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Slutter. Anne Lexow snakker om arbeidet
som forbundsleder og hvilke saker hun
har vært mest opptatt av. Etter ni år som
forbundsleder, er hun åpen for nye utfor-
dringer. Hennes store ønske som nyvalgt
leder var å samle alle fysioterapeuter i ett
forbund. Det lyktes ikke.

Studiepoeng. En ny kursmodell som NFF og Høg-
skolen i Vestfold har utarbeidet kan gi deltakerne
studiepoeng. Fysioterapeutene Camilla Mensach og
Øyvind Årnes Johansen, som deltok på kurs i helse-
fremmende og forebyggende arbeid i Drammen i
høst, er fornøyd med denne muligheten.

Retningslinjer. Fysioterapeuten har det
siste året revidert og fornyet tidsskriftets
retningslinjer for fagartikkelforfattere. Målet
er å forbedre kvaliteten på fagstoffet i
tidsskriftet. Samtidig vil vi oppmuntre til
bruk av flere sjangere for å få større varia-
sjon i fagstoffet.

Varmt klima. Habiliteringsopphold i varmt klima
for CP-barn, er temaet for fagartikkelen. Resultater
fra en case-controll studie som undersøkte effek-
ten av opphold i varmt klima for 60 barn med CP i
alderen seks til 18 år, viste at flertallet opplevde
økt egenmestring og hadde færre adferds- og
følelsesmessige problemer.
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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.

Den store master-
konkurransen

Kvalitetsreformen innen høyere utdanning kastet utdanningsinstitusjonene inn i en helt ny

virkelighet. Blant annet er det nå opp til de enkelte høgskolene og universitetene å opprette

tilbud om videreutdanninger som fenger. Det er på denne måten de kan styrke sin økonomi.

En konkurransesituasjon har oppstått. Høgskolene og universitetene i Oslo, Bergen,

Trondheim og Tromsø samordner ikke sine videreutdanningstilbud innen fysioterapi. De

konkurrerer om studenter og kanskje også om faglig prestisje. Hittil har ingen tatt ansvaret

for å se helheten i tilbudene.

En rekke spørsmål dukker opp: Hva har fysioterapeuter behov for? Finns det nok interes-

serte studenter og kvalifiserte lærere? Hvem skal gjøre hva? Hvordan sikre et helhetlig til-

bud og en riktig bruk av faglige ressurser?

Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter vedtok på sitt styremøte i november

at de ikke ville realitetsbehandle søknader om støtte til blant annet utvikling av to

masterutdanninger innen psykomotorisk fysioterapi, i henholdsvis Bergen og Tromsø.

Det er en modig og interessant beslutning, og viser at i alle fall en instans vil engasjere

seg for å få partene til å samarbeide.

Søknadene som Fondet valgte ikke å behandle gjaldt, foruten de to masterutdanningene i

psykomotorisk fysioterapi, en søknad fra Tromsø om støtte til en master i nevrologi, mens

NFFs faggruppe for idrettsfysioterapi søkte om midler til å utvikle en masterutdanning i

idrett. I begrunnelsen peker Fondet blant annet på at søknader bør komme fra en

utdanningsinstitusjon, eventuelt i samarbeid med et fagmiljø i fysioterapi.

Det er selvsagt utdanningsinstitusjonenes fulle rett å planlegge som de selv vil, og for-

søke å vinne støtte for det. Det er også helt forståelig at de vil markere seg faglig. Men tje-

ner det fagets langsiktige interesser at det konkurreres på denne måten? Neppe.

Fondet har tydeligvis liten lyst til å fortsette å dele ut midler på slike premisser. Vi ser

med spenning fram til fortsettelsen. Hva blir det – pengene eller faget?

Fysioterapeuten ønsker alle lesere god jul og et riktig godt nytt år!



5Fysioterapeuten nr. 12   desember  2004

Aktuelt

Bærum tapte på alle punkter i sa-

ken som NFF og 93 fysioterapeu-

ter har ført mot kommunen om

reduksjon av driftstilskudd.

Av Dagrun Lindvåg
dl@fysio.no

Kommunen må, i tillegg til at oppsigelsene
kjennes ugyldige, dekke fysioterapeutenes
tap og betale NFFs saksomkostninger på
rundt 442.000 kroner.

– Nok en gang viser det seg at vår argu-
mentasjon i forhold til stillingsvernet for
driftsavtalene holder mål. Stillingene er
uoppsigelige, sier NFF-leder Anne Lexow i
en kommentar til dommen.

Rådgiver Terje Døvik i NFF sier til Fy-

Fysioterapeutene vant i Bærum
av liten økonomisk betydning. Tapet kan be-
løpe seg til 30-40.000 kroner per år. Retten
bemerker også at fysioterapeutene ikke har
mulighet til å dekke tapet ved å ta høyere
egenandel fra pasientene.

Ansatte nye
Kommunen hadde etter rettens mening også
andre alternativer som kunne oppfylle beho-
vet for innsparinger. Både NFF og kommu-
nen er enige om at kommunen har rett til å
inndra ledige driftstilskudd, men denne mu-
ligheten ble ikke brukt. Saksøkerne har vist
til at det har vært ledighet i perioden som
beløpsmessig ville ligge over innsparingene
oppsigelsene innebærer. Retten bemerker
også at kommunen har ansatt tre nye fysiote-
rapeuter i perioden fra driftstilskuddene ble
redusert og fram til saken kom opp for ret-
ten. ■

sioterapeuten at det nye i denne dommen er
at retten ser på oppsigelsene i Bærum som
enkeltvedtak, og at forvaltningslovens regler
legges til grunn. Tingretten tar derfor ikke
stilling til om avtalene fra 1984 er uoppsig-
elige. Oppsigelsene er ugyldige uansett.

Troverdighet
Retten peker også på det offentliges trover-
dighet som kontraktsmotpart, og mener det
skal vektige argumenter til for slike oppsi-
gelser. Det vil stride mot rettssikkerhetside-
aler moderne forvaltningsrett bygger på, der-
som det offentlige fritt skal kunne omgjøre
tidligere vedtak, bemerker retten.

Bærum kommune brukte ostehøvel-
prinsippet når det gjelder reduksjonen av
driftstilskudd i denne saken. Hver av de 93
fysioterapeutene fikk tilskuddet redusert
med fem prosent.

I dommen blir det påpekt at det å miste
en mindre andel av et driftstilskudd ikke er
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Det skal være klare utdannings-

krav for å praktisere nåle-

behandling og helhetlig akupunk-

tur. Kravene skal være 150 timer

for fysioterapeuter som jobber

med muskel-skjelettlidelser i

spesialisthelsetjenesten, og  617

timer for fysioterapeuter som øn-

sker å gi akupunktur som del av

behandling i sin praksis.

