM er innført på sykehuset som
funksjonsmål for alle pasientgruppene, så
alle terapeuter hadde erfaring med dette
effektmålet.

Resultater
I løpet av de første åtte månedene ble 35 pa-
sienter inkludert i prosjektet, mens i de siste
to og en halv ble ytterligere 24 pasienter re-
kruttert. Årsaken til at flere terapeuter deltok
med pasienter i prosjektets siste fase var at et
kurs i bruk av tredemølle ble arrangert åtte
måneder etter at datainnsamlingen startet.
Terapeuterfaringene bekreftet at flere ble
sikrere på å bruke tredemøllen etter kurset,
en trend som fortsetter også etter prosjekt-
avslutning.

Effektiv gangtid for hele pasient-
materialet var på siste treningsdag gjennom-
snittlig 15 minutter. Tiden innebærer en øk-
ning på seks minutter fra første til siste
treningsdag. I tysk klinikkmiljø (20) er
treningsøktene på tredemøllen 30 minutter,
noe som også har vært brukt i flere tyske
forskningsprosjekter (6, 14). I forhold til
gjennomsnittlig antall treningsøkter på 11 og
en effektiv gangtid for hele materialet på 14
minutter, utgjør treningsinnsatsen cirka to og
en halv time per pasient, som innebærer en
relativt begrenset innsats på tredemøllen.
Økning av gjennomsnittlig hastighet på
gåbåndet opp til 0.8 km/t var lavere enn be-
skrevet i litteraturen (14). Dette kan tyde på
at terapeutene har vært noe forsiktige med å
prøve ut ganghastighet, strekning, tid, og
derved utfordre pasienten.

Funksjonsskalene viste stor variasjons-
bredde i pasientenes funksjonsnivå ved
treningsstart på tredemøllen. Mange hadde
store funksjonsutfall og kunne i utgangs-
punktet ikke gå. Flere oppegående pasienter
ble også trent i den hensikt å bedre gang-
mønsteret, og de skåret initialt i øvre områ-
det av funksjonsskalaene. De sistnevnte opp-
nådde endringer som i begrenset grad ble
fanget opp på grunn av takeffekt, men de
kom til uttrykk gjennom terapeuterfaringene.

Positive terapeuterfaringer var knyttet til
at pasienten på tredemøllen fikk inn alle
delelementer av gangsyklusen i et tilnærmet
normalt mønster. Disse elementene er van-
skelig å trene utenom tredemøllen, da det
kan være vanskelig å gi nødvendig assis-
tanse, og pasienten kan føle usikkerhet på
flatt gulv. Pasientene gjorde positive endrin-
ger av gangkvalitet knyttet til blant annet

jevnhet, flyt, rytme og automatikk. Postural
kontroll ble bedret ved redusert avlastning
og mindre assistanse. Kraft og utholdenhet
økte. Det gjorde at pasientene etter hvert
kunne gå over til å trene i mer utfordrende
situasjoner som på flatt gulv, i trapp, og for
noens vedkommende, også utendørs. Pasien-
tene kunne gå lengre strekninger på grunn av
kroppsvektavlastning og trygghet. Dette
innebærer mange repetisjoner av de samme
delelementer av gangen, som gjorde at tre-
ningen ble mer intensiv. Det er i tråd med
anbefalinger fra nevrofysiologisk teori og
forskningslitteratur (7, 13, 18). Pasienten får
erfare en innlæring av normalt bevegelses-
mønster, kjenner igjen hvordan gangen skal
være og svake delfunksjoner stimuleres in-
tensivt (19).

Kursledere av tredemøllekurset presiserte
betydningen av ukentlig utprøving og evalu-
ering av gange på gulvet med egnet assis-
tanse eller bruk av hjelpemiddel. Hensikten
var å gi pasienten en realistisk opplevelse av
egen gangfunksjon (20). Endringene på de
tre funksjonsskalaene, antyder at gange på
tredemølle har overføringsverdi til øvrig
funksjonssammenheng som gange og kortere
forflytning.

 Registreringsskjemaet fungerte godt og
ble vurdert som hensiktsmessig å bruke vi-
dere i klinikken. Det holdt orden på tall ved-
rørende hastighet, distanse, gangtid, vekt-
avlastning og fysisk assistanse. Dataene gav
terapeuten et grunnlag for å vurdere progre-
sjon, samtidig som de motiverte pasienten.

Skalaene FAC og EU måler gang-
funksjonen noe forskjellig. På FAC krever
skåre fem selvstendig gange overalt og kan
inkludere bruk av hjelpemidler. Tilsvarende
skåre på EU Walking Index krever mer enn
fem skritt uten ganghjelpemidler. Sistnevnte
er utviklet primært i forhold til å måle pro-
gresjon i gangfunksjon hos pasienter med
ryggmargskade. Terapeuter gav i enkelt-
tilfeller uttrykk for at det var et lite problem
å skåre pasienter med hjerneskade i forhold
til denne skalaen, da de måtte skåre lavere
enn det reelle nivå de vurderte at pasienten
var på, for eksempel gå direkte fra skår tre
(rullator) til fem fordi det ikke var nødven-
dig med stokk (skåre fire).

At behandlingen var slitsom for et min-
dretall av terapeutene, er en erfaring som
stemmer overens med litteraturen (13). Re-
sultatene viste behov for assistanse av mel-
lom en og to hjelpere i starten, og dette ble
redusert til mindre enn en person
avslutningsvis. At avlastningen gikk ned i
løpet av treningsøkten, er en naturlig utvik-
ling. Én forklaring er at pasienten etter hvert

tok mer egenbelastning på bena. Det inne-
bærer i realiteten en gradvis overgang til full
belastning. Ifølge anbefalinger fra litteratu-
ren, er det et mål å trappe ned avlastningen
helt over tid, når det fungerer tilfredsstil-
lende for treningen av pasienten (8). Proble-
mer med selen er i tråd med kunnskapen om
at vellykket påsetting, slik at den sitter godt,
enten den tas på i liggende, sittende eller stå-
ende, krever opplæring og trening. I littera-
turen anbefales trente terapeuter til å gjen-
nomføre treningen (22).

Faktorer som påvirket den enkelte
treningsøkten var tiden som gikk med til å ta
på og av avlastningsselen, at pasienten var
forsinket, måtte på toalettet, hadde smerter,
trengte pauser, skulle videre til neste time og
at neste pasient ventet. Erfaring viser at kli-
nisk arbeid kan være uforutsigbart og med-
føre at pasienten ikke får tatt ut sitt
potensiale i forhold til avsatt tid. Avdelingen
har en timeplan for tredemøllen med
halvtimesøkter. De kontinuerlige dataene
som angår treningstid og gangstrekning vil
også være påvirket av slike forhold.

Konklusjon
Pasientene som gruppe gjorde statistisk
signifikant fremgang på alle gang-
parametrene ved at båndhastighet, gang-
strekning og gangtid økte, og kroppsvekt-
avlastning og fysisk assistanse avtok. Alle
tre funksjonsskalaer (FAC, EU og FIM) viste
endringer som var statistisk signifikante.
Den faktoren som syntes å forklare endrin-
gene best var antall dager etter sykdom da
treningen startet.

Fagutviklingsprosjektet bidro til at trede-
møllen ble tatt i bruk av en stor andel av fy-
sioterapeutene, og at kunnskaps- og
erfaringsnivået angående treningsformen
økte. Resultatene indikerer at trening på tre-
demølle er en nyttig metode i rehabiliterin-
gen av pasienter med nevrologisk skade.
Treningsformen syntes å bidra til både kvan-
titativ og kvalitativ bedret gangfunksjon på
tross av relativt beskjeden effektiv trenings-
tid og antall treninger. Fremgangen var let-
tere å registrere på tredemøllen, og fysiotera-
peuten kunne bedre registrere hva som en-
dret seg sammenlignet med flatt gulv. Resul-
tatene tyder på en overføringsverdi til andre
funksjonssammenhenger over tid. En stor
andel av pasientene opplevde treningen posi-
tiv og motiverende. Resultatene genererer
spørsmål om hvilken fremgang som er mulig
å oppnå med større struktur på data-
innsamlingen.
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Abstract
The aim of this project was to register clinical outcome and the physiotherapists’ experiences in
using treadmill therapy in rehabilitation of patients with neurological injuries. Patients were consecu-
tively included in an explorative study during an 11 month period in 2001-2002. A registration form
included demographic and diagnostic information about the patients, basic gait parameters: walking
speed, walking distance, walking time, amount of body weight support, and physical assistance.
Three additional outcome measures were used: Functional Ambulation Categories, EU Walking Index
and Functional Independence Measure (task 9, shorter transfer). The physiotherapists were asked
ten questions about their experiences from using the treadmill in the treatment of the patients. Rele-
vant statistical and qualitative methods were used in the analyses of the data. A total number of 59
patients, with the mean age of 50 years, participated in the study. 19 physiotherapists were respon-
sible for training the patients. The mean numbers of treatments were 11, and the mean training time
lasted for 14 minutes. Statistically significant results were achieved for all the basic gait parameters
and the three outcome measures. The patients experienced improved walking ability and the impro-
vements were greater and appeared faster than expected compared with earlier experiences. The
therapists found the method to be useful for early training of walking ability, and the treadmill gave
good possibilities in stimulating and assisting the patient in all parts of the gait cycle. The present
study indicates that treadmill therapy with body weight support is a useful and effective method in
the rehabilitation of walking ability in patients with neurological injuries.
Key-words: Treadmill therapy, gait training, neurological patients, rehabilitation.

En takk til Fond til etter- og videreutdanning
av fysioterapeuter for økonomisk støtte til
bearbeiding av resultater og formidling av
prosjektet.

Artikkelen er vurdert av to eksterne refereer.
Artikkelen ble mottatt 23. mars 2004 og ak-
septert for publisering 20. oktober 2004.
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Lavdosert fysisk aktivitet er en av få

behandlingsmetoder som har en viss effekt

ved fibromyalgi. Resultater fra 17 studier, fun-

net etter søk i Cochrane-basen, ble nylig pre-

sentert i Tidsskrift for Den norske

lægeforening.

Av Heidi Johnsen
hj@fysio.no

Søkene i Cochrane-basen ble gjennomført for å undersøke ef-
fekten av fysisk trening ved fibromyalgi (kontrollerte forsøk).
De 17 studiene som ble valgt ut hadde lagt hovedvekt på
treningsintervensjoner av aerob kapasitet, muskelstyrke og/
eller bevegelsestrening.
Treningsprogrammene varierte i omfang, fra én til tre ganger
i uken, mens lengden på intervensjonene varierte fra seks
uker til seks måneder.

Materialet omfattet stort sett lavdoserte treningsprogram-
mer  med en arbeidspuls på 50-70 prosent av maksimal
hjertefrekvens for alderen. Resultatene fra studiene er ikke
entydige, men tyder på at lavdosert fysisk aktivitet kan ha ef-
fekt. Studiene viser ingen vesentlig forbedring i den subjek-
tive smerteopplevelsen, selv om antall ømme punkter og
myalgiske skåreverdier var redusert. Det var også bedring av
aerob kapasitet, fysisk funksjon, livskvalitet og mestrings-
forventning.

Artikkelforfatter Nanna Kurtze er tilknyttet HUNT forsk-
ningssenter i Verdal. HUNT hører inn under Institutt for sam-
funnsmedisin, Det medisinske fakultet, ved NTNU i Trond-
heim.

I konklusjonen skriver Nanna Kurtze at den optimale be-
handling av fibromyalgi bør inkludere ikke-farmakologiske
intervensjoner, særlig fysisk aktivitet og kognitiv atferds-
terapi, i tillegg til tilstrekkelig medisinering for søvn og
smertesymptomer ved behov. Intervensjoner som varer 20
uker eller mindre vil trolig være av for kort varighet til å re-
gistrere subjektiv bedring av smerteintensitet. Flere studier
varte i kun 6-12 uker. Det er behov for flere og lengre
oppfølgingsstudier for å påvise effekt, skriver Kurtze.

Hun mener videre at det er behov for studier som i tillegg
kan vise om effekt av fysisk trening kan vedlikeholdes, slik at
de kan være til klinisk hjelp for pasienter med fibromyalgi.

For å lese hele artikkelen, «Fibromyalgi - effekt av fysisk tre-
ning», se www.tidsskriftet.no

Fibromyalgi og
fysisk trening

Neste skritt for ToeOFF® –
YPSILONTM

Med den kunnskapen vi har fått under utviklingen,
og årelang pasienterfaring med ToeOFF®, tar vi nå
neste skritt. For å øke muligheten for fler brukere til
å få en forbedret gange, kommer nå neste generasjon
ortoser...

Maksimal fleksibilitet i ankelen
Utviklet for å gi dynamisk "toe-off" samtidig som den
tillater naturlig bevegelse for den stabile ankelen.

Den åpne og fleksible konstruksjonen gjør at
YPSILONTM kan bidra til å styrke fungerende eller
delvis fungerende muskler, sener og ligament.
Personer med begrenset aktivitetsnivå eller mindre
utholdenhet kan få fordel av å bruke mindre energi
for å overvinne gulvreaksjonskraften og få et bedre
gåmønster.

PREMIERE

www.campscandinavia.se

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

psykisk helse «En meningsfull

hverdag» som tok opp tema som

fysisk aktivitet, kultur, sosiale

nettverk og samvær.

Fysioterapeutene på avdeling for psykisk
helsevern på Østmarka i Trondheim (St.
Olavs Hospital) arrangerte i anledning
Verdensdagen et seminar om fysisk aktivitet
for mennesker med psykiske lidelser.

Bakgrunn for seminaret
Målet med seminaret var å fremme forståel-
sen av fysisk aktivitet som en integrert del
av behandlingen innen psykisk helsevern. Vi
ønsket å øke kunnskapen om den positive
virkningen fysisk aktivitet har for mennesker
med psykiske lidelser og rette fokus mot
kommunens oppfølging av tiltak innen fy-
sisk aktivitet som settes i gang i institusjo-
nene.

Daglig arbeider fysioterapeutene på Øst-
marka med fysisk aktivitet både individuelt
og gjennom ulike gruppetilbud. Det er knyt-
tet en del utfordringer til dette arbeidet, og vi
har gjort oss flere erfaringer, for eksempel at

– Det kan være vanskelig å motivere bru-
kere til å delta i tilbud om fysisk aktivitet.

– Det er mangel på arenaer og utstyr å
drive fysisk aktivitet i institusjonene.

– Det er mangel på kvalifisert personell
til å drive fysisk aktivitet, både for få fysio-
terapeuter og få ansatte med idrettsfaglig ut-
danning.

– Fysisk aktivitet har blitt sett på som en
underprioritert behandlingsmetode. Dette ser
en for eksempel gjennom at fysisk aktivitet
ikke alltid har en plass i brukernes individu-
elle planer, og at fysisk aktivitet vies liten
plass i diskusjoner rundt behandlingsoppleg-
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Marit N. Olsen, fysioterapeut,
St. Olavs Hospital, Universitetssykehuset
i Trondheim, Avd. Østmarka, Post 5.
Marit.Olsen@pst-stfk.no

Seminar om fysisk aktivitet og psykisk helse
get til brukeren.

– Det har vært vanskeligheter med å ko-
ordinere oppfølging av fysisk aktivitet etter
utskrivelse.

Med disse erfaringene i tankene ønsket vi
å bruke seminaret til å fremme forståelsen av
fysisk aktivitet som en del av det samlede
behandlingsopplegget for brukere av psykia-
tritjenesten. Fysisk aktivitet er en behand-
lingsmetode som har få, om noen, negative
bivirkninger og som til gjengjeld har svært
mange helsemessige og sosiale gevinster. Vi
ønsket å skape et godt utgangspunkt for
framtidig samarbeid om fysisk aktivitet for
mennesker med psykiske lidelser, økt inter-
esse i fagmiljøene og mer forskning på dette
feltet.

Foredragsholdere
En av forgrunnsfigurene i feltet fysisk akti-
vitet og psykiatri i Norge,  Egil W. Martin-
sen, spesialist i psykiatri og forskningsleder
på Modum Bad, holdt tre engasjerende fore-
lesninger. Den første var om fysisk aktivitet
som behandlingsmetode ved psykiske lidel-
ser. Videre tok han opp mulige virknings-
mekanismer, snakket om motivasjon og fra-
fall, ga praktiske råd om hvordan man bør
trene og skisserte opp nødvendige ramme-
betingelser for å drive trening i institusjon.

Arve Vorland Pedersen, fysioterapeut og
høgskolelektor ved fysioterapeututdanningen
på HiST holdt et foredrag om teorier innen
bevegelsesvitenskap og knyttet disse opp
mot psykiatri. For oss som arbeider innen
psykisk helsevern var det interessant å
trekke paralleller, blant annet til kognitiv te-
rapi, til eksponeringsterapi og psyko-
motorisk fysioterapi.

Siste foreleser, Svein Einarsbøl, daglig
leder på kulturavdelingen Aktiv Fritid fra
Asker Kommune, kom med eksempler på
hvordan de har lykkes i å videreføre arbeidet
med fysisk aktivitet innen ulike psykiatriske
institusjoner, i kommunen, til DPS’ene og

tjenestetildelingskontorene. De har blant an-
net løst dette ved å skolere støttekontakter i å
drive fysisk aktivitet og  tenke utradisjonelt
innen behandlingen av brukere av psykiatri-
tjenesten. Einarsbøl har også startet opp et
GOLF-prosjekt for mennesker med psykiske
lidelser i Asker.

God deltakelse
Festsalen på Østmarka var fylt til briste-
punktet med 130 deltakere, og enda var det
over 50 som ikke fikk plass. På seminaret
deltok brukere og brukerorganisasjoner, re-
presentanter fra kommunehelsetjeneste, tryg-
dekontor, tilrettelagt fritid, idrettsmiljø,
forskningsmiljø, lærere og studenter fra høy-
skole og universitet, fylkeslegens kontor,
fengselshelsetjenesten, kriminalomsorg og
spesialisthelsetjeneste.

Nytt seminar til våren?
Det viste seg å være langt større interesse for
dette feltet enn noen av oss på forhånd hadde
våget håpe, og dette var svært hyggelig og
overraskende for oss! Vi har fått mange gode
tilbakemeldinger i etterkant, blant annet at
noen av deltakerne tente på ideer som ble
brakt på bane under seminaret og allerede er
i gang med å planlegge nye tiltak. Flere stu-
denter innen ulike fag på HiST og NTNU
som var på seminaret for å få ideer og knytte
kontakter,   tenker å skrive sine hovedoppga-
ver om temaet.

Vi tenker allerede på muligheten for å ar-
rangere et nytt seminar våren 2005. Takk til
Mental Helse, Sør-Trøndelag og fylkesman-
nen som bidro til å gjøre seminaret mulig.

Tlf. 23 05 11 60
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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 Staal JB, Hlobil H, Twisk JW, Smid T, Koke
AJ and van Mechelen W (2004): Graded activity for low back pain in
occupational health care: A randomized, controlled trial. Annals of
Internal Medicine 140: 77–84. (Prepared by Gro Jamtvedt, Norwe-
gian Health Services Research Centre, and Kåre Birger Hagen,
Directorate for Health and Social Affairs, Oslo, Norway).

Question: Is a behavioural-oriented graded activity program more
effective than usual care in reducing sick leave and improving
functional status in employees absent from work due to low back
pain. Design: Randomised controlled trial. Setting: Occupational
health services department of an airline company in the Netherlands.
Patients 134 workers absent from work because of non-specific low
back pain and low back pain symptoms with a minimum duration of
four weeks in succession. Interventions: The participants attended
one-hour graded exercise sessions twice per week until they returned
completely to regular work or until the maximum therapy duration of
three months was reached. Physiotherapists trained specifically to
treat patients with low back pain according to behavioural principles
supervised the sessions. Maximal performance was assessed for each
exercise separately, and was used as a baseline value for specifying a
gradually progressive exercise scheme. The primary goal of the
physical exercises was not to improve physical performance but to
make the disabled worker aware that it was safe to move and to be
physically active. The usual care group received the usual guidance
and advice. Other types of treatment were not required. Outcomes:
Number of days on sick leave because of low back pain, functional
status (Roland Disability Questionnaire), and severity of pain (11-
point numerical scale). Result: In the first 50 days after randomi-
sation, the rate of return to work was similar in both groups [hazard
ratio 1.0 (95% CI 0.6 to 1.8, p > 0.2)]. For the period from 50 days
after randomisation there was a difference in favour of the graded
activity group [hazard ratio 1.9 (95% CI 1.2 to 3.2, p = 0.009)]. For
pain and functional status there were little or no differences between
the groups. Conclusion: For patients with low back pain, graded
activity was more effective than usual care in reducing the length of
sick leave.

Commentary
Low back pain (LBP) is common in the general population, affecting
more than 50 % of people at some stage in their lives. Especially in
the western world, there is concern about the proportion and socio-
economic consequences of work incapacity from LBP. Trials on
‘what works’ to reduce the length of sick leave are therefore
welcome among practitioners and policy makers as well, especially

A behavioural-oriented graded activity program reduced the number
of days absent from work because of low back pain

when presenting such encouraging results as the present study by
Staal and colleagues. The trial is elegantly designed and the inter-
vention seems relevant, and to some degree tailored to the individual
worker and work place. An example taken from the study was a
participant who reported back problems while lifting and moving
suitcases from a luggage wagon into an aeroplane. He was given an
exercise to practise lifting and moving suitcases with a certain num-
ber of repetitions. This concept can be applied easily to other work
tasks and settings.

In Nordic countries there is a tradition of «on the job cooperation»
between the sick listed employee, the employer, and the occupational
health service. One way of facilitating graded activity of good quality
could be to arrange for an on the job meeting with the persons invol-
ved, in order to make a plan for the graded activity program. Relevant
persons could be the employee with LBP, a representative from the
employer, the physiotherapist giving the exercise treatment, and a
physiotherapist from within the occupational health team, if such a
team exists. In the study by Lindström et al (1), the graded activity pro-
gram was carried out at the work place (automobile industry), which
also reduced the absence from work compared to traditional care.

Nursing sick and elderly patients is a heavy task. A Scandinavian
concept has been developed using the knowledge of transfer and
movement assistance. This concept, when used, is introduced to the
whole ward; including those with and without LBP in order to pre-
vent LBP and other musculoskeletal problems. There is training on
how to position and move the body while transferring the patient,
how to perform the transfer, and what aids to use in order to make the
shifting easier. For the approach to be effective it is vital that the
employer supports and enhances the concept. It is necessary to spend
time learning, practising, and reinforcing the altered way of working.
Further, it is essential that there is continuous and systematic follow
up. However, the effects of the concept have not yet been evaluated.

There are many professions where one would think that such an
approach could be useful.  Further studies would need to be done in
order to gain more knowledge concerning behavioural-oriented
graded activity.

Sigrid Bjerke
Occupational Health Advisor
Bærum Municipality, Norway

Reference
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debattdebatt
Om NFFs godkjen-
nelse av OMI-
systemet

Kommentar til Petter Lehnes innlegg i
FYSIOTERAPEUTEN nr. 8/2004.
I februar 2004 godkjente sentralstyret i NFF deler
av OMI-utdanningen som tellende til fysioterapi-
spesifikk etterutdanning. Kursene som omhandler
over- og underekstremitet ble godkjent, mens kurs
som gjelder columna ble underkjent i sin helhet.

 Anatomikurs og forskningskurs vil også kunne
gi uttelling i oppbygging av enkelte av NFFs
spesialiteter. På NFKOMs forespørsel om begrun-
nelse for vedtaket, ble det hevdet at det «ikke er
mulig å fylle hele den fysioterapispesifikke
fordypningen med bare OMI-utdanningen. Dette
ville i så fall gå på bekostning av andre obligato-
riske emner og bredden i fordypningsområdet og
være i strid med kravene til å bli spesialist.»

Denne argumentasjonen kan vi ha forståelse
for. Det vi ikke forstår er at sentralstyret  har valgt å
underkjenne alt som omhandler columna, og at
man har redusert antall godkjente timer. Det er
heller ikke gitt noen begrunnelse for dette.

Vi tror ikke denne utvelgelsen er tilfeldig. Og
her kommer vi over på Petter Lehnes innlegg i
FYSIOTERAPEUTEN nr. 8, 2004. Dette var en
kommentar til bl.a. vårt innlegg i FYSIOTERAPEU-
TEN nr. 6, 2004.

Når det gjelder vår påstand om at manuell-
terapeuter i praksis bestemmer om andre
manipulasjonsretninger skal få innpass på det
norske fysioterapimarkedet, hevder han at
Faggruppen for manuellterapi må argumentere for
sine standpunkter og kan bli nedstemt. Lehne viser
til at faggruppen ble nedstemt  i spørsmålet om
godkjenning av OMI– kurs som omhandler
ekstremitetsledd.

Vi forstår det slik at faggruppen er høringsin-
stans når det gjelder dette vedtaket. I en vurdering
av en fagplan er det viktig at den som foretar
vurderingen er habil og ikke har egeninteresse i
saken. Vi stiller spørsmål ved om Faggruppen for
manuell terapi her er habil. Vi mener at også NFF

NFFs Fagforum for
akupunktur: funksjon,
organisasjon og
ledelse

Medlemmer i Norsk Forening for Medisinsk
Akupunktur (NFMA), med medlemskap i Norsk
Fysioterapeutforbund, har ved flere anledninger
henvendt seg til NFF sentralt vedrørende fag-
forumets funksjon, organisasjon og ledelse.

Både forbundsleder Anne Lexow og fag-
seksjonsleder Malene Haneborg er ved flere
anledninger gjort kjent med undertegnedes
misnøye med fagforumets ledelse. Til det har
Malene Haneborg svart at vi må sørge for å få
større innflytelse i fagforumet og ordne opp i disse
forholdene selv.

I juni 2004 foretok NFMA som kjent en kollektiv
innmelding av fysioterapeutmedlemmer i Fagforum
for akupunktur, noe som resulterte i at medlems-
tallet ble fordoblet. På fagforumets årsmøte den
21.august ble det bestående styre på tre sittende.
Dette fordi de selv sier at de i fjor ble valgt for en
periode på to år. Vi har bedt om referat fra fjorårets
årsmøte. Det skulle vi få, men vi venter fortsatt,
både på dette og referatet fra årsmøtet 2004. I
tillegg ble to representanter fra NFMA valgt inn,
Stig Rune Pedersen og Bosko Gardasevic.

Dette skulle tilsynelatende være et godt
utgangspunkt for å få til et konstruktivt samarbeid i
fagforumet.

Erfaringene fra det første styremøtet er
imidlertid en helt annen. Det ble holdt et telefon-
møte, hvor en av deltakerne satt i en svømmehall
med masse bakgrunnsstøy. Det ble heller ikke
foretatt noen konstituering av nytt styre.

Vedrørende årsmøtet i august: Mange
medlemmer hadde ikke fått innkalling, og av de
som fikk innkalling hadde ikke alle fått dagsorden.
Tidspunkt og sted for årsmøtet var lagt slik at det
kunne virke som at en ikke ønsket at medlemmene
skulle stille. Noe årsregnskap eller budsjett ble ikke
lagt frem. Dagen før årsmøtet kopierte leder opp
NFFs mønstervedtekter. Disse var ikke fullstendige,

men et utdrag. Det kan virke som om dette ikke var
blitt gjort før, og vi stiller oss undrende til at leder
har sittet i styret mer eller mindre siden 1993.

Vi mener at vi som medlemmer av NFF og
Fagforum for akupunktur må forlange at våre
fagpolitiske interesser blir ivaretatt på en respekta-
bel måte. Vi vet at minst 800 fysioterapeuter
anvender nåler i sin praksis hver dag. Det er
bekymringsfullt at NFFs sentralstyre ikke ser ut til å
ha oversikt over hvordan fagforumet drives.

Dette aktualiseres enda sterkere når Sosial- og
helsedirektoratet kommer med anbefaling om at de
ulike yrkesorganisasjonene, blant annet NFF, tar tak
i kvalitetssikringen av utdanningen av egne
medlemmer, gjerne i samarbeid med den etablerte
NFMA.

Vi har som nevnt flere ganger forsøkt å få
innsikt i hvordan fagforumet drives. Medlemmer
som har vært med i flere år forteller at de aldri har
fått innkalling til noe årsmøte, eller har fått se noe
årsregnskap. De har flittig betalt sin årskontingent.
Vi spør oss derfor hva slags krav NFF setter til
regnskapsførsel og dokumentasjon av de ulike
forum.

På årsmøtet i august ble det ikke lagt fram noe
regnskap. Det ble kun presentert en kontoutskrift
med en saldo på noe over 40.000 kroner.

I FYSIOTERAPEUTEN nr. 8/2004 er det
annonsert at fagforumet er arrangør av kurs i
medisinsk akupunktur som vil gi en sertifisering til
å utøve akupunktur. På årsmøtet kom det fram at
dette i virkeligheten holdes i privat regi, og at
kursholderne er identiske med styremedlemmene i
fagforumet.

Lederen av fagforumet beklaget på årsmøtet at
kurset var annonsert i fagforumets regi, men det
ble likevel annonsert med samme annonse i
Medinors Fysionytt som kom ut med FYSIOTERA-
PEUTEN i september. Annonsen ble sendt Medinor
i begynnelsen av september.

De undertegnede ønsker derfor at NFF sentralt
setter denne saken på dagsorden.

Med vennlig hilsen
Ivar Stedjan
Stig Rune Pedersen
Bosko Gardasevic
Rudolf Alexander Peersen
Bjørg Vada

Tlf. 23 05 11 60
Fax. 23 05 11 70
post@fysiopartner.no
www.fysiopartner.no.

Treningsutstyr

Forbruksmateriell

Fysioterapiutstyr
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må stille seg det samme spørsmålet.
Petter Lehne skriver også at kravet om

forsvarlig praksis har vært retningsgivende for
utviklingen av manuellterapien i Norge. Det er ikke
et krav som er unikt for manuellterapi. Kravet om
forsvarlig praksis bør være og er retningsgivende
for enhver retning innen fysioterapi, også for OMI-
systemet. NFKOM,  i samarbeid med OMI Norge,
jobber for stadig å forbedre  OMI-utdanningen.
Men det er innen OMI, som i all annen fysioterapi,
et stort forbedringspotensiale.

I sin kommentar til vårt innlegg har Petter
Lehne mange synspunkter på OMI-systemet.
Synspunktene varierer fra at det vi driver med er
uforsvarlig til at det er gammeldags. Han må gjerne
mene det. Men som representant for Faggruppen
for manuell terapi bør han i en  diskusjon, der han
selv så riktig påpeker at dokumentert kunnskap må
være styrende, holde seg til argumenter som han
kan dokumentere. Og per i dag finnes det ikke
dokumentasjon på at  OMI-systemets metoder er
uforsvarlige, ei heller metodene som manuellterapi
benytter seg av. Så langt vi har kunnet finne er det
ikke foretatt studier som sammenlikner de
forskjellige retninger innen manipulasjonsterapi og
som konkluderer med at noen er bedre enn andre.