Av Heidi Johnsen
hj@fysio.no

Dette er resultatet av en utredning som nylig
ble overlevert Helse- og omsorgs-
departementet og som skal ut på høring til
berørte organisasjoner, deriblant NFF. Utred-
ningen skiller mellom autorisert helseperso-
nell på henholdsvis videregående skoles nivå
og autorisert helsepersonell med helsefaglig
utdanning på minimum bachelornivå, hvor
fysioterapeutene inngår. For første gruppe

Fakta
Sosial- og helsedirektoratet, SHDir, fikk i oppdrag av tidligere Helsedepartementet, nå Helse- og

omsorgsdepartementet, å kartlegge utdanninger i akupunktur og homøopati i Norge. For å løse

oppdraget ble det nedsatt to arbeidsgrupper, en for akupunktur og en for homøopati. Formålet

med arbeidet er å lage en utredning med anbefalinger om hvordan utdanningene kan komme i

samsvar med internasjonale retningslinjer, samt krav til norske helsefagutdanninger på tilsvarende

nivå. Anbefalingene skal gi en vurdering av hva studentenes samlede opplæring etter endt

studium bør være innenfor områdene:

– Helsefaglige basisfag

– Pasientkommunikasjon og etiske retningslinjer

– Kunnskap om norsk helsetjeneste og relevant lov- og forskriftsverk

– Praksisopplæring

– Det fagspesifikke for den aktuelle utdanningen

I akupunkturgruppen var følgende organisasjoner og instanser representert:

Norske Akupunktørers Hovedorganisasjon, NAHO, Norsk Forening for Klassisk Akupunktur, NFKA,

Norsk Forening for Medisinsk Akupunktur, NFMA, Nasjonalt forskningssenter innen alternativ og

komplementær medisin, NAFKAM, Utdannings- og forskningsdepartementet og Sosial- og

helsedirektoratet, SHDir.

Arbeidsgruppen har forholdt seg til Verdens helseorganisasjons anbefalinger om utdanning for

akupunktører som ikke er autorisert helsepersonell. Arbeidsgruppen mener WHOs retningslinjer

for autorisert helsepersonell med minimum bachelorgrad er urimelig høye, og finner det rimelig at

utdanningskrav til denne gruppen er tilpasset International Council of Medical Acupuncture and

Related Techniques, ICMARTs utdanningspolicy. ICMART er en non-profit organisasjon med

medlemmer fra rundt 50 organisasjoner for medisinsk akupunktur. Ved at medlemmer fra NFMA

og NAHO også er med i ICMART, anerkjennes deres utdanningskrav av organisasjonen.

Enighet om krav til akupunktur-
utdanning

anbefales en fireårig akupunkturutdanning
på minimum bachelornivå. For fysioterapeu-
ter er det to alternativer.

For fysioterapeuter som jobber innenfor
spesialisthelsetjenesten og ønsker å tilby
akupunkturbehandling ved muskel-skjelett-
lidelser anbefales utdanning tilsvarende
NFMAs grunnkurs I. Dette grunnkurset har
150 timer undervisning fordelt på 100 timer
forelesninger/ferdighetstrening, en eksamen
og 50 timer veiledet praksis. Samme opp-
legg anbefales til fysioterapeuter som skal gi
akupunktur knyttet til slagbehandling på
slagenheter og nevrologiske avdelinger.

Skal du bruke akupunktur som metode i

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

selvstendig behandlingspraksis, anbefaler ut-
redningen å ta utdanning i akupunktur tilsva-
rende NFMAs studiemodell med grunnkurs
og videregående kurs + 150 timers veiledet
praksis med erfaren akupunktør som veile-
der.

Utdanningsopplegget består av:
● 317 timers forelesninger/ferdighets-

trening
● To eksamener
● 150 timer veiledet praksis
Dette utgjør 467 timer planfestet under-

visning. Videre antas det at utdanningen vil
kreve rundt 150 timer selvstudier og totalt
kommer opp i 617 timers utdanning. Det er
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NFF fornøyd
–  NFF er svært fornøyd med at vi endelig
kan få bort praksisen med korte kurs og
helgekurs som bakgrunn for å utføre nåle-
behandling. Dette gir trygghet for pasien-
tene, men tilfredsstiller også de krav NFFs
sentralstyre har vedtatt, sier Malene Hane-
borg, leder for NFFs fagseksjon.

Haneborg er også fornøyd med at utred-
ningen anbefaler et godkjenningssekretariat i
samarbeid med relevante fagorganisasjoner.

– Dette vil sannsynligvis bli en offentlig
instans som kvalitetsikrer utdanningen, og
dermed sikres også klageadgangen, sier Ma-
lene Haneborg. ■

dette NFFs fagforum for akupunktur anbefa-
ler for sine medlemmer, på bakgrunn av for-
bundets sentralstyrevedtak.

Utvalget sier at samme utdanning muli-
gens kan anbefales for kiropraktorer og
manuellterapeuter som ønsker å tilby
akupunkturbehandling i selvstendig
behandlingspraksis. Her anbefaler utvalget
at Kiropraktorforeningen og NFFs fag-
gruppe for manuell terapi går igjennom de-
taljene i NFMAs utdanningsmodell, gjerne i
samarbeid med NFFs fagforum for aku-
punktur.

Godkjenning
I utredningen blir det foreslått at all utdan-
ning i akupunktur for autorisert helseperso-

Kvalitet. Utredning
foreslår strengere krav
til den som skal utøve
akupunktur i sin
praksis. (Arkivfoto)

nell skal godkjennes enten av Lege-
foreningen, som i dag godkjenner NFMAs
utdanningsmodell, eller eventuelt av et nytt
sertifiseringssekretariat. Dette sekretariatet
må samarbeide med relevante organisasjo-
ner, for eksempel NFF, NSF og DNLF, med
ansvar for oppgaver som:

● utdanningstilbud i  akupunktur for au-
torisert helsepersonell i forhold til de
foreslåtte krav.

● Sertifisering av autorisert helseperso-
nell som tilfredsstiller de skisserte
utdanningskravene. Av sertifikat/kursbevis
bør det framgå hva slags akupunktur-
utdanning vedkommende har gjennomgått
og hvilke lidelser/sykdommer han/hun kan
behandle. ■
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Tre styremedlemmer i NFFs fag-

forum for akupunktur har trukket

seg fra sine verv. Bakgrunnen er

sterk kritikk fra fem nye medlem-

mer i forumet. Med to styremed-

lemmer igjen er ikke forumet be-

slutningsdyktig og må snarest

mulig få et nytt styre på beina.

Av Heidi Johnsen
hj@fysio.no

I et debattinnlegg i Fysioterapeuten nummer
11/2004 gikk fem tidligere medlemmer i
Norsk Forening for Medisinsk Akupunktur
(NFMA), nå kollektivt innmeldt  i fag-
forumet, til sterke angrep mot ledelsen. Kri-
tikken ble først lagt fram i et brev til sentral-
styret. Både leder Gaute Mehl og styremed-
lemmene Frode Hansen og Dag Vågnes har
nå trukket seg fra sine verv. Tilbake i styret
sitter Stig Rune Pedersen og Bosko
Gardasevic, som ble valgt inn i styret på
siste årsmøte, og som utgjør to av de fem
som underskrev brevet og debattinnlegget.

Styret i Fagforum for akupunktur
redusert til to

Overrasket
Bosko Gardasevic er overrasket over utfallet
og sier til Fysioterapeuten at dette langt fra
var målsettingen.

– Vi ønsket å sette fokus på fagforumet,
få det til å fungere bedre og sette i gang å
jobbe faglig. Nå sitter vi to igjen og må for-
søke å få det til å fungere.

– Hva gjør dere?
– Vi må få til et ekstraordinært årsmøte,

eller kanskje vi venter til årsmøtet som skal
være i mars, sier Gardasevic, som er den av
de to som skal være ansvarlig inntil videre.

Forum må fungere
Anne Lexow, leder i NFF sier til Fysiotera-
peuten at det ikke er lurt å vente til mars, og
at det vil være bedre å framskynde årsmøtet.

– NFF må ha et forum med et styre som
fungerer, blant annet for å kunne innhente
bistand og assistanse til å svare på spørsmål
som angår akupunkturfaget og i forhold til
høringer, sier Lexow.

Gardasevic mener det er kort tid, men er
enig med Lexow i at det er bedre å frem-
skynde årsmøtet. Det er likevel ikke mulig å
ha et årsmøte før i februar.

– Det er viktig for oss å sørge for at det
møter opp mer en 5-6 medlemmer på årsmø-
tet, slik at styret kan få flere å spille på også
etter årsmøtet, sier Gardasevic.

Kritikken
I brevet til sentralstyret og i debattinnlegget
ble det fremsatt sterk kritikk mot forumets
organisasjon, funksjon og ledelse. Kritikken
gikk blant annet på mangelfull innkalling til
årsmøtet, og at det ikke ble sendt ut dagsor-
den på forhånd. Det ble også vist til mange-
årige medlemmer av forumet som skal ha ut-
talt at de aldri hadde fått årsmøteinnkal-
linger, og heller ikke fått se noe regnskap. I
brevet ble det også hevdet at kurs annonsert i
fagforumets regi, i virkeligheten ble holdt av
styremedlemmene i privat regi. ■

Frist for abstracts
Fristen for å sende inn abstracts til den sjette

Nordic Physiotherapy Congress er like over

nyttår, nærmere bestemt 8. januar. Kongres-

sen går av stabelen i Helsingør i Danmark 1. –

3. juni.

Kongressen arrangeres etter tur av

fysioterapeutorganisasjonene i de nordiske

land, og i 2005 er det Danmarks tur.

Mer informasjon finner du her:

www.nordicphys.org
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Forbundet Danske Fysioterapeuter

skal omorganiseres. Dagens 15

kretser skal legges ned og erstat-

tes med fem regioner med hel-

tidsansatte ledere som uteluk-

kende skal drive politisk arbeid.

Dagrun Lindvåg
dl@fysio.no

Strukturendringene i det danske fysiotera-
peutforbundet (DF) ble vedtatt på represen-
tantskapsmøtet i oktober, som er DFs lands-
møte. Når kretsene legges ned, blir adminis-
trative oppgaver og medlemsservice flyttet
inn til sekretariatet i København. Ifølge den
vedtatte tidsplanen skal det nye systemet
være på plass fra 1. januar 2006, skriver dan-
ske Fysioterapeuten.

DFs leder Johnny Kuhr skriver i en leder-
artikkel i tidsskriftet at hver region nå vil få
plass i forbundets øverste ledelse – hoved-
bestyrelsen, og at det blir en bedre sammen-
heng mellom forbundets sentrale og lokale
ledd.

Samtidig utvides representantskapet i DF
med 15 representanter fra fagforum og fag-
grupper i forbundet.

– Det betyr at faggruppene blir en formell
del av DFs struktur, og at de får medbestem-
melse og medansvar for forbundets og
profesjonens utvikling. Dette er en klar mar-

Danske Fysioterapeuter i ny drakt
kering av DFs framtidige rolle som
profesjonsforening og av strategien for ut-
viklingen innen lønns- og ansettelsesforhold,
skriver Johnny Kuhr.

Vedtaket innebærer også at all medlems-
service fra 1.januar 2006 skal flyttes inn til
DF sentralt. Ifølge DFs leder er dette et re-
sultat av at spørsmål om lønn, ansettelse og
strukturendringer er blitt stadig med kompli-
sert, og at medlemmene ønsker raske svar.
Derfor skal kompetansen samles ved hoved-
kontoret.

– Det regionale arbeidet skal være av po-
litisk karakter, og regionledernes samar-
beidspartnere skal blant annet være lokale
politikere og representanter for andre organi-
sasjoner, sier den danske forbundslederen. ■

Ledighet på dagsorden
i Danmark
Fysioterapeuter i Danmark har problemer med å få

seg jobb. Ikke siden 1992 har så mange vært berørt

av ledighet, skriver danske Fysioterapeuten.

Lederen for Danske Fysioterapeuter (DF), Johnny

Kuhr sa nylig at forbundet er nødt til å gjøre noe

ekstra med dette problemet, som særlig rammer

unge og nyutdannede. Ni prosent av forbundets

medlemmer var arbeidsledige i januar i år.

I første omgang skal forbundet gjennomføre en

undersøkelse blant 200 medlemmer for å finne ut

om de er eller har vært arbeidsledige. Mange stiller

spørsmål ved om det utdannes for mange, når

ledigheten er så høy.

Laken

DØNSKI  INDUSTRI AS
Postboks 128, 1309 Rud

Telefon 67 17 74 40 • Fax 67 17 74 74
firmapost@d-i.as
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Anne Lexow ba om betenknings-

tid. Hun brukte sommerferien til å

tenke før hun tok avgjørelsen

om ikke å stille til gjenvalg som

NFF-leder.

    – Jeg er glad i denne jobben.

Men ni år er lang tid, og 12 år er

for lenge. Som realist tror jeg på

fornyelse, sier den avtroppende

forbundslederen.

Tekst og foto Heidi Johnsen
hj@fysio.no

Avgjørelsen er riktig både for NFF og meg
selv, men det satt litt langt inne. Ikke så rart.
NFF har vært en utfordrende, men spen-
nende og hyggelig arbeidsplass, sier Anne
Lexow.

Hennes store ønske som ny leder var å
samle alle fysioterapeuter i et forbund. Det
lyktes ikke.

– Jeg hadde mange og gode samtaler med
Henning Jensen i PFF, og vi kom langt –
faktisk nær målet. Men krefter innad i PFF
jobbet mot, og da måtte vi sette strek, sier
Lexow.

Hun understreker at det i perioder har
vært mye fokus på privat praksis, men at det
skyldes mange utfordringer.

– Jeg har dårlig samvittighet for
kommunefysioterapeutene. I 1997 hadde vi
en samling og la planer om å følge opp med
regionale møter. Det har vi ikke fått til, men
det er en utfordring jeg sender videre.

Dessuten  skulle jeg gjerne hatt bedre
kommunikasjon med høgskolene. Vi startet
opp bra, men så har det stoppet opp. Jeg me-
ner fagutvikling er noe høgskolen og forbun-
det må snakke sammen om og savner det or-
ganiserte og etablerte hvor vi kan møtes en

– Hver arbeidsdag har vært
en spennende utfordring!

gang i året. Selv kunne jeg vært flinkere til å
sørge for at dette hadde fungert. Men jeg vil
gi ros til høgskolene som setter NFF på ti-
meplanen og får studentene interessert i
fagpolitkkk. At vi får være synlige, er nok
årsaken til at vi har nesten hundre prosent
oppslutning blant studentene, sier hun.

Lexow synes kontakten med sjeffysio-
terapeutene i helseforetakene har vært god,
og at sjeffysioterapeutforumet fungerer
svært bra.

– Her kommer NFF sentralt inn med fag-
og forhandlingseksjonen. Forumet har ildsjeler
som har stått på og bidratt til at vi har fått en
utdanning i intensiv fysioterapi i Bergen. Jeg
har vært invitert både til Haukeland, Rikshos-
pitalet og St. Olav Hospital og er imponert
over miljøene her, sier forbundslederen.

Vanskelig
– Hva har vært vanskelig?

– NFF jobbet lenge for å få til en 4-årig
utdanning. Vi startet i 1997 med mål om å
gjøre turnustjenesten om til et skoleår. Så
kom kvalitetsreformen og Norges underteg-
ning av Bologna-erklæringen og parkerte sa-
ken. Men med nytt system med bachelor og
master på programmet skal vi ikke utelukke
at kan det kan bli en grunnutdanning på
masternivå.

Offentlig godkjenning for fysioterapeuter
med videreutdanning  i henholdsvis psykia-
trisk og psykosomatisk fysioterapi og manu-
ell terapi trekker hun fram som en lang og
etter hvert tung prosess, som hun synes er
synd hun ikke får fullført.