Dermed har vi valgt å la denne diskusjonen
ligge og det synes vi at Petter Lehne og Fag-
gruppen for manuell terapi også bør gjøre. Dersom
noen kan framlegge forsknings- og erfaringbaserte
synspunkter i diskusjonen, vil vi invitere til dette.

Som prosjekt er dette en ypperlig oppgave for
Masterstudiet i manuell terapi, og vi stiller oss åpen
for samarbeid på dette området. Vi mener som
Petter Lehne at forskning er viktig, og vi erkjenner
at det innenfor fysioterapi fortsatt er mye upløyd
mark. Vi vil gjerne bidra til å forbedringer, men det
er ikke så lett når vi istedet må bruke vår tid på en
diskusjon vi anser som svært ufruktbar og
unødvendig.

Norge er riktignok et lite land og manuell-
terapien er norsk, men vi kan ikke forstå hvorfor
det ikke kan være mulig å ha flere manipulasjons-
retninger i Norge, på lik linje med andre land. Slik vi
ser det, vil det være berikende for fysioterapifaget
og ikke ødeleggende.

Astrid Olafsdottir og Sigrund Grindheim
For Styret i NFKOM

Som alle engasjerte fysioterapeuter vet nærmer
Landsmøtet-04 seg med stormskritt. UFF har
fremmet flere saker der intensjonen er å bedre
forholdene for nyutdannede fysioterapeuter. En av
sakene våre handler om at fysioterapeuter i turnus
bør ha en representant på Landsmøtet.

Det er til enhver tid ca 250 turnuskandidater
spredt over hele landet. Turnuser er en viktig del av
fysioterapeutene som gruppe. Studentene som
utdannes i Norge skal alle ha turnustjeneste etter
tur. De er ferske i arbeidslivet og underlagt visse
retningslinjer i forhold til arbeidssituasjonen sin. De
har i tillegg en særegen lønnssituasjon. Turnuser
møter derfor ofte problemer som ikke er lett for
andre å se, og som UFF mener er viktige å belyse i
NFFs høyeste organ.

Turnuser er framtidens medlemmer av NFF, og
vil komme med nytt blod til organisasjonen. Også
med tanke på å få turnusene til å se nytten av å
være medlem av en sterk organisasjon, er det viktig
å få en «turnusdelegat» på Landsmøtet. Dette vil gi
NFF flere turnusmedlemmer, noe som vil styrke
forbundet. Turnuskandidatenes representant vil
også være nyttig for NFF i forhold til å få tilbake-
meldinger på turnustjenesten. I dag får NFF i liten
grad tilbakemelding om hvordan turnustjenesten
fungerer, noe som setter grenser for utvikling og
forbedring av turnustiden.

Sentralstyret støtter ikke UFFs forslag. De
mener det vil være vanskelig for turnuser å
diskutere landsmøtesaker når alle bor så spredt.
Turnusene har imidlertid to samlinger i løpet av
turnustiden, arrangert av henholdsvis fylkeslegen
og høyskolene. Dette er gode forum for å diskutere
landsmøtesaker, og sakene tar turnusdelegaten
med seg videre til Landsmøtet. Sentralstyret
foreslår at turnusene kan delta i sin egen lokal-
avdeling for å diskutere landsmøtesaker, og på
denne måten få uttrykk for sine meninger. Dette er
imidlertid ikke lett for en turnus som ofte er ny på
et sted, fordi terskelen for å delta på lokalavdelings-
møtene og ytre sine meninger blir høyere når en
ikke er kjent.

NFF sentralt opplyser meg om at det ikke har
vært turnuskandidater på Landsmøtet de siste tyve
(!) årene. Dette beviser hvor vanskelig det er for
turnusene å bli valgt som delegater. Synspunktene
deres kommer dermed ikke fram, noe som betyr at
de i praksis ikke har reell innflytelse i forbundet. I
en tid med et stramt arbeidsmarked som særlig
rammer de nyutdannede, er det svært frustrerende
for turnusene ikke å ha muligheten til å bli hørt i
NFFs høyeste organ. NFF bør være et forbund som
inkluderer fysioterapeuter i alle faser, fra utdanning
til pensjonisttiden, og alle grupper bør ha den
samme muligheten for innflytelse. UFF håper derfor
at Landsmøtet-04 gir turnuskandidatene en
selvskreven plass på framtidens Landsmøter.

Vivian Stoss (ferdig i turnus høsten -03),
nestleder Unge Fysioterapeuters Fellesskap

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

Skriv i FYSIOTERAPEUTEN!

Turnuskandidater
på Landsmøtet

Se også:
www.fysioterapeuten.no/
diskusjon

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



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.

 0 Nord-Norge

 0 Midt-Norge

 1 Vest-Norge

 0 Øst-Norge

 3 Oslo og Akershus

  0 Sør-Norge

 1 Utlandet

Finnmark • Troms • Nordland • Svalbard

Nord- og Sør-Trøndelag • Møre og Romsdal

Sogn og Fjordane • Hordaland • Rogaland

Hedmark • Oppland • Buskerud • Telemark

Vest-Agder • Aust-Agder

• Vestfold • Østfold

Tlf. 23 05 11 60
Fax. 23 05 11 70
post@fysiopartner.no
www.fysiopartner.no.

Treningsutstyr

Forbruksmateriell

Fysioterapiutstyr



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

Stillingsannonse/Deltid

For ¬ styrke v¬r salgsorganisasjon og servicegrad overfor v¬re kunder, ßnsker vi 
¬ knytte til oss en person med sterkt engasjement innen fysioterapi.

Kortfattet sßknad merket ñStilling Fysioò sendes til:

Medinor ASA, Postboks 94 Bryn, 0611 Oslo
Kontaktperson: Tore Borkß 22 07 65 32

Medinor Care/Fysioterapi er totalleverandßr av fysikalsk utstyr og 
forbruksvarer til avdelinger p¬ sykehus, fysikalske institutter, trenings-

sentere og institusjoner. 

En betydelig leverandßr og 
medspiller til helsetjenesten 

i Norge
Fysioterapeut med lyst på jobbing i Thailand?
(Kan også deles i kortere perioder av flere!)

Baan Sabaijai  er et alternativt rehabiliteringssenter for norske funk-
sjonshemmede. Vi ligger ved kysten ca to timer sør for Bangkok. Vi åp-
net i februar 2004. Vi har kun ni dobbeltrom. Tre av rommene er tilrette-
lagt for rullestoler etter standarden til Norges Handikapforbund.

Vi baserer vår rehabilitering på: Kosthold – kosttilskudd – akupunktur –
prognosediagnostikk – fysisk trening – massasje – fysioterapi og
kiropraktikk.

Interessert?
Sjekk vår hjemmeside: www.baan-sabaijai.com

Daglig Leder ved Baan Sabaijai er i Norge siste halvdel av november.
Kontakt ham på mobiltelefon 98 24 30 20  hvis interesse for kortere
eller lengre opphold,
eller PROFF, Torget 1A, 3210 Sandefjord. Tlf 33 45 40 00.

Fagkonsulent i 100 % stilling
ledig i NFFs sekretariat. Stillingen er et vikariat.

Vi ønsker en fysioterapeut som:
● liker å arbeide i team
● er strukturert
● behersker Word
● har kjennskap til Excel, budsjettering og regnskap

Arbeidsoppgaver:
● Planlegging av NFFs kursvirksomhet i samarbeid med NFFs

faggrupper og kursledere
● Praktisk tilrettelegging av kurs blant annet i samarbeid med

NFFs avdelinger

Vi tilbyr:
● Trivelig arbeidsmiljø
● Moderne lokaler
● Fleksibel arbeidstid
● Fri mellom Jul og nyttår og i påskeuken
● Lønn etter avtale

En kortfattet søknad sendes til Norsk Fysioterapeutforbund, Postboks
2704, 0131 Oslo innen 30. november 2004. Ved bruk av e-post er
vår adresse nff@fysio.no.
Spørsmål om stillingen kan rettes til seksjonsleder Malene Haneborg
22 93 30 72 malene.haneborg@fysio.no

Norsk Fysioterapeutforbund er et fagforbund som organiserer
ca 8.300 fysioterapeuter i offentlig og privat virksomhet. For-
bundet ivaretar medlemmenes faglige, sosiale og økonomiske
interesser. Forbundet har et sekretariat med 31 medarbeidere
hvorav ni arbeider i fagseksjonen.

Lindås kommune

Ledige kommunale avtalepraksisar for
fysioterapeut – stilling nr. 45 og 46/04

Lindås kommune har ledig 2 kommunale avtalepraksisar for fysioterapeut
– kvar tilsvarande 8 timar pr. veke.

Dei ledige avtalepraksisar er tilknytta Knarvik Fysioterapi (gruppe-
praksis), 5914 Isdalstø.
Viser elles til gjeldande avtale om kommunal avtalepraksis for
fysioterapeutar etter lov om helsetenesta i kommunane mellom Kommu-
nenes Sentralforbund og Norske Fysioterapeuters Forbund.

Opplysningar om dei ledige avtaleheimlane kan De få ved å kontakte
kommunalsjef Terje Sætre, tlf. 56 35 65 77, eller fysioterapeut  Geir Mehl
tlf. 56 35 15 95.

Søknadsfrist:  6. desember -04.

Søknad blir å sende Lindås helse- og sosialkontor, Postboks 55,
5902 Isdalstø.

Sjekk også stillingsannonser på nett:
www.fysioterapeuten.no/arbeidsmarked

Annonser til Fysioterapeuten:
fysioterapeuten@fysio.no
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Arbeidsmiljøavdelingen

Bedriftsfysioterapeut
UUS nr. 202805. Engasjement heltid 36,0 t/uke for 1 år.
Lønn etter avtale.
Arbeidsmiljøavdelingen er sykehusets fagavdeling innen
arbeidsmiljø/helse, miljø og sikkerhet. Vi bistår ledere,
arbeidstakere, arbeidsmiljøutvalg, verneombud og tillitsvalgte
i deres arbeid for å skape sunne å trygge arbeidsplasser.
Avelingen består av verne- og helsepersonale. Vi har 11,6
årsverk, hvorav 1,5 bedriftsfysioterapeut. Det er større behov
for faglig bistand innen ergonomi og forflytningskunnskap
enn vi nå kan dekke med vår faste stab.
Bedriftsfysioterapeutens arbeidsområde er forebyggelse av
muskel- og skjelettplager, innkjøp og ergonomi samt generelle
arbeidsmiljøspørsmål. Rådgivning, veiledning, opplæring og
koordinering av prosjekter inngår som arbeidsformer.
Forebyggende og helsefremmende fokus prioriteres. Arbeidet
krever selvstendighet, fleksibilitet og god evne til kommuni-
kasjon og samarbeid. 
Kval.: Autorisert fysioterapeut med erfaring fra arbeidsfeltet
bedriftsfysioterapi/helse,- miljø- og sikkerhet. Det er en fordel
med erfaring med arbedeidsfeltet forflytningskunnskap og-
teknikk. Det er ønskelig med videreutdanning innen fag-
feltet. Søkere med spesialistgodkjenning  i  "Helsefremmende
og forebyggende arbeid"  via Norsk Fysioterapeuters
Forbund vil bli prioritert.
Kontaktperson: Anne Bolstad, tlf. 22 11 82 41
Søknad sendes: Ullevål universitetssykehus, 0407 OSLO,
innen 26.11.04. 

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

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

Administrasjonen

www.ulleval.no

Kjøp/salg/leie
GYM 80 Chest Press, som ny, selges
Kontakt daglig leder: 22 02 11 80, Ullevål og Tåsen Fysioterapi og Trening AS,
Oslo. E-mail: ullevaaltaasen@pulsnorge.no

Veletablert institutt med 55 års drift
sentralt i Oslo til salgs. Veldig rimelig pris ved hurtig avgjørelse.
Kontakt tlf. 45 43 54 91 kl. 20-22.

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

Studenter
– bli med i fellesskapet!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tlf. 23 05 11 60
Fax. 23 05 11 70
post@fysiopartner.no
www.fysiopartner.no.

Treningsutstyr

Forbruksmateriell

Fysioterapiutstyr



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.
- Medlemmer som er sperret må ordne sluttoppgjøret før de kan komme

med på kurs.
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.

30511101

Barn med usikker motorikk: ADHD, DCD og barn med
andre typer sammensatte vansker
Sandefjord, 3 dager i januar og 2 dager i mars 2005

30510301

Fysioterapi for barn og unge med lungsykdommer
Oslo, 10.-14. januar 2005

Trening til musikk - hvordan bli en dyktig instruktør
Bærum, 12.-14. januar

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

Kurs for studenter og turnuskandidater
Kursnr. 30530601

Medisinsk treningsterapi, MTT
MTT har spesielt gode doseringemuligheter, er rasjonell og enkel i utfø-
relse.  Dette gjør at metodikken bare blir mer og mer aktuell med vår
store og økende dokumentasjon på området aktiv terapi. Kurset gir
kunnskapsbaserte  øvelsesforslag for aktuelle affeksjoner i muskelskjell-
ett systemet. Øvelsesoppleggene er i stadig utvikling og har blant annet
innlemmet nye kunnskaper om stabiliseringsprinsipper. Kurset gir
grunnlag for benyttelse av takst for Medisinsk Treningsterapi innenfor
Folketrygdens takstsystem for fysioterapeuter.

Målgruppe: studenter (6. semester) og turnuskandidater
Opptakskrav: Studenter på 6. semester eller turnuskandidater

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

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

visere rehabiliteringsopplegg
• kunne lage et øvelsesprogram som er basert på diagnose, muskeltest,

spesifikk leddtest og funksjonstest
• kunne revurdere treningsprogrammet

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF v/Fagseksjonen
Kursledere: Hans Petter Faugli
Tid: 10. – 14. mars 2005
Sted: Skullerudstua, Oslo
Deltakerantall: 34
Kursavgift (inkl. lunsj): kr. 3350
Påmeldingsfrist: 10. januar 2005
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131
Oslo eller via NFFs hjemmesider www.fysio.no.
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30510301

Fysioterapi for barn og unge
med lungesykdommer
Antall barn og unge med lungesykdommer øker stadig, samtidig som flere
barn overlever sin lungesykdom. Sykdomsbildet 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: Autorisert fysioterapeut. Bør ha erfaring med barn og ungdom.

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

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

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. 4.050 for medlemmer, kr. 7.100 for ikke med-
lemmer.
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 tilegnet seg teoretisk kunnskap om bakenforliggende årsaker som kan
føre til barnas motoriske vansker.
• fått økte ferdigheter i bruk av undersøkelser som kan være til hjelp i kart-

legging og differensiering av barnas motoriske vansker, og dermed mer
presist kunne velge fysioterapitiltak.

• ha tilegnet seg økte ferdigheter i behandling av barn med usikker motorikk.
• kunne foreta en bred vurdering av barnets funksjonsnivå.
• kunne beskrive for foreldre, lærere og for samarbeidspartnere i 1. og 2.

linjetjenesten hvordan de motoriske problemene gir seg utslag i barnets
hverdag og gi råd om hvordan diss kan tilrettelegge for at barnets funkson
skal bedres.

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF avd. Vestfold
Kursledere: Liv Larsen Stray m. flere.
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): 4.050,- for medlemmer, kr. 7.100,- for
ikke medlemmer
Påmeldingsfrist: Fortsatt ledige plasser!
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo eller
via NFFs hjemmesider www.fysio.no.

Helse- og miljøarbeid
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. 4.050,- for medlemmer,
kr. 7.100,- for ikke medlemmer.
Påmeldingsfrist: 16. november 2004
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo el.
via NFFs hjemmesider www.fysio.no.