– Vi har hatt mange møter med Sosial- og
helsedirektoratet og var på god vei mot en
offentlig godkjenning. Frustrasjonen kom da
manuellterapeutene søkte egen autorisasjon.
Det har ført til at myndighetene må utrede
autorisasjon for MT før de kan gi klarsignal.
Det forstår jeg. Alt peker mot at det ikke blir
egen autorisasjon for MT, men en spesialist-
godkjenning for begge. Bare synd det ikke
ble i min tid, sier Lexow.

Seirene
I neste øyeblikk trekker hun fram Henvis-
ningsprosjektet hvor manuellterapeutene

sammen med kiropraktorene har deltatt i et
prøveprosjekt i tre fylker.

– Mine politiske kontakter på Stortinget
bidro til at dette ble en realitet. Prosjektet
har hatt god evaluering underveis, og det er
en gåte for meg at regjeringen ikke har gått
inn for en permanent ordning. I stedet
videreføres prosjektet uten at det er sagt
hvor lenge. MT-gruppen skal ha all mulig
honnør for hvordan de har oppdatert sine
medlemmer underveis. Vi har også fått vide-
reutdanning og nå masterutdanning i MT
ved Universitetet i Bergen. Det er et sterkt
signal om at fysioterapi ligger på et akade-
misk nivå, sier hun.

En annen seier hun trekker fram er vekt-
tall for studenter med fysioterapiutdanning
fra Tyskland.

Her gjorde Høgskolen i Bergen blant an-
net jobben med å fremskaffe dokumentasjon.

Fersk triumf
Rettssaken i Bærum er den ferskeste trium-
fen for NFF, og kanskje den siste Lexow kan
feire som leder. Resultatet ble kjent like før
dette intervjuet ble gjort. Hun gir æren til ad-
vokat Bjørn Bråten og NFFs egen advokat-
fullmektig Terje Døvik.

– Jeg fulgte saken 2-3 dager, og prosess-
fullmektig Bjørn Bråtens prosedyre var over-
bevisende. Selv møtte jeg rundt 100 av de
impliserte fysioterapeutene på et møte i
2003. Da var de inne på tanken om å gi seg
og bidra til solidaritet i en slunken kommu-
nekasse. Jeg klarte å overbevise dem om at
hvis de sa ja til en reduksjon på fem prosent
i denne omgangen, kunne det bli mer i neste
runde. Dette måte de si NEI til. Denne retts-
saken og seieren er kjempeviktig for NFF,
og jeg tror resultatet kan bli at færre kommu-
ner prøver seg, sier Lexow.

I kjølvannet av rettssaken har positive
tilbakemeldinger, gratulasjoner og hilsninger
strømmet på.

– Vi er nødt til å være åpne og
tenke seriøst og konstruktivt om

driftstilskuddsordningen.
Anne Lexow
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UHO
Hun trekker så fram medlemskapet i Utdanningenes
Hovedorganisasjon, UHO, et medlemskap hun mener
satt langt inne.

– Men medlemmene er fornøyde nå. Her er et
godt arbeidsmiljø. Diskusjonene er i møterommene,
ikke på gangen, og UHOs ledelse har bidratt til at vi
har fått fellesskapsfølelse. Jeg føler at vi som orga-
nisasjon blir ivaretatt, sier Lexow.

En seier, om enn noe spesiell, kaller hun «Beveg
deg» kampanjen som overraskende ble presentert på
forrige Landsmøte og som svært få visste om.

– Det skuffet meg at det på Landsmøtet ble laget
en motbevegelse mot kampanjen. Et paradoks når
medlemmene roper at vi må bli mer synlige. Jeg vil
understreke at jeg er kjempefornøyd med kampan-
jen, og vi fikk mye medieoppmerksomhet, sier
hun.

Utfordringer
En av de største utfordringene for den nye le-
deren de neste årene mener Lexow blir
kommunehelsetjenesten.

– Bernt-utvalgets innstilling – Helhet
og plan i sosial- og helsetjenestene – er
ikke hyggelig lesning med forslaget
om at bare leger skal være skal-tje-
neste i kommunene. Vi vet svært
lite om hvilke følger dette kan
få. Fysioterapeutene har nok
problemer i kommunehelset-
jenesten om vi ikke skal få
flere. Dagens regjering
struper kommuneøkono-
mien. Det merker fysio-
terapeutene i form av
oppsigelser, reduserte
driftstilskudd og at det
ikke opprettes nye, sier
hun.

Myndighetene øn-
sker kontroll på utgifts-
veksten i trygdens ut-
gifter til fysioterapi.

– En grunn til at ut-
taket øker er kommu-
nens oppdeling av
driftsavtaler. En fysio-

➜➜

Store utfordringer.
– NFF står overfor
store utfordringer i
framtiden, sier Anne
Lexow.
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terapeut med 20 prosent driftstilskudd jobber
minst fulltid for å få hjulene til å gå rundt og
kan behandle med refusjon fra trygden.
Dette utnytter kommunene og rammer spesi-
elt unge fysioterapeuter som sliter for å
komme inn på arbeidsmarkedet, sier Lexow.

Driftsavtaler
Dermed er vi midt i debatten om drifts-
avtaler som til tider er frisk i forbundet.
Unge fysioterapeuter har problemer med å
komme inn på markedet og utfordrer de eta-
blerte eldre fysioterapeutene med driftstil-
skudd og opparbeidet praksis.

– Driftsavtaler har på mange måter vært
positive for fysioterapeutene siden de kom i
1984 da fysioterapi ble en skal-tjeneste. Jeg
opplever at de unge er bitre på den eldre ge-
nerasjonen som de mener har fått dette ser-
vert på et sølvfat. Det er ingen god følelse å
se misfornøyde medlemmer. Men jeg vil
være forsiktig i forhold til å fjerne drifts-
avtalen. Alternativet er å arbeide uten offent-
lig støtte og la pasienten betale alt. NFF har
siden forrige landsmøte hatt et prosjekt hvor
vi har sett på ulike løsninger. Dette har vært
luftet, blant annet i  Fysioterapeuten, og jeg
merker meg at ikke alle liker det som er blitt
sagt. Men vi er nødt til å være åpne, tenke
seriøst og konstruktivt om driftstilskudds-
ordningen, sier hun.

Flere oppgaver
– Etter som utfordringene ute har økt, har
også behovet for økt bemanning i sekretaria-
tet økt. Er det begrenset hvor mange oppga-
ver sekretariatet kan påta seg?

– Dagens sekretariat har en imponerende
effektivitet, og det er svært begrenset hvor
mange flere oppgaver som kan trenge seg
på. Vi får en diskusjon på Landsmøtet om
framtidig bruk av medlemspengene og for-
deling. Den debatten er viktig. Vi vet at jo
mer ressurser det fins ute, desto mer trengs
sentralt. I mange sammenhenger trengs det
juridisk bistand. Det er fint at avdelingene
ønsker å gjøre mer. Jeg opplever de som en-
gasjerer seg som mer engasjerte og skolerte i
dag enn da jeg startet som leder. Det virker
også som interessen for å være tillitsvalgt er
blitt større. Dette ser vi i forhold til antallet
søknader på tillitsvalgtkurs.

Vi opplever at kurslederne liker å jobbe
med NFFs kurs, og evalueringen er god.
Blant disse er det svært mange med hoved-
fag. Det skyldes nok også at NFF har stilt
strengere krav. Jeg er derfor svært takknem-
lig for at kurslederne har bidratt til at det er
blitt så høyt nivå på kursene.

Hva nå?
Men dette og mye mer må hun snart se fra
sidelinjen. Med sitt styreverv i WCPT, reg-
ner hun likevel med god kontakt med NFF.
Utfordringene i Europa, med å få til en inn-
vandringspolitikk i EU som gjør at kompe-
tanse flytter mellom landene, er viktig og vil
kreve samarbeid med NFF. Mange lurer på

Nesten i mål. Lexow synes det er synd at offentlig godkjenning av
fysioterapeuter med videreutdanning ikke kom i mål før hun sluttet.

– Vi får en diskusjon på Landsmøtet om framtidig bruk av
medlemspengene og fordeling. Den debatten er viktig.

hva hun gjøre når hun forlater NFF?
– Først skal jeg ha ferie. Jeg skal gå på

ski og jeg skal spille golf. Men jeg kan
ikke holde på med bare dette. Må bruke
hodet videre.

– Jobb?
– Jeg er åpen for nye utfordringer, så vi

får se, sier Anne Lexow. ■

Anne Lexow
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NFF og Høgskolen i Vestfold har

utarbeidet en ny kursmodell som

gir deltakerne studiepoeng. I høst

startet det første av tre kurs innen

helsefremmende og forebyggende

arbeid, en kursrekke som kan gi

15 studiepoeng.

Av Heidi Johnsen
hj@fysio.no

– Kursrekken innen helsefremmende og
forebyggende arbeid kan alle fysioterapeuter
i NFF ta. Du kan ta ett av kursene og få
kursbevis som tidligere. Det nye er at du får
studiepoeng hvis du fullfører alle kursene og
avlegger en egen eksamen, sier Steffen Torp,
1. amanuensis ved Høgskolen i Vestfold til
Fysioterapeuten.

Kursene i helsefremmende og forebyg-
gende arbeid har vært et sentralt
satsningsområde for NFF. Nå har NFF gått
sammen med Høgskolen i Vestfold om et
opplegg som kan gi 15 studiepoeng ved
gjennomført kursrekke og en eksamen som
er tilpasset høgskolens retningslinjer.

Målgruppen er fysioterapeuter med inter-
esse og erfaring fra området helse, miljø og
sikkerhet, som har betegnelsen HMS i ar-
beidslivet. En viktig bakgrunn for denne sat-
singen er økningen i muskel- og skjelett-
lidelser,  som igjen er årsak til flest syk-
meldinger og uførepensjoneringer i Norge. I
2002 var disse plagene årsak til rundt 50
prosent av alle langtidssykmeldinger og 30
prosent av alle nye uføretrygdede.

Ingen tilbud
Det er i dag ingen utdanning i Norge som fo-
kuserer spesielt på forebygging av arbeids-
relaterte muskel- og skjelettplager, samt er-
gonomi i tilknytning til  HMS-arbeid.

Malene Haneborg, fagseksjonsleder i
NFF, sier formålet med kurset er å videre-
utvikle studentenes teoretiske og praktiske
kompetanse i helsefremmende og forebyg-
gende arbeid. Kurset er rettet mot arbeids-
relaterte muskel- og skjelettplager spesielt,
og HMS generelt.

Studiepoeng for å gå på kurs

– Kombinasjonen av teoretiske kunnska-
per og yrkesspesifikke ferdigheter skal
danne grunnlag for å utrede, forankre, plan-
legge, gjennomføre og evaluere helsefrem-
mende og forebyggende arbeid i virksomhe-
ter. Studentene skal tilegne seg nødvendig
kunnskap om hvordan en vurderer arbeids-
plasser i tråd med trygdekontorets retnings-
linjer, sier Haneborg.

Organisering
Kursrekken består av tre kurs.
1. Helsefremmende og forebyggende arbeid

– et folkehelseperspektiv.
2. Helse- og miljøarbeid – et arbeidsmiljø-

perspektiv del I.
3. Helse- og miljøarbeid – et arbeidsmiljø-

perspektiv del II.
Kursene er organisert som ukeskurs, til-

svarende 30 til 40 timer og et eget skriftlig
hjemmearbeid. Undervisningen vil være
forelesninger, gruppearbeid og andre
studentaktive metoder. Kursdeltakere som

vil ha studiepoeng, må ha skrevet oppgave
etter de to første kursene og bestått disse, før
de kan registrere seg som studenter ved høg-
skolen og melde seg opp til eksamen.

– Dette kurset starter høsten 2005. Det er
fortsatt mulig å søke på kurset uten å regis-
trere seg som student og fullføre som tidli-
gere. Da får man kursbevis fra NFF som før,
sier Torp.

Vurdering
For de som registrerer seg som studenter blir
det hjemmeeksamen som skal skrives i hen-
hold til høgskolens instruks for denne typen
oppgave.

– Eksamensoppgaven stiller større krav
til teori enn i de to tidligere besvarelsene.
Her skal studenten dokumentere kunnskap
om forebyggende og helsefremmende ar-
beid. Vi anbefaler at oppgaven tar utgangs-
punkt i et arbeidsmiljøforbedrende prosjekt i
egen praksis. I oppgaven skal studentene
også vise at de kan formidle slik kunnskap
til arbeidstakere, ledere og verne- og helse-
personale. Det gis graderte karakterer, sier
Torp.

Han er opptatt av å senke terskelen for å
få fysioterapeuter til å skrive, og vil oppfor-
dre framtidige studenter til å prøve å skrive
case eller en fagartikkel som kan sendes til
et aktuelt fagblad, framfor tradisjonell rap-
port eller oppgave.

Mer om kursene kan leses på
www.hive.no

– Det er flott at kursrekken kan gi

uttelling i studiepoeng, sier fysio-

terapeutene Camilla Mensach og

Øyvind Årnes Johansen.

De er deltakere på det andre kurset og har al-
lerede bestemt seg for å ta kurs nummer tre
neste høst. Mensach har et 30 prosent drifts-
tilskudd (vikariat) og jobber i tillegg med
arbeidsplassvurdering, som instruktør i stav-
gang og på institutt. På lengre sikt kan hun

Ja takk til studiepoeng

tenke seg en master i helsefremmende og
forebyggende arbeid, men akkurat nå er hun
opptatt av å lære og få seg mest mulig prak-
sis. Men 15 studiepoeng mener hun er verdt
å ta med seg og kanskje kunne bruke i en
framtidig grad. Det samme gjelder for Årnes
Johansen, som jobber på Friskgården i Stein-
kjer.

– Vi er unge og har tiden foran oss når
det gjelder å skaffe oss en master. Nå er det
erfaring fra praksisfeltet som teller. Kurs-
rekkene som jeg har tatt hittil har vært nyt-
tige og lærerike, og jeg synes det er positivt
at det nå gir uttelling i studiepoeng, sier År-
nes Johansen. ■

Utfordrer. 1.
amanuensis Steffen
Torp er ansvarlig for
tredje kurset i HMS-
arbeid ved Høgsko-
len i Vestfold til
høsten. Foto: Heidi
Johnsen
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Av Heidi Johnsen
hj@fysio.no

Birthe C. Hansson sier at det i dag ikke er
noen samordning mellom universiteter, høg-
skoler og NFF om utdanning på masternivå.
Hun begrunner dette med de erfaringer som
ble gjort etter et møte i februar i år, som
Fondet tok initiativ til. Her var alle fire uni-
versiteter, høgskoler med fysioterapiutdan-
ning, Norges Idrettshøgskole og NFF invitert
for å drøfte framtidig utdanningspolitikk for
fysioterapeuter. Hansson er sekretariatsleder
i Fond til etter- og videreutdanning av fysio-
terapeuter.