Manuell terapi

Kursnr. 30530101

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

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

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

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

• kjennskap til funksjonell anatomi, biomekanikk og patologiske tilstander

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF avd. Oppland
Kursledere: Hans Petter Faugli og Hildegun Børsting
Tid:  31. januar – 4. februar 2005
Sted: Lillehammer
Deltakerantall: 24
Kursavgift (inkl. lunsj og komp.): kr 4.400 for medlemmer,
kr 7.450 for ikke-medlemmer.
Påmeldingsfrist: 30. november 2004
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo el.
via NFFs hjemmesider www.fysio.no.

Kursnr. 30530201

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

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

- Akutte og kroniske skader/belastningslidelser

Påmelding til NFFs kurs er bindende
Hvis avbestilling skjer etter påmeldingsfristen, vil du bli belastet
med et avbestillingsgebyr på 500 kroner.
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- Reumatiske tilstander
- Ortopediske tilstander
- Neurologiske tilstander

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

• kjennskap til funksjonell anatomi, biomekanikk og patologiske tilstander

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF avd. Oppland
Kursledere: Jo Østvold og Trond Wiesener
Tid: 31. januar – 4. februar 2005
Sted: Lillehammer
Deltakerantall: 24
Kursavgift (inkl. lunsj og komp.): kr. 4.400 for medlemmer,
kr. 7.450 for ikke medlemmer.
Påmeldingsfrist: 30. november 2004
Skriftlig påmelding til:NFF, postboks 2704, St. Hanshaugen, 0131 Oslo eller
via NFFs hjemmesider www.fysio.no

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.
• kreftsmerter: årsaker, kartlegging og fysioterapitiltak
• kreftrehabilitering fra en tverrfaglig innfallsvinkel

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 4.050 for medlemmer, kr 7.100 for ikke medlemmer.
Påmeldingsfrist: 16. november 2004.
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo eller
via NFFs hjemmesider www.fysio.no.

Introduksjonskurs i kreftrelatert lymfødem
Opptaksvilkår: Autorisert fysioterapeut
Målsetting: Å gi interesserte fysioterapeuter grunnleggende teoretiske og prak-
tiske kunnskaper om kreftrelatert lymfødem, å inspirere kursdeltakerne til se-
nere å ønske å fordype seg i emnet. Etter introduksjonskurset forventes det at
kursldeltakerne skal ha kjennskap til prinsipper for å påvirke lymfedrenasje.

Innhold: Teori om lymfesystemet, om kreftsykdommer, om medisinsk behand-
ling og bivirkninger av behandling. Teori om lymfødem og forskjellige
lymfødemformer. Kontraindikasjoner for lymfødembehandling.

Praktiske opplysninger:
Arr: NFF avd. Sogn og Fjordane
Kursledere: Kristin Haugen og Wenche Vigen
Sted: Sogn og Fjordane
Tid: 4. – 8. april 2005
Deltakerantall: 22
Kursavgift (inkl. lunsj): medlemmer kr. 4050, ikke medlemmer kr. 7100.
Påmeldingsfrist: 4. februar 2005
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo eller
via NFFs hjemmesider www.fysio.no

Psykiatrisk/psykosomatisk fysioterapi

Kursnr. 30590701

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

Målgruppe: Utdanningen som helhet retter seg yrkesspesifikt mot ferdig
utdannede fysioterapeuter. Egner også seg som fordypningskurs for de som
har tatt flere trinn innen BK. På trinn I kan annet helsepersonell som leger,
psykologer, kuratorer, sykepleiere, lærere delta.
Opptaksvilkår: Grunnutdanning.

Etter gjennomført kurs skal deltakerne ha tilegnet seg innsikt både prak-
tisk og teoretisk i Basal Kroppskjennskap. Hovedvekt skal ligge på person-
lig erfaring av øvelsene.

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF v/Fagseksjonen
Kursledere: Agnes Lærdahl og May Lisbeth Svendsen
Tid: 31. januar – 4. februar 2005
Sted: Gavelstad Hotell, Svarstad, Vestfold
Deltakerantall: 24
Kursavgift (inkl. lunsj og komp.): kr 4.300 for medlemmer, kr 7.350 for
ikke medlemmer. Fullpensjon: kr. 600 per person per døgn, enkeltrom. Det
tas forbehold om pensjonsprisen fra 1. januar 2005.
Påmeldingsfrist: 4. desember 2004
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo
eller via NFFs hjemmesider www.fysio.no.

Kursnr. 30590201

Basiskurs i psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi
Fagfeltet psykosomatisk og psykiatrisk fysioterapi tar sikte på å kvalifisere fy-
sioterapeuter til å arbeide med psykosomatisk og psykiatrisk problematikk,
både med tanke på adekvat evaluering av pasientene og for å foreta riktig valg
av behandling.

Målgruppe: Fysioterapeuter med interesse for og/eller yrkeserfaring fra psy-
kiatrisk og psykosomatisk fagområde, og fysioterapeuter som ønsker å lære en
helhetlig kroppsundersøkelse til bruk i allmenpraksis. Fysioterapeuter som øn-
sker fordypning og økt kompetanse i arbeidet med pasienter med psyko-
somatiske og psykiatriske helseproblemer, livsstilsproblemer, belastnings-
lidelser, kroniske smerter eller psykiatriske lidelser.
Opptakskrav: Grunnutdanning og 1 års praksis etter grunnutdanningen.

Etter gjennomført kurs skal deltakerne ha:
• ajourført kunnskapsområdet psykosomatikk fra grunnutdanningen
• kjennskap til mennesket i interaksjon med indre faktorer (følelser) og ytre

faktorer (sosiale relasjoner, arbeid osv)
• innsikt i disse faktorene og det disse faktorene sier om belastning/muligheter

hos personen sett i sammenheng med livssituasjon og personens egen opple-
velse av seg selv og sin situasjon = ressursvurdering

• lært den ressursorienterte kroppsundersøkelsen og valg av behandling basert
på vurderinger fra denne undersøkelsen

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF avd. Sør-Trøndelag
Kursledere: Kirsten Ekerholt
Tid: 7. – 11. februar 2005
Sted: Trondheim
Deltakerantall: 12
Kursavgift (inkl. lunsj): kr. 4.050 for medl., kr. 7.100 for ikke medl.
Påmeldingsfrist: 10. desember 2004
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo el. via
NFFs hjemmesider www.fysio.no.

Rehabilitering

Kursnr. 30580201

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

www.fysio.no/kurs
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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. 4.050 for medlemmer, kr. 7.100 for ikke medl.
Påmeldingsfrist: 15. november 2004
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St.Hanshaugen, 0131 Oslo eller
via NFFs hjemmesider www.fysio.no

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. Kurset legger til rette for at deltakerne kan oppdatere sin kunnskap
om ortopediske lidelser og tilstreber å fokusere på nyere trender innen trening og
postoperative behandlingsprosesser av betydning for fagområdet. Kurset innehol-
der praktisk trening som forutsetter aktiv deltakelse fra kursdeltakerne.
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: Akershus Universitetssykehus (Ahus)
Deltakerantall: 24
Kursavgift (inkl. lunsj): kr. 4.050 for medlemmer og kr. 7.100 for ikke med.
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. servering): kr. 3.980 for medlemmer og
kr. 7.030 for ikke-medlemmer.
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. 3.310 for medlemmer og kr. 6.410 for ikke medl.
Påmeldingsfrist: 16. november 2003
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo eller
via NFFs hjemmesider www.fysio.no

Kursnr. 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: medlemer 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.
Påmeldingsfrist: 23. november 2004.
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo eller
via NFFs hjemmesider www.fysio.no.
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Kursnr. 30570201

Bekkenrelaterte smerter I
50% av gravide angir å ha hatt smerter fra bekken og/eller korsrygg i løpet av
svangerskapet. En tredjedel av disse kvinnene oppgir at bekken- og rygg-
plagene er et alvorlig problem som påvirker dagliglivet.
Kurset er en innføring i bekkenløsningsproblematikk, forebygging, diagnosti-
sering og behandling. Kurset skal kvalifisere kursdeltakerne til å forebygge og
behandle smerter i bekkenregionen.

Målgruppe: Fysioterapeuter som behandler pasienter med bekkenrelaterte
smerter.
Opptakskrav: Autorisert fysioterapeut. Tverrfaglige samarbeidspartnere kan
være med på deler av kurset. Særlig aktuelt hvis fysioterapeuten jobber tett
sammen med for eksempel jordmor.

Etter gjennomført kurs skal kursdeltakerne ha:
• kjennskap til årsak/sammenhenger av bekkenløsnings- og korsryggsmerter

hos gravide
• kjennskap til utvikling/utbredelse av bekkenløsnings- og korsryggsmerter

hos gravide
• utvidet kunnskap i funksjonell anatomi av ledd og leddstrukturer i bekkenet
• innsikt i undersøkelsesmetoder og -teknikker
• økt forståelse for kommunikasjon og tilnærming til denne pasientkategori
• kunnskap om bevegelser i hverdagen og treningsråd
• forståelse for betydningen av forebyggende behandling

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF avd. Oslo
Kursledere: Britt Stuge med flere
Tid: 31. januar – 4. februar (uke 5)
Sted: Oslo
Deltakerantall: 22
Kursavgift (inkl. lunsj): kr. 3.810 for medlemmer, kr. 6.560 for ikke-medlem-
mer. Det taes forbehold om endringer av kursavgiften fra 1. januar 2005.
Påmeldingsfrist: 3. desember 2004
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo el.
via NFFs hjemmesider www.fysio.no.

Fysioterapeuter
i bevegelse

Trening til musikk - hvordan bli
en dyktig instruktør

Kurset har hovedfokus på praksis og aktivitet. Bevegelse er stikkor-
det, kursdeltakerne skal være i aktivitet.
Målgruppe: Fysioterapeuter som ønsker å arbeide med
gruppetrening til musikk.
Opptakskrav: Autorisert fysioterapeut. Deltakerene bør være oppda-
tert på grunnleggende treningslæreprinipper f.eks gjennom NFFs
Treningslærekurs 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 treningspro-

gram til musikk.
• 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 3.310,- for medlemmer, kr  6.410,- for
ikke-medlemmer. Det tas forbehold om endringer av kursavgiften
fra 1. januar 2005.
Påmeldingsfrist: Fortsatt ledige plasser!
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131
Oslo eller via NFFs hjemmesider www.fysio.no.

Aktiv rehabilitering – revidert kurs!
Kurset legger vekt på klinisk overførbarhet med integrering av teori
og praksis (work shops). Innholdet bygger på nyere viten og setter fo-
kus på aktiv rehabilitering som behandlingstilnærming.
Målgruppe: Fysioterapeuter
Opptakskrav: Autorisert fysioterapeut
Antall timer: 10

På kurset skal kunnskapen bl.a. bevege seg mot:
• Hva er aktiv rehabilitering ?
• Smertefysiologi / biologi i relasjon til aktivitet
• Nevromuskulær trening og motorisk (re)læring
• Bruk av aktivitet i behandling av korsryggsmerter, skuldersmerter

og arthrose

Praktiske opplysninger:
Kursledere: FFI v/ Chris. J. Drummond m/ fl.

Kursnr. 30535701
16. - 17. februar. Sted: Kristiansand. Påm.frist: 16. desember
2004.
Kursnr. 30535702
22. – 23. september. Sted: Fredrikstad. Påm.frist: 1. juli 2005.

Deltakerantall: maks 30
Kursavgift inkl (lunsj): kr 1.650,- for medlemmer,
kr 2.680,- for ikke- medlemmer.
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131
Oslo eller via NFFs hjemmesider www.fysio.no.

NFF avd. Akershus innkaller til medlemsmøte
i forkant av Landsmøtet
tirsdag 23.november 2004 kl. 18–20
i auditoriet på Bærum sykehus.
Redegjørelse for og diskusjon rundt landsmøtesakene ved delegatene.
BENYTT DIN PÅVIRKNINGSMULIGHET!
MØT OPP!!

Møtekomiteen

Faggruppen for barne-og ungdomsfysioterapi
Årsmøte og Fagseminar
13. - 15. april 2005 i Bergen

Sted: Hotel Terminus, Bergen
Tema: INTENSIV TRENING

• for barn med ulike behov
• forsøk på begrepsavklaring
• tilnærmingsmåter

Kontaktperson: Elisabeth Waaler: eswaaler@broadpark.no
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Fredag:
08.45-09.00 Offisiell åpning med kunstnerisk

innslag.
09.00-10.30 «Å ta kroppen på ordet; 

endringsarbeid-praksis og teori».
Ved Finn Skårderud.

10.30-11.00 Kaffepause m/utstillere og posters
11.00-12.00 Atelièr-modellen: Ett sätt att lära

av erfarenheter. Ved Kina 
Meurle-Hallberg og Lise Radøy. 

12.00-13.30 Lunsj
13.30-14.30 Guidelines for god fysioterapi 

– er det behov for endring av
fysioterapeuters etiske norm? 
Ved Jeanette Præstegaard.

14.30-14.45 Pause 
14.45-15.45 Parallelle workshops, sesjon 1.

«Kroppslige endringer hos pasien-
ter med muskel- og skjelettplager»
Ved Alice Kvåle.
«Kroppen som fortelling» 
Ved Aud Marie Øien.
Åpen sesjon. Ikke avklart.
«Endring via veiledning» 
Ved Monica Mattson.
«Vår erfaring med behandling av
anoreksipasienter i privat praksis»
Ved Kristin Nilsen-Nygaard Storm
og Irlin Rollum.

15.45-16.00 Pause
16.00-17.00 Parallelle workshops, sesjon 2.

Åpen sesjon. Ikke avklart.
«Behandling av fot og trening av
balanse»Ved Gudrun Øvreberg.
«Ny kunnskap fra nevrobiologi

har ført til radikale endringer i
fysioterapibehandling» Ved Britt
Fadnes.
«Atelièr-modellen: Ett sätt att lära
av erfarenheter», omsatt i praksis.
Ved Kina Meurle-Hallberg og
Lise Radøy.
«Anoreksibehandling med kroppen
som udgangspunkt; – hvordan
barrierer og følelsesmessige
belastninger kan være styrende
for behandlingen og blokere for
forandring».
Ved Kirsten Vibeke Nissen.

18.30-20.00 Mottakelse i Oslo Rådhus
20.30 Festmiddag på hotellet

Lørdag:
09.00-10.30 «Endring i et nevrobiologisk

perspektiv» Ved Per Brodal.
10.30- 11.00 Pause
11.00-12.00 «Endringer innen psykiatrisk og

psykosomatisk fysioterapi» Ved
Berit Bunkan. 

12.00- 13.00 Lunsj
13.00-14.00 Parallelle workshops, sesjon 1,

se fredag.
14.00-14.15 Pause
14.15-15.15 Parallelle workshops, sesjon 2,

se fredag.
15.15-15.45 Pause
15.45-16.45 Avslutningsdialog, oppsummering

av konferansen. Deltagerne
inviteres til å komme med egne
synspunkter.

Påmelding kan gjøres online på 
www.fysio.no/nordiskkonferanse2005
Påmeldingsfrist er 10. januar 2005.

Spørsmål vedrørende påmelding
og hotellbestilling rettes til: 

Thue & Selvaag Forum AS
Postboks 14
2601 Lillehammer
Telefon: 61 28 73 20
Telefaks: 61 28 73 30
E-post: fysio2005@tsforum.no

Nyttige linker:

www.fysio.no/nordiskkonferanse2005
www.radissonsas.no,
www.flybuss1.no
www.flytoget.no
www.visitoslo.com.