– Fondets ønske var å få utredet og sam-
ordnet høyere utdanning med sentrale aktø-
rer i  utdanningsmiljøene. Etter møtet ble vår
konklusjon at tiden da ikke var moden for å
gå videre. Fondet hadde så et fellesmøte med
sentralstyret i oktober om blant annet høyere
utdanning. På Fondets siste møte konklu-
derte styret med at det er ønskelig med en
kompetanseutvikling som kan føre til en
mastergrad, sier Hansson.

– Fondsstyrets vurdering er at fordeling

Høyere utdanning: hvem, hva, hvor?

av midler best kan
skje ut fra premis-
ser som aktørene
har drøftet i felles-
skap, sier hun.

Søknadene
kom fra Høgsko-
len i Bergen som
søkte midler til
masterutdanning i
psykiatrisk og
psykosomatisk fy-
sioterapi og fra
høgskolen/univer-
sitetet i Tromsø
som søkte om
støtte til master-
utdanning i psy-
kiatrisk og psyko-
somatisk fysiote-
rapi og i nevrologi. I tillegg søkte NFFs fag-
gruppe for idrettsfysioterapi om midler til
masterutdanning i idrett.

Fordeling av midler
Fondsstyrets vurdering er ifølge Hansson at

Samling. Birthe C.
Hansson, sekretariats-
leder for Fond til
etter- og videreutdan-
ning av fysioterapeu-
ter etterlyser en felles
drøfting av utdanning
på mastergradnivå.
Foto: Heidi Johnsen

På siste styremøte valgte Fondet ikke å realitetsbehandle tre søknader

om støtte til utredning av utdanning på masternivå. Årsaken er at

Fondet ønsker å få utredet og samordnet slik utdanning med sentrale

aktører i utdanningsmiljøene.

fordeling av midler best kan skje ut fra pre-
misser som aktørene har drøftet i fellesskap.

– Det sittende fondsstyret anbefaler neste
fondsstyre å ha et nytt møte med de nevnte
parter med sikte på en ny gjennomgang av
utdanningssituasjonen, slik at man i felles-
skap kan drøfte veivalg. Når vi ikke har
realitetsbehandlet de tre søknadene, skyldes
det at Fondet ønsker å ansvarliggjøre partene
som premissleverandør for Fondets beslut-
ninger, sier Hansson.

– Har ikke dere også et ansvar?
– Fondsstyret er opptatt av å få en god

ressursutnyttelse av blant annet lærerkrefter,
veiledere og få nok studenter til utdanning-
ene. Det betyr at vi i større grad sammen må
sette oss ned og se om det er mulig å få til en
samordning. Utdanningsinstitusjonene og
forbundet må være med og ta de veivalg som
eventuelt utkrystalliserer seg.  Vi ser dette
som et samarbeid mellom utdannings-
institusjonene, NFF og Fondet. Fondets be-
hov er at disse tre aktørene kan legge noen
premisser sammen, sier hun.

Lite kontakt
Ifølge sekretariatslederen har det hittil vært
for lite kontakt mellom disse partene.

– Fondet ønsker kontakt for å kunne få et
mer samlet og overordnet bilde av situasjo-
nen. I dag kommer søknadene fra ulike hold,
og de er ikke samordnet. Instanser må
snakke sammen, ikke konkurrere om
utdanninger. Det ønsker vi å bidra til. Det er
ingen tvil om at det skal satses for å få flere
tilbud for fysioterapeuter innen høyere ut-
danning. Men da må man spørre: Hvilke
utdanninger er det ønskelig å etablere? Hvor
mange er det realistisk å gjennomføre og
hvor skal dette forankres? Dette trenger Fon-
det hjelp til for å få fram en samlet
situasjonsbeskrivelse av, sier Hansson.

– Har dere ikke snakket sammen om dette
tidligere?

– Den diskusjonen fondsstyret etterlyser
nå har vi ikke hatt. Det er mange som kan ta
ansvaret for det. Vi gjør nå et nytt forsøk på
å få denne i gang, med et møte som fonds-
styret antakelig kommer til å kalle inn til i
løpet av våren, sier Birthe Hansson. ■

www.fysio.no/fondet
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Behovet for nye retningslinjer kommer i takt med
økende fagutvikling og forskningsvirksomhet i
fysioterapifaget. Stadig flere fysioterapeuter ønsker å
publisere, og det stilles store forskningsmessige og
etiske krav til både forfatterne og tidsskriftene. Ret-
ningslinjene skal hjelpe oss å imøtekomme disse kra-
vene og bidra til at leserene kan ha tillit til det som
publiseres i Fysioterapeuten.

Redaksjonen har gjennomført flere tiltak, blant an-
net refereee-seminar og leserundersøkelse, for å finne
ut hvordan vi kan formidle fysioterapi til leserne på en
best mulig måte. Det er gledelig at vi har tillit både hos
leserne og innen organisasjonen: Fysioterapeuten er en
viktig formidler av forskning og kunnskap til fysiotera-
peuter.

De nye retningslinjene framhever de forsknings-
etiske forpliktelsene som følger med en publisering.
Videre er våre retningslinjer rundt dobbeltpublisering
tydeliggjort. Retningslinjene gir klare instruksjoner på
hvordan du skal sende inn manuskripter og gangen i
arbeidet med manuskriptet, og det er laget en sjekkliste
til hjelp for forfatterne. Vi har også nå gått helt over til
å bruke e-post som arbeidsverktøy og håper dette bi-
drar til at behandlingsprosessen blir mer effektiv.

Vi har tenkt bedre kvalitet og økt mangfold i arbei-
det med nye retningslinjer. Dette har resultert i flere
nye sjangrer, i tillegg til den vitenskapelige fag-
artikkelen. Fagkronikker, essays og kasuistikker åpner

Nye retningslinjer
for forfattere

for en kortere artikkelform og mer «popularisert» stil.
Vi håper dette kan stimulere flere fysioterapeuter til å
sende inn kunnskap og erfaringer fra praksis og fag-
utviklingsprosjekter.

Den vitenskapelige fagartikkelen skal baseres på
forskning, og terskelen for publisering er høyere enn
for de andre sjangrene. Dette er nødvendig for at Fysio-
terapeuten skal kunne hevde seg som et anerkjent
fysioterapitidskrift i tiden framover.

De nye retningslinjene vil være lett tilgjengelige på
våre nettsider www.fysioterapeuten.no fra 1. januar
2005. Det er også mulig å kontakte redaksjonen for å få
dem tilsendt. En kortversjon av retningslinjene vil etter
hvert komme fast i tidsskriftet.

Fysioterapeutens retningslinjer for manuskript-
forfattere er basert på anbefalinger fra Vancouver-kon-
vensjonen (www.icmje.com) som brukes av de fleste
anerkjente internasjonale helsefaglige tidsskrifter.

Guro Stene, fagredaktør
guro.stene@fysio.no

Det siste året har Fysioterapeutens fagredaktør og redaksjonsutvalg arbei-

det med å forbedre tidsskriftets retningslinjer for manuskriptforfattere. De

nye retningslinjene er nå ferdige og publiseres i sin helhet i dette numme-

ret. På denne måten kan alle lesere gjøre seg kjent med hva som kreves

for å publisere i Fysioterapeuten.

Bla om!
Retningslinjer for manuskriptforfattere,
side 16-20.
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Alle i praksisfeltet bør ha mulighet

til faglig fordypning, ikke bare de

som tar master og doktorgrad.