Konferansen er et samarbeid mellom 
faggruppene i psykiatrisk og psykosomatisk
fysioterapi i Danmark, Sverige og Norge.

Endring
Radisson SAS Scandinavia Hotel i Oslo 11.– 12. mars 2005

Det er ønske om endring som gjør at mennesker søker hjelp for sine kroppslige og
følelsesmessige plager. I vage forventninger om at noe bør bli annerledes, vet man ikke

alltid hva som skal til. Hvordan vil veien bli? Konferansen har som mål å belyse fenomenet
endring, både som en individuell prosess og i relasjonen mellom pasient og terapeut. 

Nyere forskning og prosjekter innen faget vil bli presentert.

Alle kolleger som har noe de vil vise fram fra hovedoppgave, 
prosjekt eller doktorarbeid inviteres til å presentere dette på en poster. 

Hotellet har postervegger både inne i foredragssalen og ute i pauseområdet.

Velkommen til konferansen som vil endre ditt syn på endring!

Den 4. Nordiske konferanse i Psykiatrisk og Psykosomatisk fysioterapi

Jan Jensen ©
 E

tter skisse av skulpturen “U
dvikling”

w
w

w
.saturn.no

Konferanseannonse.qxd  22-10-04  08:42  Side 1
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Forelesere:
Petter Bogsti, Manuell Terapeut.
William Goldsack, spesialist i Fysikalsk Medisin
Erik Hendriks, nederlandsk fysioterapeut/forsker.
Gitle Kirkesola, Manuell Terapeut.
Henning Langberg, dansk fysioterapeut/forsker.
Stein Tyrdal, Leder nordisk selskap for medisinsk humor.
.

Program
Torsdag:
1500 Åpning  leder.
1515 Helse og humor, hånd i hånd.  Stein Tyrdal.
1630 Pause: Kaffe og utstillere.
1700 Helse og humor, hånd i hånd, forts.
1830 Ferdig for i dag.
1930 Felles vorspiel.
2000 Middag.

Fredag:
0825 Åpning av dagen.
0830 Tendinitter og tendinopathier. William Goldsack.
0915 Trening av kronisk nakke. Gitle Kirkesola.
1000 Pause/utstillere.
1030 Workshop 1 + 2. Petter Bogsti, Gitle Kirkesola.
1130 Pause: Kaffe og utstillere.
1145 Workshop 1 + 2. Petter Bogsti, Gitle Kirkesola.
1300 Lunsj.
1400 Akilleshæl, mer enn gresk mytologi. Henning Langberg.
1530 Pause /kaffe utstillere.
1600 Fellesforelesning forts.
1730 Slutt for i dag.
1800 PFG – lekene.
2000 Middag.

Lørdag:
0825 God morgen.
0830 Paneldebatt med innledere. Kvalitetssikring i fremtiden.
1000 Pause. Utstillere./kaffe.
1030 Paneldebatten fortsetter.
1300 Lunsj.
1500 Forbundsleder.
1545 Registrering til årsmøtet i PFG.
1600 Årsmøtet i PFG.
1930 Felles Vorspiel.
2000 Festmiddag (25 årsjubileum)

Antrekk: smoking/mørk dress.

Søndag:
0925 God morgen.
0930 Fremtiden i Fysioterapi, krav og utfordringer. Erik Hendriks.
1130 Avslutning.

Seminaravgift:
Medlemmer PFG: Før 01.12: kr. 1.600, etter 01.12: kr. 1.900.
Medlemmer NFF: Før 01.12: kr. 2.300, etter 01.12: kr. 2.600.
Ikke-medlemmer NFF:Før 01.12: kr.3.300, etter 01.12: kr. 3.600.
Meld deg inn i PFG og du betaler medlemspris!!!
Seminaravgiften  inkluderer jubileumsmiddag, PFG lekene og felles
forspiel.

Hotell:
Enkeltrom: kr.1195,- ppn.      Dobbeltrom: kr.995,- ppn.
Hotellet har en noe begrenset kapasitet, ved stor pågang blir kursdeltagere
booket inn på Haugen Hotell som ligger 200 m lenger bort i gaten. (Her er
det første mann til mølla!!). For de som ikke bor på hotellet er det en dags-
avgift på kr.195,- (inkl. lunsj).

PFG  Vinterseminar 2005, 20. – 23. januar på Geilo Norlandia Hotell

Nærmere info og påmelding: www.pfg.no
eller: PFG kontor, Søndre Øyjorden 32, 5038 Bergen.

Tlf.: 55 53 91 20 (a), 55 25 73 72 (p), 41 20 17 94 (mob).Faks: 55 53 91 21 (a), e-post: hannman@online.no

Faggruppen for idrettsfysioterapi
inviterer til «hands–on» på

VINTERSEMINAR  PÅ FAGERNES
11. – 13. februar 2005

Styret i FFI har nå endret kurskonseptet for vinterseminarene.
Seminaret vil denne gangen inneholde kun klinisk rettet undervisning,
arrangert i workshops. Vi har også byttet arrangementsted og skal
avholde vinterseminaret på det ny-renoverte Fagernes Hotell.

Faglig innhold:
- Klinisk resonering innen fysioterpi
- Undersøkelse og behandling av smertetilstander i nakke
- Undersøkelse og behandling av albue-problemer
- Undersøkelse og manuell behandling av hofteleddets strukturer
- Bruk av tape/ortoser som hjelpemiddel ved rehabilitering av
   ankel og kneskader

Undervisere :
Bjørn Fossan, Chris Drummond, Gitle Kirkesola, Stein Tyrdal, Gunnar
Samuelsen  og Sigbjørn Hammer

Kursavgift: Medlem FFI: 1.500,-. Ikke medlem: 1.900,-.

Påmeldingsfrist: 10. januar 2005
Påmelding til: Døvre Event & Marketing AS, PB 474 Sentrum,
4002 Stavanger.
Tlf : 51 55 09 40, Fax: 51 55 09 47, Mobil: 90 59 32 75.
E-post: hdoevre@online.no

Årsmøte i Faggruppen for manuellterapi
Tid: 10. mars 2005, kl.17
Sted: Rica Seilet Hotell, Molde
Saker til årsmøtet  må være sendt til styret i Faggruppen for manuell-
terapi, adr.: boks 797, 8510 Narvik innen 1.1.2005.

Styret

Muskel&Skjelett Prisen 2005

Prisen er på 20.000 kroner og er norsk
manuellterapis forskningspris. Prisen vil bli delt
ut i forbindelse med det tverrfaglige seminaret
«Arbeid eller trygd – helsetjenestens virkemidler»
i Molde 11.-13. mars.
Statutter for prisen fins på www.manuellterapi.com/
files/andre/mtpris.htm. Alle fysioterapeuter, manuell-
terapeuter, leger og kiropraktorer i Norge kan søke.
Frist for innsending av bidrag: 15. januar.

For mer informasjon og innsending av bidrag, ta
kontakt med Lars-Lennart Nielsen, e-post:
lln@fys.no

Priskomitéen
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ð helsetjenestens virkemidler

Arbeid eller trygd

Fredag 11. mars 2005 
10.00-10.20 Ofýsiell ¬pning Velkommen
10.20-10.30 Professor dr. med. Even LÞrum, 

Nasjonalt ryggnettverk
Muskel Skjelett Ti¬ret

10.30-11.10 Professor dr. med. Gordon Waddell, 
r¬dgiver for UK Dept. for Work and 
Pensions

Modern rehabilitation

11.10-11.30 Bent Knudsen, r¬dgiver i 
Trygdeetaten

Inkluderende arbeidsliv

11.30-12.00 Kaffe
12.00-12.20 Bent Knudsen Trygdens virkemidler ved sykemelding og attfßring
12.20-12.40 Randi Kvammen, r¬dgiver i 

Trygdeetaten
Arbeidslivstjenesten: Hvem er vi? 
Hva kan vi brukes til?

12.40-13.00 Representant for arbeidsgiverne Funksjonsvurderinger: Verktßy for arbeidsgiver 
og arbeidstager

13.00-14.30 Lunsj
14.30-15.00 Margreth Grotle, fysioterapeut/ 

doktorgradsstipendiat
ICF ï En tverrfaglig modell av funksjonsforst¬else

15.00-15.30 Peter Hjort, r¬dgiver Fra diagnose til funksjon ï fra problem til mulighet
15.30-16.00 Peter Hjort Tverrfaglig team ï verdier, ledelse og samhandling
16.00-16.30 Kaffe
16.30-17.00 Gordon Waddell Working backs Scotland
17.00-18.00 Bidrag til Muskel&Skjelett-prisen

Lßrdag 12. mars 2005 
09.00-09.40 Olav Aure, manuellterapeut Manuellterapeutens funksjonsvurdering
09.40-10.20 Sßren Brage, forsker, dr.med. En metodikk for funksjonsrapport

Hein Dag Torgersen, fysioterapeut 
spes. i helse- og miljßarbeid

Bedriftshelsetjenestens rolle

10.40-11.10 Kaffe
11.10-12.30 Morten G¬skjßnnli, manuellterapeut 

og Hein Dag Torgersen, fysiotera-
peut spes. i helse- og miljßarbeid

Case

12.30-12.40 Lars Lennart Nielsen, leder av 
priskomiteen

Utdeling av Muskel&Skjelett-prisen

12.40-14.00 Lunsj
14.00-15.20 Morten G¬skjßnnli

og Hein Dag Torgersen
Case

15.20-16.00 Stein Knardahl, professor dr. med. Psykososiale forhold p¬ arbeidsplassen
16.00-16.20 Kaffe
16.20-17.20 Paneldebatt
19.30 Festmiddag

Sßndag 13. mars 2005 
09.00-09.30 Kariann Krohne, forsker, cand. 

polit. Seksjon for arbeids- og 
trygdemedisin, Universitetet i Oslo

Fire fagmiljßers forst¬else av funksjon

09.30-10.10 Stein Knardahl Nye trender i arbeidslivet
10.10-10.40 Kaffe/utsjekking
10.40-11.20 Sven Fredriksen, manuellterapeut Anvendelse av retningslinjen for sykmelding
11.20-11.50 Conny Ïyeþaten, attfßringssjef, 

Attfßringssenteret i Rauland
Tverrfaglig rehabilitering med godt resultat

11.50-12.00 Peter Chr. Lehne, leder av 
Faggruppen for manuellterapi

Avslutning

Tverrfaglig seminar for alle som sykmelder, utfßrer 
funksjonsvurderinger, er interessert i arbeids- og trygde-
medisin og sammenhenger mellom arbeid og helse. 

Tid. 11.-13. mars 2005
(NB. Veiledningsseminar og 
¬rsmßte for Faggruppen 
torsdag 10. mars)

Sted. Rica Seilet Hotel, 
Molde

P¬melding. 
www.manuellterapi.com, 
klikk çkurs og seminarerè 
og çArbeid eller trygd, mars 
2005è i venstremenyen. 

Du kan ogs¬ f¬ p¬meldings-
skjema ved ¬ ta kontakt 
med Thue&Selv¬g Forum, 
tlf.: 61 28 73 20, 
faks: 61 28 73 30 eller 
mt2005@tsforum.no. 

Frist for p¬melding. 
10. januar 2005.

P¬meldingsavgift. 
2.900 kr for medlemmer 
av NFF, Dnlf og NKF. 
4.200 kr for ikke-medlemmer. 
1.700 kr for studenter
Forsinket p¬melding: 
500 kr i tillegg. 
Veiledningsseminar: 500 kr. 

Arrangßr. 
NFFs faggruppe for manuell-
terapi i samarbeid med 
Seksjon for arbeids- og 

trygdemedisin ved 
Universitetet i Oslo, 
Nasjonalt ryggnettverk, 

Formidlingsenheten
Muskel Skjelett Ti¬ret
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● Andre kurs og møter
For søknader om forhåndgodkjenning av kurs til spesialistordningen,
se: www.fysio.no/spesialistordningen

UNDERSØKELSE & BEHANDLING ad modum
MANUELL TERAPI

Del 2: Overekstremitet, cervical & thorakalcolumnae
40 timer fordelt over 10 kurskvelder (onsdager 16.30 – 20.30) i
perioden januar – mai 2005. Utfyllende annonse i neste nummer av
FYSIOTERAPEUTEN.

Sted: Torggata Bad, Torggata 16, Oslo
Kursleder: Roar Robinson
Pris: Kr. 4200,-
Påmelding & utfyllende opplysninger: robinso@online.no

FORFLYTNINGSKUNNSKAP
Tverrfaglig utdanning av forflytningsveiledere

Seminar 1: Forflytningskunnskap og praktisk pasientarbeid
3.-5. januar 2005 kr 3.400,-.
Seminar 2: Undervisning og organisering av forebyggende arbeid
6.-7. januar 2005, kr 2.400,-.

Sted: Oslo
Begge seminarene er godkjent av NSF og NFF
som tellende til spesialistutdanning for sykepleier
og fysioterapeut.
Påmelding til: Per Halvor Lunde, tlf (47) 90 10 15 58, (47) 22 14 57 36,
e-post: mail@perlunde.no   Mer info: www.perlunde.no

BMS – Fagforum for Muskel og Skjelettlidelser er inne i sitt femte år med kunnskaps-formidling
for fysioterapeuter. BMS har for 2005 gleden av å tilby et utvidet kurstilbud. Kursene godkjennes
som fysioterapispesifikk utdanning iht. NFF sin spesialistordning. Det arrangeres de kommende
måneder kurs i Oslo, Trondheim. Bodø og Molde. For kursoversikt i ditt nærområde, eller et ønske
om å arrangere kurs, foredrag eller workshops, kontakt oss!

FAGSEMINAR - OSLO
Fredag 14.januar – Teoretisk tilnærming
0830-0845 Registrering / 08:45-09:00   Innledning
0900-0945 Smerte & Nevromuskulær Kontroll av det Spinale Stabilitetssystemet
1000-1045 Motor Control Stability (MCS)
1100-1145 Core Stability vs. MCS vs. Traditional Strength Training
1145-1230 Lunsj
1230-1315 Muskulær Stivhet – Relevans for Bevegelseskontroll
1330-1415 Risikoanalyse og prestasjonsfremmende tiltak hos idrettsutøvere
1430-1515 Bindevevsdiagnostikk & Behandling
1530-1615 Strukturelle & Funksjonelle Palpasjonsteknikker
1615-1630 Avslutning/utdeling av deltakerbevis

Lørdag 15.januar – Workshops (WS)
0900-0945 Innledning
1000-1130 WS I: Motor Control stability – Undersøkelse & Behandling
1200-1330 WS II: Risikoanalyse og prestasjonsfremmende tiltak for idrettsutøvere
1400-1530 WS III: Bindevevsdiagnostikk & behandling. Palpasjonsteknikker.
1545-1600 Avslutning/utdeling av deltakerbevis

Seminaravgift: Fredag kr. 1.400,-/begge dager kr. 2.800,- Inklusive lunsj og forfriskninger.
Studenter – halvert kursavgift. Seminaret holdes i Medinor sine lokaler på Bryn, Oslo.
Påmelding innen 15.desember til: BMS Fagforum, Prinsessegt.2b, 3724 Skien eller
post@bmsforum.no  / www.bmsforum.no.

For informasjon vedrørende klinisk mastergrad i Kinetic Control eller den 2. internasjonale konfe-
ransen i bevegelsesdysfunksjon: ”Pain & Performance – Evidence and Effect” som arrangeres i
Skottland 23-25/09 i samarbeid med den engelske manuellterapi forbundet se: www.kcmacp-
conference2005.com

Vi arrangerer også kurs i HMS, Nevrologi og Kvinnehelse etter behov. Ta kontakt for nærmere in-
formasjon. Kurs, foredrag og workshops holdes på norsk eller engelsk. Kursmanual på engelsk.
Kurs i regi av BMS Fagforum inkluderer kursmanual, lunsj samt forfriskninger .