Dette er tanken bak satsingen på

fagutvikling ved St.Olavs Hospital.

Av Heidi Johnsen
hj@fysio.no

Fysioterapeut Hilde Strøm Solberg er FoU-
ansvarlig for fysioterapeuter, sosionomer, er-
goterapeuter, kliniske ernæringsfysiologer
og en logoped ved St. Olavs Hospital HF i
Trondheim. Dette arbeidet utgjør 25 prosent
stilling og er et ledd i avdelingens satsning
på klinisk rettet fagutvikling og forskning.

Satsningen på fagutvikling startet i 1994
med sjeffysioterapeut Lise Lundbom Støylen
i spissen. Det ble da avsatt midler til
kvalitetssikringsarbeid (KS). Tanken er at
alle i praksisfeltet, ikke bare de som tar mas-
ter- og doktorgrad, skal kunne fordype seg
faglig. Det er viktig for avdelingene ved
universitetssykehuset å sikre et faglig mang-
fold og tilegne seg ny kompetanse.

– Siden starten for ti år siden er ordnin-
gen med KS-midler videreført. Ordningen er
også blitt utvidet gjennom muligheten for å
søke interne midler til forskningsrettet pro-
sjektarbeid.  Flere som er i gang med master-
studier startet med kvalitetssikrings-
prosjekter, forteller Solberg.

Avdelingen har tre fysioterapeuter med
hovedfag/master, og ytterligere seks ansatte
er i gang med masterutdanning. I tillegg er
to stipendiater, med støtte fra Fond til etter-
og videreutdanning av fysioterapeuter, i
gang med doktorgradsarbeid. Disse har sin
hovedtilknytning til universitetet, men har
også en stillingsbrøk ved sykehuset. Etter alt
å dømme vil det om kort tid også bli ansatt
en forsker i halv stilling.

– Helse Midt-Norge har utarbeidet en
strategi for forskning hvor ikke-medisinere
også er med. Dette vil være et nyttig redskap
for avdelingen i det videre arbeidet med fag-
utvikling og forskning, sier Solberg.

– Det foregår også et praktisk samarbeid
mellom fysioterapeuter i avdelingen, og Siv
Mørkved og Jorunn Helbostad, som begge er

St.Olav satser på fagutvikling
fysioterapeuter med doktorgrad. Poenget er
likevel ikke at alle skal ha master- eller dok-
torgrader.  Det finnes mye annen god kom-
petanse å tilegne seg på våre fagfelt. Blant
annet har vi fokus på publisering og artikkel-
skriving, sier hun.

Selv har Solberg fått midler fra Fondet og
har begynt i en prosjektstilling på kirurgisk
avdeling. Her skal hun se på funksjon etter

brystkreftoperasjoner utført med vaktpost-
teknikk. Hvorvidt endringer i det medisinske
behandlingsopplegget for brystkreftopererte
vil føre til at fysioterapeuter må endre sin
undersøkelses- og behandlingstilnærming,
eller sine teoretiske begrunnelser for fag-
utøvelsen, er en av problemstillingene Sol-
berg skal se på. ■

MR-undersøkelse på
problematiske nakker

Studiet inkluderer pasienter med kroniske
nakkesmerter, wiphlashpasienter grad 1 og 2
og en kontrollgruppe med friske personer.

Ved hjelp av MR skal hun se på stabilise-
rende nakkemuskulatur, og om det er areal-
forskjell i den dyptliggende muskulatur hos
pasienter med wiphlash, kroniske nakke-
smerter og hos friske. I hver gruppe er det 25
personer.

Fladmarks arbeid er en del av en større
studie som omfatter røntgen, MR avbilding
av cervicale ligamenter og kliniske undersø-
kelser av nakke propriosepsjon og
bevegelsesrytme.  Da Fysioterapeuten møtte
Fladmark var hun i gang med material-
innsamling. Studiet er støttet av Fond til et-
ter- og videreutdanning for fysioterapeuter.
20 prosent er finansiert av midler fra Forsk-
ning og utvikling, FoU. Den delen bruker
hun til et ultralydstudie på samme problem-
stilling, for å se om man ved hjelp av ultra-
lyd vil kunne se det samme som ved MR-un-
dersøkelse.

– Det er både lettere og billigere å bruke
ultralyd, i tillegg til at det er lettere tilgjen-
gelig for fysioterapeuter særlig i spesialist-
helsetjenesten. Tradisjonelt har fokuset vært
på ytre muskulatur. I dette studiet fokuseres

Fysioterapeut Anne Fladmark er

masterstudent og jobber med et

posttraumatisk nakkeprosjekt.

det på indre muskulatur og stabilitet, sier
Fladmark. Hun viser til at australske for-
skere har gjort mye forskning på korsryggen
med samme metode hvor det ble påvist for-
skjell i muskelareal  på  grupper med rygg-
smerter og friske.

– Målet er å finne en god diagnostise-
ringsmetode, og dermed bedre behandlingen
for pasienter som i dag er kasteballer i helse-
vesenet, sier Fladmark. ■

Problemnakker. Masterstudent Anne
Fladmark skal ved hjelp av MR studere
pasienter med ulike nakkeproblemer.
Foto: Heidi Johnsen
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Hilde Capjon, spesialfysioterapeut,
cand.polit., Barnenevrologisk seksjon, Berg
Gård, Rikshospitalet, Behandlingsreiser.
Hilde.Capjon@rikshospitalet.no

Trond H. Diseth, overlege, dr.med., Barne-
og ungdomspsykiatrisk seksjon, Rikshospi-
talet

Ola Skjeldal prof., dr. med., Barne-
nevrologisk seksjon, Rikshospitalet,
Behandlingsreiser

Introduksjon
Rikshospitalet har i mange år arrangert
behandlingsreiser til varmt  klima for utvalgte
pasientgrupper. Hensikten er å forbedre helse
og livskvalitet gjennom å utnytte trenings-
effekten i vann og på land. Tidligere publiserte
resultater fra behandling av grupper med
nevromuskulære sykdommer viste at denne
gruppen kan ha nytte av opphold i varmt
klima, men resultatene er usikre (1,2). En stu-
die av pasienter med postpolio viste signifikant
bedring ved opphold i varmt klima (3).

I Norge er ikke helsegevinster ved klima-
behandling for barn med Cerebral Parese
(CP)  undersøkt tidligere (1).  Bakgrunnen
for denne studien var at Sosial og Helse-
departementet ønsket å evaluere effekten av
varmt  klima for pasienter med CP. Våren

Habiliteringsopphold i varmt
klima for barn med Cerebral Parese
– Foreldre og barnas opplevelse av deltakelse og mestring

Sammendrag
Artikkelen viser til resultater fra en case-control studie som undersøkte ef-
fekten av et habiliteringsopphold i varmt klima for 60 barn med Cerebral Pa-
rese i alderen seks til 18 år. Studien ble gjennomført våren 2002 og 2003 på
Lanzarote i forbindelse med et prosjekt, initiert og finansiert av Sosial og
Helsedepartementet for å undersøke motorisk treningseffekt  og livskvalitet
av slike opphold. Denne artikkelens hovedformål er å beskrive opplevelse av
sosial deltakelse og mestring før og etter oppholdet.  Registreringer av men-
tal helse og selvfølelse ble gjennomført  før og etter oppholdet, samt ved tre
og seks måneder etter oppholdet. Utfallsmål var Child Behavior Checklist
(CBCL), Youth Self Report (YSR) og Self-Perception Profile for Adolescents
(SPPA). Det ble gjennomført gruppeintervju av foreldrene til barna på slut-

2002 og 2003 gjennomførte Behandlings-
reiser på Rikshospitalet intensive habili-
teringsopphold for 60 barn og 60 voksne på
Lanzarote. Formålet var å vurdere motorisk
treningseffekt og opplevelse av deltakelse og
mestring ved oppholdet (1,2). Denne artik-
kelen gjør rede for mestringsgevinster og
påvirkning av mental helse og selvfølelse
under oppholdet. Motorisk treningseffekt av
oppholdet er ikke beskrevet i denne artikke-
len og vil bli publisert senere.