BMS Fagforum for Muskel- og Skjelettlidelser - Kunnskapsformidling

Kurs nivå I:
• Klinisk Resonering
• Bindevevsdiagnostikk & behandling
• Strukturell & Funksjonell Palpasjonsteknikk
• Muskel Aktiveringsteknikker
• Smertekurs
• Aktiv Helse: Gruppeaktiviteter i sal/basseng
• Idrettsfysioterapi relatert til fotballutøvere
• Kinetic Control

- Dynamisk stabilitet fra et motorisk kontroll
perspektiv: Diagnostikk & behandling

- Gangfunksjon & analyse
- Sportsfysioterapi
- Triggerpunkt behandling

• Performance Stability – Modul I
• Manuell Terapi - Neurodynamics
• Manuell Terapi - Mulligan Konseptet

Kurs nivå II:
• Klinisk Resonering
• Bindevevsdiagnostikk & behandling
• Strukturell & Funksjonell Palpasjonsteknikk
• Kinetic Control: Diagnostikk & behandling

- Fordypningkurs: Nakke, Skulder, Underarm/
Hånd, Thoracal, Rygg og under ekstremitet

• Performance Stability – Modul II
• Manuell Terapi - Neurodynamics

Kurs nivå III:
• Klinisk Resonering  - Pasient kasus
• Bindevevsdiagnostikk & behandling - kasus
• Kinetic Control: Diagnostikk & behandling

- Bekken I
- Klinisk resonering KC

• Performance Stability – Modul III

Kurs nivå IV:
• Kinetic Control: Diagnostikk & behandling

- Bekken II
• Performance Stability – Modul VI

Sted: Medinor A/S lokaler, Nils Hansens vei 4, 0667 Oslo
Tid: Onsdag 9. – søndag 13. februar, 2005
Målgruppe: Siste års fysioterapistudenter, turnus- og
nyutdannede fysioterapeuter
Kursinstruktører: Morten A. Romslo og Tom A. Torstensen
Påmeldingsfrist: Fredag 21. januar 2005
Pris: 2.900,-
Påmelding: www.holteninstitute.com, faks: +46 8 731 7055,
tlf: +46 8 446 0557 

NYHET!

5 dagers MTT grunnkurs i Oslo

Send gjerne annonser på e-post:
fysioterapeuten@fysio.no
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Nærmere opplysninger og søknadsskjema kan også fås hos
Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

Postboks 2704 St.Hanshaugen, 0131 Oslo. Tlf. 22 93 30 90 (mandag - torsdag). post@fondet.fysio.no

Det er viktig for fysioterapifaget at fysioterapeuter selv deltar aktivt i
videreutviklingen av faget. Derfor ønsker Fond til etter- og videreutdanning
av fysioterapeuter å utdele stipend spesielt øremerket fagutvikling.

Det er utarbeidet eget søknadsskjema som skal benyttes. Gjeldende søk-
nadsskjema finnes på Fondets nettside www.fysio.no/fondet eller fås ved
henvendelse til Fondet.

Stipend vil kunne bli gitt til prosjekt som styrker fagutvikling gjennom å:
• Utvikle nye eller forbedre eksisterende undersøkelses-, behandlings- og

forebyggingsprosedyrer og metoder.
• Utvikle/bedre teorigrunnlaget for praksisutøvelsen.
• Evaluere gyldighet og nytte av undersøkelses-, behandlings- og

forebyggingsmetoder, tiltak og tilnærminger.

Stipendene gis primært til kortere, avgrensede fagutviklingsprosjekt med
inntil ett årsverk, eventuelt fordelt over noe tid. Stipendiet tar utgangspunkt
i ordinært lønnsnivå for doktorgradsstipendiater og ltr. 38 legges til grunn.
Søkeren må ha norsk autorisasjon og daglig virke i Norge.

Stipend til fagutviklingsprosjekt blir tildelt etter følgende kriterier:
• Prosjektet skal være av betydning for den fysioterapifaglige utviklingen

ved den avdelingen, det instituttet eller den institusjonen søkeren er
tilknyttet.

• Prosjektet skal være klinisk relevant og ha til hensikt å styrke praksis-
utøvelsen.

• Prosjektet skal kunne styrke praksisfeltet, etter- og/eller videreutdan-
ningen, og formidling av resultater fra prosjektet vil bli tillagt
betydelig vekt.

• Kvalitetssikring av prosjektene kan styrkes gjennom samarbeid med mil-
jøene for forskning og kunnskapsutvikling i fysioterapi, høgskolene og
andre miljøer med veiledningskompetanse.

• Prosjektet har oppstart høsten 2005 eller våren 2006.

I vurderingene vil det bli lagt vekt på:
• Prosjektets kvalitet både hva gjelder innhold og gjennomføring. Uttalelse

om prosjektets problemområde og problemstilling, design og metodevalg
innhentes av Fondet fra kompetent hold. Dette er grunnlag for styrets vur-
dering av prosjektets kvalitet

• Søkerens faglige kvalifikasjoner for å gjennomføre prosjektet
• Fagmiljøet prosjektet skal gjennomføres i
• Tidsplan for gjennomføring av prosjektet
• Avtale om kvalifisert veiledning
• Prosjektets relevans i forhold til helsepolitiske målsettinger og faglige

utviklingsbehov innen fysoterapitjenesten
• Fondsstyret oppfordrer søkere til å arbeid for samfinansiering av pro-

sjektene

For prosjekter som ønskes gjennomført i praksisfeltet skal det legges ved en
begrunnelse og godkjenning fra ledelsen ved avdelingen/institusjonen eller
instituttet.

Innsendelse av søknad: Utfylt søknadsskjema ved vedlegg skal sendes inn
på papir. Søknaden sendes i ett eksemplar med nødvendige vedlegg med
trykk bare på en side av arket. Dersom ferdige trykksaker er del av vedleg-
gene skal disse sendes inn i 9 eksemplarer.

Søknaden må være poststemplet senest 1. mars 2005.

Stipend til fagutviklingsprosjekt
Søknadsfrist 1. mars 2005

Som resultat av forhandlinger med Norsk Fysioterapeutforbund  bidro staten
i 2002 med hele tre millioner kroner ekstra til Fond til etter- og videreutdan-
ning av fysioterapeuter. Forhandlingsprotokollen gjør det klart at privat-
praktiserende fysioterapeuter spesielt skal tilgodeses ved tildeling av mid-
lene. Overføringen er en kompensasjon for inntektstap privatpraktiserende
fysioterapeuter har hatt på grunn av momsreformen i 2001. De tre millio-
nene er derfor et engangsbeløp. Halvparten av midlene skal anvendes til in-
dividuelle stipend.

I forbindelse med faglig ajourføring og etterutdanning som blir avsluttet i
løpet av 2. halvår 2004 kan derfor privatpraktiserende fysioterapeuter søke
om støtte etter at tiltaket er avsluttet.
Søkeren må ha norsk autorisasjon (varig norsk godkjenning) og daglig virke
innenfor privat fysioterapipraksis i Norge.
Utdanninger som allerede faller inn under Fondets ordinære utdannings-
stipend faller utenfor ordningen med Stipend til privatpraktiserende fysiote-
rapeuter.

Hva kan det søkes om støtte til:
1. Det kan gis stipend for deltagelse på ajourførings-/etterutdanningstiltak

med spesiell relevans for privatpraktiserende fysioterapeuter, herunder
- kurs/utdanning
- kongress
- seminar
med en varighet på minimum 3 dager.

Det kan gis stipend til ett kurs, én kongress eller ett seminar pr. år. Som ett
slikt tiltak forstås kurs/kongress/seminar som gir eget kursbevis. Det må sø-
kes på hele tiltaket samlet.

2. I tillegg kan det vurderes å gi stipend i forbindelse med deltagelse på
årsmøteseminar i NFFs faggrupper.

Stipendiet er et tilskudd til utgifter i forbindelse med ajourføring/etterutdan-
ning og kan gis på grunnlag av dokumentert deltageravgift, reiseutgifter etter
rimeligste reisemåte og oppholdsutgifter. Når det er absolutt nødvendig å
bruke egen bil, blir en sats på kr. 1,40 pr. km. lagt til grunn. Tilskudd til
oppholdsutgifter kan innvilges med inntil kr. 200,- pr. døgn ved privat opp-
hold og inntil kr. 400,- pr. døgn ved opphold etter regning.
Stipendiet omfatter ikke dekning av tapt inntekt.
Minste utbetaling er kr. 1.000,- og største utbetaling kr. 5.000,-.

Hvordan søke:
Det er utarbeidet eget søknadsskjema, merket ”Stipend for privat-
praktiserende” som skal benyttes. Søknadsskjema finnes på Fondets nettside
www.fysio.no/fondet.
I henhold til Fondets vedtekter plikter mottakere av midler å avgi rapport og
regnskap med bilag. Sammen med søknadsskjema må det derfor sendes en
kort rapport (ca. en side) om hensikten med, faglig utbytte av og egen vurde-
ring av tiltaket.

Utfylt søknadsskjema med vedlegg skal sendes inn på papir. Søknader på
faks og
e-post godtas ikke. Ved manglende vedlegg eller ufullstendig utfylling vil
søknaden bli returnert ubehandlet.

Søknaden må være poststemplet senest 30. januar 2005.

Stipend for privatpraktiserende fysioterapeuter
Søknadsfrist 30. januar 2005. Det skal søkes etter avsluttet tiltak.
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Reisestipend
Søknadsfrist 30. januar 2005.

Det skal søkes etter avsluttet reise.

I forbindelse med faglig ajourføring kan fysioterapeuter søke om reise-
stipend til fysioterapirelevante kurs, kongresser og seminarer som blir
avsluttet i løpet av 2. halvår 2004. Søkeren må ha norsk autorisasjon
(varig norsk godkjenning) og daglig virke i Norge.

Fondets vedtekter § 2.3. ”Eventuelt reisestipend, i den utstrekning det kan
styrke etter- og videreutdanningen”.
Alle søknader vurderes innenfor Fondets økonomiske rammer, basert på
forventede inntekter og øvrige disposisjoner. I denne forbindelse kan av-
slag/reduksjon være aktuelt utfra en totalvurdering av midler som står til
rådighet i perioden. Ved stor søknadsmasse totalt vil Fondets støtte til
deltakelse på kongresser kunne reduseres/falle bort.

Hva kan det søkes om støtte til:
Stipend kan innvilges til  reiser i forbindelse med:
1. * utdanninger av kortere varighet - som ikke gir formell kompetanse

eller gir mindre enn 30 studiepoeng. Utdanningen må ha en varighet på
minimum 2 dager. Det kan gis stipend til ett kurs/én utdanning pr. år.
Som ett kurs/én utdanning forstås kurs/utdanning som gir eget kursbevis.

* deltakelse på fysioterapifaglig relevant kongress/seminar.
Det kan gis stipend til én kongress pr. år.

Stipend gis på grunnlag av dokumenterte reiseutgifter etter rimeligste rei-
semåte. Når det er absolutt nødvendig å bruke egen bil, blir en sats på
kr. 1,40 pr. km. lagt til grunn.
Tilskudd til oppholdsutgifter kan innvilges med inntil kr. 200,- pr. døgn
ved privat opphold og inntil kr. 400,- pr. døgn ved opphold etter regning,
maksimum kr. 3.000,-. Minste utbetaling er kr. 1.000,- og største utbeta-
ling kr. 13.000,- i reise- og oppholdsutgifter for samme tiltak.

2. For deltagere på kongresser med presentasjon av egne innlegg vil det i
tillegg være mulig å søke om dekning av inntil 75% av kongressavgiften.

Hvordan søke: Det er utarbeidet eget søknadsskjema, merket ”Reise-
stipend” som skal benyttes. Søknadsskjema finnes på Fondets nettside
www.fysio.no/fondet.
I henhold til Fondets vedtekter plikter mottakere av midler å avgi rapport
og regnskap med bilag. Sammen med søknadsskjema må det derfor
sendes en kort rapport (ca. en side) om hensikten med, faglig utbytte av
og egen vurdering av tiltaket, og kopi av bilag for søknadsbeløpet.
Utfylt søknadsskjema med vedlegg skal sendes inn på papir. Søknader på
faks og e-post godtas ikke. Ved manglende vedlegg eller ufullstendig ut-
fylling vil søknaden bli returnert ubehandlet.

Søknaden må være poststemplet senest 30. januar 2005.

Nærmere opplysninger og søknadsskjema kan også fås hos

Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter
Postboks 2704 St.Hanshaugen, 0131 Oslo. Tlf. 22 93 30 90 (mand.-torsd.)

post@fondet.fysio.no

Olympiatoppen inviterer til
Kurs i treningslære for
fysioterapeuter

Når: Mandag 29. november – fredag 3. desember 2004
Sted: Olympiatoppens Treningssenter (Toppidretts-
senteret)
Målgruppe: Fysioterapeuter og fysioterapistudenter
Antall timer: 40 t.
Deltakerantall: Maks 30
Kursansvarlig: Mathias Lilleheim
Kursinnhold: Teoretisk og praktisk gjennomgang av fagområdene
styrke, utholdenhet, kosthold, koordinasjon og bevegelighet.
Gjennomføring: Størst fokus på det praktiske.
Teori i plenum og praksis i mindre grupper.
Kasus med en toppidrettsutøver som er under rehabilitering.

Erfarne forelesere: Våre forelesere har mange års utdannelse og lang er-
faring både fra toppidrett og gjennomføring av ulike typer kurs.

Følgende forelesere vil ha ansvaret for respektive fagområder:
Pella Refsnes Styrke/spenst/hurtighet
Mathias Lilleheim Styrke/spenst/hurtighet
Jon Aase Styrke/spenst/hurtighet/basistrening
Morten Bråten Koordinasjon/akrobatikk
Håvard Engell Bevegelighet
Sigmund Aasen Utholdenhet
Anne Marte Pensgaard Psykologi - trening
Hilde Fredriksen Rehabilitering – trening
Ina Garthe Kosthold - trening

Kursavgift: Kr. 4.900,- per pers. (inkl. lunsj)
Litteratur: Litteratur er inkludert i kursavgiften og vil bli utdelt ved
kursstart.
Påmeldingsfrist:  19. november 2004.
Påmelding sendes: Olympiatoppen, v/Guro Lium, Postboks 4004
Ullevål Stadion, 0806 Oslo.  Tlf. 22 02 57 61/62.
E-post: guro.lium@olympiatoppen.no
NB!  Vi tar forbehold om avlysning ved liten deltakelse.

Behov for overnatting?
Toppidrettssenteret Hotell, tlf. 22 02 57 35.
E-post: mette.karin.welle@iss.no

www.fysio.no/fondet

Reisestipend – utvidet søknadsmulighet
I forbindelse med faglig ajourføring kan fysioterapeuter med norsk autorisasjon og daglig virke
i Norge søke om reisestipend til fysioterapirelevante kurs, kongresser og seminarer.

For å legge ordningen enda bedre til rette for søkerne vil det fra og med 2005 bli innført utvidet søknadsmulighet:
• Sekretariatet vil behandle ordinære søknader om reisestipend fortløpende gjennom året.
• Søknaden sendes etter avsluttet reise og må være poststemplet senest 30 dager etter at reisen er avsluttet.
Ordningen vil gjelde for reiser som avsluttes fra og med 1. januar 2005 og faller inn under gjeldende kriterier.
Søknader som krever spesiell vurdering behandles av Fondsstyret en gang pr. kvartal.
For reiser som avsluttes i løpet av 2. halvår 2004 vil søknadsfrist 30. januar 2005 fortsatt gjelde (se www.fysio.no/fondet
og utlysning i FYSIOTERAPEUTEN nr. 11/2004).

På jakt etter
ny jobb?

www.fysioterapeuten.no/arbeidsmarked
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      NYTT KURS – 5 dagers vinterkurs på LILLEHAMMER
      Mandag 28. februar – fredag 4. mars
5 dagers kurs – MTT for thorakale og lumbale ryggsmerter - isjias
Sted:  Skogli Helse- og rehabiliteringssenter, Fredrik Colletts veg 13,
2614 Lillehammer
Kursavgift: 4.600,-
Påmeldingsfrist: fredag 11 februar 2005  (PS! Les mer om kurset på
Lillehammer på: www.holteninstitute.com)

HØST 2005
NYTT MTT KURS MED FOKUS PÅ ELDRE
      OSLO – Fredag 30. september og lørdag 1. oktober
MTT for eldre på pleihjem og eldre som bor hjemme (19 timer).

      OSLO – Søndag 2. og mandag 3. oktober
MTT for nakke og skulderbue smerter - hodepine (19 timer).
Sted: Begge kurs i Medinor A/S lokaler, Nils Hansens vei 4, 0667 Oslo.
Kurspris: 2.850 per kurs.
Påmeldingsfrist: Til begge kurs fredag 23. september 2005

NYTT KURS PÅ GRAN CANARIA (SPANIA)
      Mandag 26. november – fredag 2. desember
5 dagers kurs – MTT for nakke og skulderbue smerter - hodepine
Sted: Svenska Re, Rochas Rojas, San Augustin, Gran Canaria.
Kursavgift: 4.600
Påmeldingsfrist: fredag 7 oktober 2005  (PS! Les mer om kurset på Gran
Canaria på: www.holteninstitute.com)

Underviser: Tom Arild Torstensen B.Sc. (Hons), PT., Cand. Scient., spesia-
list 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 Hovedfag 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 vi-
deo (60-100 min), to kursmanualer, lunsj begge dager og fire kaffe/te pau-
ser. Bindende påmelding: ved innbetaling av NOK 2.850 - til Holten Insti-
tutt for MTT –kunnskapsformidling, Box 6038, 181 06 Lidingö, Sverige.
Kurspris for 5 dagers vinterkurs på Lillehammer og 5 dagers kurs på Grand
Canaria er 4.600. Kurspris for det nye 5 dagers grunnkurset er 2.900.
Innbetaling: til Handelsbanken i Norge; 9049.10.04036. Oppgi på innbeta-
lingen kurssted og tidspunkt. Da Bankenes Betalingsentral (BBS) bruker
lang tid på håndtering av innbetalinger, vil vi at du også melder deg på en-
ten skriftlig (adresse ovenfor), eller faxer til: 00 46 8 731 70 55, eller bruker
e-post: info@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 thorakale 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.
Kurskrav: 2 dagers MTT basis kurs for for thorakale og lumbale rygg-
smerter - isjias.
Påmeldingsfrist: Fredag 17. desember 2004.

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

     OSLO – Søndag 23. og mandag 24. januar
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
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

     NYTT KURS – OSLO - Onsdag 9. – søndag 13. februar
     5 dager grunnkurs i MTT
      Primært for siste års fysioterapistudenter, turnus- og
      nyutdannede fysioterapeuter
Sted: Medinor A/S lokaler, Nils Hansens vei 4, 0667 Oslo.
Kurspris: 2.900,-
Kursinstruktører: Morten Romslo og Tom Arild Torstensen
Påmeldingsfrist: Fredag 21. januar 2005.

Kurs i Medisinsk Trenings Terapi (MTT) 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. Som en oppfølging til 2 dagers kursene vil det fra 2005 arrangeres nye
kurs i klinisk resonering med fokus på pasient behandling. Fra 2005 vil Holten Institutt også arrangere et nytt 5 da-
gers grunnkurs primært rettet mot siste års fysioterapistudenter og nyutdannete fysioterapeuter. Teorigrunnlaget for
MTT er oppdatert og endret. Gjennom kursene vil du få ny kunnskap om sammenhengen mellom struktur og funk-
sjon. Kursene vil gi deg teori og praktiske eksempler for hvorfor vi i dag bør fokusere mer på funksjon, på hva pasi-
enten selv kan gjøre. Viktige behandlingsprinsipper 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. Her kombineres
kunnskap både fra den biomedisinske- og den biopsykososiale modellene. Praktisk trening på globale, semiglobale
og lokale MTT øvelser gjør at du etter kurset vil ha et praktisk redskap som du kan benytte neste dag i ditt møte
med pasienten.  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

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

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

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

Videregående kurs i akupunktur
Oslo, 6.-8. januar og 4.-8. april 2005

Norske legers akupunkturkurs arrangerer en serie videregående kurs i
akupunktur fra januar 2005. Dette er trinn 2 i kursserien arrangert av
Norsk Forening for Medisinsk Akupunktur. Alle kursene arrangeres i
samarbeid med Norsk Selskap for Allmennmedisin.

Trinn 2 tar for seg akupunkturbehandling av et variert spekter av indre-
organiske lidelser og begynner med det todelte Videregående kurset over
til sammen 8 dager. Det etterfølges av fire emnekurs med ett emnekurs
per semester i følgende indikasjonsområder: 1. Urogenitale lidelser, 2.
Lidelser i fordøyelsesapparatet, 3. Sirkulasjons- og luftveislidelser og 4.
Nevrologiske og psykiske/psykosomatiske lidelser. Forutsetningen for
deltakelse i de enkelte emnekursene er gjennomført Videregående kurs.
Trinn 2 bygger på kunnskapene fra kursene på trinn 1: akupunktur-
behandling av muskel-skjelettlidelser og hodepine. De som ikke har gått
trinn 1, men mener å ha de nødvendige grunnkunnskapene, kan ta kon-
takt med kursledelsen om dette.

Kurssted: Norrøna Konferansesenter, Grensen 19, 0159 Oslo
Kursstart: Torsdag 6. januar kl. 0930.
Kursavgift for januar- og aprildelen samlet: kr. 7.500.
Kurslitteratur: Heyerdahl og Lystad: Tradisjonell kinesisk akupunktur.
Den filosofi og praktiske anvendelse i moderne medisin. Boken må
medbringes til kurset. Den kan bestilles gjennom bokhandel.
Kursledelse: Lege Oscar Heyerdahl, Oslo og lege Nils Lystad,
Trondheim.
Påmelding innen 15. desember 2004 til Laila Wedø, Wedø Fysioterapi,
Johan Tillers vei 2, 7072 Heimdal, e-post: lahele@online.no,
faks: 72 84 56 60.

● Kurs og møter i alternativ behandling
NFF minner om at yrkesutøvelsen som fysioterapeut er avhengig av
offentlig autorisasjon. Annonser i FYSIOTERAPEUTEN godkjennes ikke av NFF.

Videreutdanning våren 2005

Bevegelsesvitenskap 15 studiepoeng
Motorisk adferd – teori og praktisk anvendelse

Deltidsstudium over 1 semester med 3 studiesamlinger.
Opptakskrav er 3-årig helsefagutdanning eller annen relevant utdanning
av tilsvarende omfang og nivå fra høgskole eller universitet (eks.
kroppsøving/idrett)

Det forutsettes nok søkere for at studiet skal igangsettes
Studiet godkjent av Lånekassen
Studiestart: ca 1. februar 2005.

Kontaktpersoner:
Arve Vorland Pedersen, tlf. 73 55 92 72. E-post: Arve.Pedersen@hist.no
Jan Harry Størksen, tlf. 73.55.92.75. E-post: Jan.Harry.Storksen@hist.no

Søknadsfrist: 10. desember 2004

Søknadsskjema:
Høgskolens web.side: www.ahs.hist.no eller ved henv. til
Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avd. for helse- og sosialfag, tlf. 73 55 91 50/
73 55 92 54. Søknaden sendes AHS, HiST, 7004 Trondheim.

Høgskolen i Sør-Trøndelag
Avdeling for helse- og sosialfag
Program for videreutdanning

REISER – med egen transport – for lesere av

For bestilling og mer informasjon ring:

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

eller sjekk www.fysioterapeuten.no/dtf-travel 

Ekspedisjonsgebyr kr 59,-. 
Avbestillingsforsikring: pr. voksen kr 98,-/pr. barn kr 48,-.

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

– med forbehold om spesialtilbud.

Terje Rakke/NTR

Spar op til kr 1751,-

FOTO: Aud Eva Bergo

I hjertet av Sør-Norge og midt i Valdres ligger Fagernes, omgitt av
Jotunheimen, Valdresflya, isbreer, villrein og vakre stavkirker. Naturen er vill
og vakker. Skiopplevelsene er på topp, med over 1000 kilometer langrenns-
løyper gjennom skog og over fjell. Valdres Skisenter ligger i Aurdal, med løy-
per på åsene og en flott snowboardpark. Beitostølen er kun en liten kjøretur
unna. Det er også mye moro uten ski på bena, som kanefart, butikker,
museer og dansesteder. Quality Hotel Fagernes ligger rett ved
Strandefjorden, har to restauranter, med hvert sitt særpregede miljø, og i
danserestauranten Paviljongen, spilles det opp til dans seks kvelder i uken.

Ankomst: Søndager i periodene 26.12.-16.01., 30.01.-13.03. & 27.03.-24.04.2005.
Påskeankomst fredag 18.03 2005, 4 overnattinger – pristillegg. kr. 200,-.

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.

fra kr 1999,-
pr. person i dobbeltrom

5 overnattinger
5 frokostbuffeer
5 to-retters middager/buffeer 

6 vinterdager på Quality Hotel Fagernes
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På ski i Valdres
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Alpint: Antal pister 26 4 3
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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.

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!

Tlf. 22 07 65 00  Fax. 22 07 65 05
E-post: medinor@medinor.no
Internett: www.medinor.no

DIN TOTALLEVERANDØR
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jbrans eregisteret

Flere av FYSIOTERAPEUTENs lesere etterlyser
en samlet oversikt over leverandører av fysioterapiutstyr. Ved
å registrere ditt firma i vårt bransjeregister sikrer du deg at
norske fysioterapeuter blir oppmerksomme på ditt firma og
dets produkter.

Vi har ulike kategorier som du kan velge å plassere ditt firma under:
●  fysioterapiutstyr generelt ●  benker/krakker/matter osv.
●  data-produkter ●  varme/kulde/kremer/gel
●  tekniske hjelpemidler ●  test-treningsutstyr
●  behandlingshjelpemidler ●  madrasser og puter ● solarium mm.

Priser:
Liten modul, 20 x 57 mm
6 utgaver: kr. 3.000
12 utgaver: kr. 4.500

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

Bli med i FYSIOTERAPEUTENs
Bransjeregister!

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

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

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

Test-, treningsutstyr/behandl.hjelpemidler

S-E-T konseptet (Sling Exercise Therapy)
NORDISK TERAPI AS,Postboks 64, N-4853 HIS.

Tlf. 37 05 97 70. Fax 37 05 97 80.
terapimaster@nordiskterapi.no

www.terapimaster.com

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

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

Varme/kulde, kremer/gelSolarium m.m.

UltraTan Silver 850.
Meget driftssikkert solarium i proff-

kvalitet. Populært tilbud og gode
ekstrainntekter. Be om katalog!

Hydro-jet Hydroterapi-benk.
Kraftig og velgjørende massasje, kan
styres av brukeren! Fin også til
«rutinearbeid» og oppvarming/uttøyning.
Dyktig «massør» som ikke krever lønn.
Be om brosjyre!

5152 BØNES. Tlf. 55 12 38 40. e-post: info@ultratan.no
AGIT ULTRATAN

Vernesko/-utstyr

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

BAMSE PRODUKTER
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Informasjon fra NFF

Fond til etter- og videreutdanning
av fysioterapeuter

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

Norsk Fysioterapeutforbund
Stensberggata 27

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

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

Sentralstyret
Forbundsleder: Anne Lexow

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

anne.lexow@fysio.no
Nestleder: Elin Engeseth

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

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

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

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

Julius Middelthunsvei 8, 3610 Kongsberg
Tlf. 32 76 30 57 p, 92 69 89 57 mob.

Faks 32 77 23 91 mrk Roar. roar.hoeidal@c2i.net
May L.T. Ringvold (leder Fag- og spes.råd)

Harald Løvenskiolds vei 37, 0751 Oslo
Tlf. 22 45 25 41 a, 98 49 87 80 mob.

maya.ringvold@hf.hio.no
Stig B. Salberg

Tyholtvn. 5, 7500 Stjørdal. Tlf. 74 82 73 50 a,
74 82 50 86 p, stig-sal@frisurf.no

Beate Ytreberg
Olsgårdlia 9, 9015 Tromsø. Tlf. 77 66 06 89 a,

99 71 11 59 mob. beate.ytreberg@hitos.no
Siri E. Hellandsjø

Haugane 26 B, 3408 Tranby
Tlf. 32 85 48 70 a, 32 85 17 05 p, sieli@online.no

Guri Tokle
Belvedere 28, 7020 TrondheimTlf. 73 86 90 86 a,

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

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

Siri Nergård, Ullevålsvn. 81, 0451 Oslo
siriner@hotmail.com  Tlf. 97 74 34 18

Sekretariatet
Generalsekretær: Lene Rønning-Arnesen, 22 93 30 52

Informasjonsleder: Harald Nyquist, 22 93 35 67
Spesialrådgiver: Grete Treider, 22 93 30 62

Utreder: Merete Sandstad, 22 93 30 55
Kontorleder: Solvår Stokke, 22 93 30 51

Regnskapsansvarlig: Rune Tørrlenn, 22 93 30 65
Ansv. medlemsregisteret: Kristin Stormo, 22 93 30 68
Sekretær for avdelingene: Nina Solvang, 22 93 30 74

Sekretær info og spes.ordn.:
Francoise Thorkildson, 22 93 30 64

Fagseksjonen
Seksjonsleder: Malene Haneborg, 22 93 30 72

Kollegaveiledning: Vippen Fleischer, 22 93 30 76
Fagkonsulent - kurs: Áslaug Skúladóttir, 22 93 30 75

Konsulent - kurs: Micheline Viktil, 22 93 30 70
Fagkonsulent - kurs: Kaare Øystein Trædal, 22 93 30 53

Rådgiver : Bente Øfjord, 22 93 30 86
Prosjektleder: Torunn Stavnes Søyseth, 22 93 35 63

Kurssekretær: Monica Haugen, 22 93 30 66

Forhandlingsseksjonen
Seksjonsleder: Bente M Krogdahl, 22 93 30 61

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

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

Elin Engeseth,
nestleder

NFF lar høre fra seg…
En av NFFs oppgaver er å være på vakt i forhold til saker som berører medlemmene. Innstil-

lingen fra Bernt-utvalget er en slik sak.

Det blåste storm blant fysioterapeutene i 1984 om mulige virkninger av Lov om helsetje-

neste i kommunene. Til tross for motforestillingene den gangen, er fysioterapi en skal-tje-

neste i kommunene.

I senere år har myndighetene hevdet at refusjonskostnadene til fysioterapi er blitt for store,

og vi opplever innstramminger på flere fronter. NFF arbeider aktivt for å veie opp for ulem-

pene ved eksisterende ordning.  I midten av oktober fikk Helse- og omsorgsministeren over-

levert en innstilling fra et regjeringsoppnevnt utvalg, NOU 2004; 18, Helhet og plan i helse-

og sosialtjenestene.

Utvalget foreslår å erstatte dagens kommunehelsetjenestelov og sosialtjenestelov med «én

harmonisert kommunal sosial- og helsetjenestelov». En ny lov skal blant annet sikre ensartet

regulering av tjenestene, helhetlige tilbud til tjenestemottakerne og forenkle regelverket både

for tjenestebrukere, -ytere og kommuner.

Forslaget innebærer at bare leger skal forbli en lovfestet profesjon. NFF rystes over at

fysioterapi i den foreslåtte loven ikke skal være en lovpålagt tjeneste, men stilles likt med

andre tjenester, uavhengig av om behandleren innehar autorisasjon eller ikke. Videre foreslås

at kommunene skal ha stor frihet til å organisere tjenestene slik at de er best mulig tilpasset

lokale forhold, prioriteringer og behov. Kommunen kan organisere tjenestene ved selv å drive

virksomheten eller inngå avtale om slik drift med andre.

Utvalgets innstilling vil bli sendt på høring, og høringsuttalelser skal vurderes før innstil-

lingen går til Stortinget. NFF skal følge nøye med underveis og skrive en gjennomdrøftet og

gjennomarbeidet høringsuttalelse. Vi skal selvfølgelig også påvirke politikerne. I de politiske

miljøene er det NFF som representerer fysioterapeutene.

Vi kan like forslaget eller ikke, men helt sikkert er det at vi står foran en omfattende end-

ring. Etter NFFs syn er det et viktig prinsipp å sette tjenestemottaker i sentrum og samle ret-

tigheter i helse- og sosiallovgivningen i samme lov. NFF stiller imidlertid spørsmål ved om

tjenestemottaker i tilstrekkelig grad vil være sikret nødvendig fysioterapi i det nye lovforsla-

get, inkludert helsefremmende og forebyggende tiltak, og om lovforslaget vil bedre organise-

ring og tilgjengelighet til tjenestene.  I den videre behandlingen av forslaget vil NFF tydelig-

gjøre sin kunnskap om fag og fagutøvelse og betydningen av fysioterapivirksomheten. NFFs

medlemmer skal spørres til råds; første anledning gis på Landsmøtet på Lillehammer!
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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

NFFs studentstipend 2005
Tiden er inne til å søke NFFs studentstipend 2005.
Tildelingssummen er totalt kr. 10 000,- og stipendiet
kan søkes av alle studenter som skriver fordypning-
soppgave i siste studieår. Det eneste kriteriet for til-
deling er at pengene brukes til dekning av utgifter i
forbindelse med en skriftlig oppgave som avslutning
på grunnutdanning i fysioterapi. Det kan søkes om
hel eller delvis dekning av kostnader. Norske studen-
ter ved utdanningssteder i inn- og utland kan søke.

Søknaden skal inneholde:
●  tittel på oppgaven
●  begrunnelse for valg av emne
●  kort planskisse for gjennomføring
●  budsjett
NFFs sentralstyre vurderer søknadene og tildeler

stipendiene. Utbetaling skjer når oppgaven er levert
til skolen og NFF har mottatt kopi. Søknad sendes til
NFF, postboks 2704 St.Hanshaugen, 0131 Oslo.

Søknadsfrist: Fredag 28. januar 2005.

Økt lønn uten pott avsatt til
lokale forhandlinger?
Nå nærmer de lokale forhandlingene både i landets
kommuner og i statlige virksomheter seg avslutnin-
gen, og mange av NFFs medlemmer har fått en vel-
fortjent lønnsøkning. Hva gjør de som arbeider for
eksempel i sykehusene hvor det ikke er satt av pen-
ger til lokale forhandlinger for å få økt lønn?  Svaret
er at dere også kan fremme lokale lønnskrav!

Selv om det i de sentrale forhandlingene ikke ble
satt av penger til å forhandle om, er det viktig at fy-
sioterapeutene ikke slutter å stille krav. Det er ikke
noe i den sentrale avtalen som hindrer arbeidsgiver å
gi lønnsøkning. Det viktigste er å kreve lønn som
nyansatt. NFF la i sommer ut et temaskriv på
www.fysio.no om akkurat dette. Se under «lønn og
ansettelse» og «temaskriv».

Videre er det grunnlag for å diskutere lønn der-
som du blir bedt om å påta deg nye og utvidete ar-
beidsoppgaver eller ansvar.  For arbeidsgiver kan det
være dyrere å ansette nye personer enn å benytte
ansatte som kjenner virksomheten. En ansettelses-
prosess krever både tid og penger. Det er viktig at
den det gjelder vet å sette pris på seg selv og frem-
mer de lønnskrav som etter omstendighetene er ri-
melige. Kontakt din lokale NFF-tillitsvalgte ved spørs-
mål. Lykke til!

Kursavgift i 2005
Kursavgiftene for kurs i 2005 er nå indeksregulert.
Det vil si at kursavgiften øker 3 prosent fra i år. I an-
nonsert kursavgift er det inkludert lunsj og eventuelt
kompendium, hvis ikke annet er spesifisert.

Påmelding og avmelding
til kurs
Fagseksjonen minner om at påmelding og avmelding
må skje skriftlig. Elektronisk påmeldingsskjema lig-
ger på våre nettsider. Påmelding/avmelding kan også
sendes i posten, på e-post til kurs@fysio.no eller på
faks 22 56 58 25. Påmeldinger til kurs er bindende.

Påmeldte som ønsker å trekke seg må betale et
gebyr tilsvarende 500,- kroner når avbestillingen skjer
etter påmeldingsfristen. Hele kursavgiften må beta-
les når avbestillingen skjer innen to uker til kursstart.
Dersom man må trekke seg på grunn av sykdom, vil
man bli belastet med et gebyr tilsvarende 10 prosent
av kursavgiften uansett når avbestillingen skjer i for-
hold til kursstart. I slike tilfeller må legeattest sendes
til NFF.

Spesielle opptakskrav til
kurs
NFFs fagseksjon minner om at ved påmelding til kurs
med spesielle opptakskrav, skal dokumentasjon som
beviser at søker oppfyller opptakskrav sendes til Fag-
seksjonen NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131
Oslo eller på faks 22 56 28 25.

Påmeldinger til kurs etter
utgått påmeldingsfrist
Ved ledige plasser på kurs ved påmeldingsfristens
utløp, tas det imot påmeldinger frem til kurset er full-
tegnet. Se også \o «http://www.fysio.no/kurs»
www.fysio.no/kurs under opptakskriterier i NFFs kurs
og møter. Det tas forbehold om at kurs kan være full-
tegnet når FYSIOTERAPEUTEN kommer ut. Påmel-
dinger som sendes etter påmeldingsfristen til full-
tegnede kurs med venteliste er ikke gyldige. NFFs fag-
seksjon anbefaler derfor at du leser kurskalender på
nettsidene www.fysio.no/kurs Denne oppdateres
jevnlig. Etter at påmeldingsfristen har gått ut skal det
stå enten «Fortsatt ledige plasser» eller «Fullt». Du
kan gjerne ringe NFFs fagseksjon for nærmere infor-
masjon.

Faktura for kurs
Når arbeidsgiver skal betale for kurset, må dette spe-
sifiseres ved påmelding. Den påmeldte er ansvarlig
for å oppgi riktig fakturaadresse til sin arbeidsgiver.
Hvis NFFs fagseksjon ikke har fått beskjed om dette
innen påmeldingsfristen, blir fakturaen skrevet ut på
deltakerens navn. Dette kan ikke endres etter at fak-
turaen er sendt ut.

Valgkomiteen beklager
utelatt kandidat
Valgkomiteen har ved en feiltagelse utelatt å presen-
tere kandidat Solvor Kolsrud Segtnan i landsmøte-
bilaget til FYSIOTERAPEUTEN nummer 10 - 2004.
Valgkomiteen beklager dette. Hun er ikke innstilt av
valgkomiteen og skal stå under «Andre foreslåtte
kandidater» til Etisk Utvalg.

Solvor Kolsrud Segtnan
Bosted: 7054 Ranheim
Stilling: Høgskolelektor ved fysioterapeututdanningen
i Sør Trøndelag
Utdanning: Statens Fysioterapiskole1967. Mellomfag
pedagogikk, Hovedfag i helsefag. Spesialist i allmenn-
fysioterapi.
Yrkeserfaring: Fysikalsk institutt, Kommune,
Fylkeslegekontor.
Organisasjonserfaring: Solvor sitter i nåværende Etisk
Utvalg. Tidligere sentralstyremedlem. Kasserer i NFFs
avd. Nord Trøndelag. Diverse verv i lokalmiljøet.

Beskrivelse av kandidaten: Hun er grundig og
saklig i sitt arbeid og har erfaring med å takle krisesi-
tuasjoner. Hun ønsker å få satt etikken på dagsorden
og er opptatt av at fysioterapeuter jobber etter etiske
gode standarder både i praksis og dokumentasjon.
Gjennom sitt verv i etisk utvalg ser hun muligheter
for å få arbeidet med å få formidlet sider i fagutøvelsen
som hun brenner sterkt for. Hun har i løpet av det
siste året skolert seg igjennom kurs for å ytterligere
kvalifisere seg til vervet i etisk utvalg. Valgkomiteen
oppfatter at hun er sterkt motivert for å fortsette i
Etisk utvalg.

Husk Rainbow Hotels når du er på reise

Som medlem i Norsk Fysioterapeutforbund oppnår du gode
priser på Rainbow hotell. Husk å oppgi kode «NFF» ved alle
henvendelser for å oppnå spesialpris.

Rainbow Hotels har 43 hotell i de største byene i Norge.
Hotellkjeden har rom-frokosthotell og profesjonelle konfe-
ransehotell. Felles for alle hotellene er god standard.

For tiden kjører hotellkjeden en brødkampanje som de
beskriver slik:

«Frokosten er dagens viktigste måltid. Det har Rainbow
Hotels tatt konsekvensen av og på våre hotell skal du stå
opp til en smaksrik og god frokost med ferskt hjemmebakt
brød, frisk frukt og smakfulle råvarer.»

Rainbow Hotels har seks medarbeidere på Booking-
service. Du treffer dem på telefon 23 08 02 00 fra kl 08.00 til 19.00. Du kan
også benytte mailadressen service@rainbow-hotels.no. Oversikt over hotel-
lene finner du på: www.rainbow-hotels.no
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I nform
asjon  fra  NFF

Tlf. 23 05 11 60
Fax. 23 05 11 70
post@fysiopartner.no
www.fysiopartner.no.

Treningsutstyr

Forbruksmateriell

Fysioterapiutstyr

Medium tursekk,
30 liter
Svart, med NFFs logo

kr. 200

Tennistrøye i piguet. Hvit.
God kvalitet. S, M, L, XL, XXL

kr. 150

Svart veske med NFFs logo
med plass til perm eller PC

kr. 150

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

kr. 80

NFFs kolleksjon

Det er raskest å bestille via NFFs butikk på internett: www.fysio.no og velg NFF-butikken.
Du kan også sende skriftlig bestilling til Norsk Fysioterapeutforbund, postboks 2704, St. Hanshaugen,

0131 Oslo. Telefaks: 22 56 58 25. E-post: francoise.thorkildson@fysio.no

Moms er inkludert i alle priser. Ekspedisjonsgebyr kr. 35 og porto kommer i tillegg.
Denne listen finnes også på våre hjemmesider: www.fysio.no og velg NFF-butikken.
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ÅRSABONNEMENT - LØSSALG
Norge: 950 kroner. Utland: 990 kroner.
Offentlige institusjoner: 850 kroner.
For medlemmer av NFF inngår
årsabonnement i medlemskontingenten.
Årsabonnementet løper til det blir
skriftlig oppsagt.
Enkeltnumre: 80 kroner + porto.

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

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

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

Alle priser er ekskl. moms.

FRISTER
Nr. Frist kursann./ Annonsefrist Utgiv.

debattinnlegg stilling ledig dato
12 15/11 19/11 10/12
1-05 20/12   3/1 21/1

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

November
29.-30. København. Første nordiske symposium
om kreft og fysisk aktivitet.
Mer info: www.ffy.dk

Desember
2.-3. Lillehammer. Fagdager.
Arr.: NFF
Info: www.fysio.no/fagdager

3.-5. Lillehammer. NFFs 21. landsmøte.
Info: www.fysio.no/landsmotet

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

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

21. Oslo, Rikshospitalet. Etableringsmøte for
Norsk smerteforening. Ny tverrfaglig forening
for forskning og smertebehandling.
Mer info: sara.maria.allen@rikshospitalet.no

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

10.-13. Molde. Kollegabasert veilednings-
seminar og årsmøte.  (10.03).
Arr.: Faggruppen for manuellterapi.
Tverrfaglig seminar «Arbeid eller trygd – helse-
tjenestens virkemidler» (11.-13.03).
Utdeling av Muskel&Skjelett-prisen 2005,
norsk manuellterapis forskningspris.
Info: www.manuellterapi.com/
default.aspx?sid=19

11.-12. Oslo. Den 4. Nordiske konferanse i
Psykiatrisk og Psykosomatisk fysioterapi.

Tema: Endring.
Arr.: NFFs faggruppe for psykiatrisk og psykoso-
matisk fysioterapi.

April
13.-15. Bergen. Årsmøte og Fagseminar.
Tema: Intensiv trening
Arr: Faggruppen for barne- og ungdoms-
fysioterapi

Juni
1.-3. København. Det 6. nordiske
forskningssymposium for fysioterapeuter, fra i
år kalt Nordic Physiotherapy Congress.

16.-18. Tønsberg. Nordisk kongress i preventiv
kardiologi og hjerterehabilitering.
Info: Torill Holthe, tlf. 33 34 26 64.

23.-25. Oslo. 1st World Congress on Sports
Injury Prevention
Arr.: Oslo Sports Trauma Research Center og
Norges Idrettshøgskole
Info: www.ostrc.no/congress2005

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

17.–21. København, Danmark. 15th ERS Annual
Congress
Mer info: www.ersnet.org/ers

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

28.9-2.10 Melbourne, Australia. 3rd IPPA Con-
ference, International Private Practitioners
Association Tema: Innovations - Exercise the
Mind, Strengthen the Outcome, Mobilise the
Profit
Arr: Private Australian Practitioners
Info:  sally.roberts@physiofirst.org.uk
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FYSIOTERAPEUTEN på nettet
Du kan også lese nyheter om fysioterapi, både faglig og politisk, på

våre nettsider! Sidene oppdateres jevnlig mellom hver gang

tidsskriftet kommer i postkassa.

Vår nettadresse: www.fysioterapeuten.no

Her finner du også FYSIOTERAPEUTENs debattforum på nett, der

du kan delta i debatter om alt fra driftstilskudd, egenandeler og

hvordan NFF gjør/ ikke gjør jobben sin, til rent faglige spørsmål rundt

behandling av pasienter.

Debattforumet finner du her:  www.fysioterapeuten.no/diskusjon

SPINNVILL
OG MORSOM

STYRKETRENING!
Powerball er et fint håndverk ingeniørkunst og et
presisjonskonstruert gyro. Jo raskere du spinner
den indre rotor, jo mer krefter genererer den og
jo mer motstand gir den til dine fingre, hånd,
håndledd, armer og skuldre. For de fleste er dette
et godt treningsalternativ så vel som mye moro.
Produktet passer til opptrening av skade (rolig
bruk) og til å forbedre deg i sport som: 
golf, tennis, badminton, motorsport, sykkel eller
der du bruker håndledd/arm/skuldre. 

Du blir garantert hektet etter å ha prøvd denne
ballen.

Du finner oss på: 

www.powerballs.no
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