Behandlere og foreldre har erfart ved  tid-
ligere behandlingsopphold i varmt klima for
barn med CP, at deltakerne opplever økt livs-
kvalitet. En slik økning er imidlertid lite be-
skrevet i Norge. Innen habiliteringsfeltet er
det velkjent at samvær med andre med lik-
nende fysiske og sosiale problem øker følel-
sen av tilhørighet og identitet blant funk-
sjonshemmete barn. Denne kunnskapen er
defor viktig å  dokumentere i diskusjonen
om gode modeller for intensiv trening av
barn med CP.

I litteratur om sosial mestring nevnes be-
grepet «empowerment» som en prosess på
individ, gruppe og samfunnsnivå med mål-
setting å gjøre folk i stand til å øke kontrol-
len over egen helse (4 -7). I denne studien er
dette relevant i forhold til hvordan helse-
arbeidere og deltakere gjennom et habili-
teringsopphold kan være med å motvirke

stigmatisering av enkeltbarn, utvikle deres
identitet som funksjonshemmet og bedre de-
res evne til deltakelse og sosial mestring.
Disse tre perspektivene vil bli utdypet i
denne artikkelen.

Materiale og metode
Deltakere
60 barn fra seks til 18 år (37 jenter og 23
gutter) som deltok på behandlingsopphold
våren 2002 og 2003 ble rekruttert til å delta i
studien. Det var jevn fordeling av yngre og
eldre barn fra hele landet i utvalget. De
fleste barna er integrert i vanlig skole og er
ofte den eneste med CP på sin skole. Barna
representerte fire funksjonsgrader av CP
målt med Gross Motor Function Classifi-
cation System (GMFCS) (8): 23 barn på
nivå  I (minst rammet), 13 barn på nivå II,
13 barn på nivå III og 8 barn på Nivå IV
(nest mest rammet). Tabell 1 viser fordelin-
gen av CP typer i utvalget.

Design
Studiet hadde et case control studie design.
Studien hadde ingen kontrollgruppe, men for
å gi studien tilstrekkelig statistisk styrke, ble
nøyaktig samme habiliteringsopplegg gjen-
nomført for 30 barn to år på rad. Utvalget ble
målt før og etter habiliteringsoppholdet, og
barnets status før oppholdet ble kontrollmålt.

ten av oppholdet. Etter endt opphold ble det registrert signifikant færre ad-
ferds- og følelsesmessige problem, både hos barna og foreldrene, samt at
barnas skolekompetanse og selvoppfatning ble forbedret. Resultatene viste
at majoriteten av barna opplevde økt egenmestring, at de fikk nye venner og
at det var av positiv verdi at familier med funksjonshemmete barn traff hver-
andre. Endringene på alle områdene holdt seg tre og seks måneder etter
oppholdet, og det var godt samsvar mellom gruppeintervjuet og de kvantita-
tive data. Denne studien viste at fokus på deltakelse og mestring er meget
relevant i diskusjonen om hva som er god habilitering for barn med CP.
Nøkkelord: Cerebral Parese, habilitering, varmt klima, mestring, sosial delta-
kelse.
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I etterkant så vi at tre barn ikke fylte kri-
teriene for deltakelse og ble regnet som drop
outs (Tabell 1). Alle foreldrene ga informert
samtykke til at barna kunne delta i studien.
Studien er godkjent av regional komité for
medisinsk forskningsetikk.

Gjennomføring
Habiliteringsoppholdet fant sted på Casas
Heddy, et norsk behandlingssted på Lanza-
rote, tilpasset funksjonshemmete. Ramme-
faktorene, både fysiske muligheter og be-
manning, gjorde at den fysisk treningen ho-
vedsakelig besto av gruppetrening, med indi-
viduell trening for enkeltbarn (vesentlig barn
som ikke kunne delta i gruppe). Gruppe-
treningen ble valgt bevisst for utnyttelse av
det sosiale samspillet mellom barna og for at
alle skulle delta mest mulig i  gruppe-
fellesskapet (primært i grupper på seks til
åtte barn sammensatt etter alder og funk-
sjonsnivå) og ut fra egne forutsetninger.

Barnas fysiske og kognitive funksjons-
nivå var svært sprikende; fra svært godt fun-
gerende til ikke fungerende i gruppe på grunn
av funksjonstap. Målet ble å la hvert enkelt
barn få oppgaver de var i stand til å mestre ut
fra sitt funksjonsnivå. Dette medførte at kra-
vene til barna ble svært forskjellige. Blant an-
net trente barna på nivå IV hovedsakelig indi-
viduelt med hjelper, mens barna på nivå I all-
tid var i gruppe med optimal treningseffekt
(også kondisjonstrening) som målsetting.
Disse barna fartet også mye rundt på egen-
hånd til byen, på stranden og i bassenget.

Treningsgruppene ble sammensatt etter
alder, kognitiv funksjon og motorisk ferdig-
hetsnivå med vekt på at flest mulig skulle
finne noen å identifisere seg med. Treningen
ble ledet av tre fysioterapeuter og en helse-
sportspedagog fra Norge og Casas Heddy på
hvert opphold, to av fysioterapeutene deltok
på begge opphold. Svømmebassenget holdt
36 grader, og  svømmebasseng ute holdt 24-
27 grader. I tillegg fantes det flere gode
treningsarenaer med plass til lek, spill, bade-
strand, turmuligheter og et stort felles-
område, godt tilrettelagt for funksjonshem-
mete. 60 voksne med CP deltok samtidig i et
tilsvarende prosjekt.

Intervensjon
Habiliteringsopplegget bestod av 45 minut-
ter daglig fysisk gruppetrening på land samt
45 minutter trening i  basseng, med unntak
av helgene. Treningen inneholdt aktiviteter
for kognisjon, kondisjon, koordinasjon, ba-
lanse og styrke, gruppeaktiviteter for å trene
samspill og samhold, og kjente barneleker,
sanger og konkurranser. Alle klarte å hevde
seg da det alltid var assistenter for barn som
trengte det. Leker og konkurranser fremmet
innsatsviljen også hos de eldste barna. De
som klarte det ble trent i stasjonstrening som
gikk på styrke og utholdenhetstrening. De
eldste på nivå I deltok i joggegrupper.

Alle barna var svært aktive i bassenget
utenom treningsgruppene, også i helgene,
samt at de forflyttet seg daglig mye innen
området. Til sammen utgjorde dette et bety-
delig daglig fysisk og sosialt samvær med li-
kesinnede, på skolen og i fritiden. Når barna
ikke deltok i fysiske aktiviteter, fikk de to til
tre timer daglig undervisning av spesial-
pedagoger. Skolen utgjorde også en sosial
læringsarena og hadde også mestring og
gruppegevinst som hovedmålsetting.

Datainnsamling
Gruppeintervju/deltakende observasjon:
To av artikkelforfatterne gjennomførte et
ustrukturert gruppeintervju av barna og de-
res foreldrene  på slutten av hvert opphold.
Til sammen ble 56 foreldre intervjuet.
Hovedspørsmålene i intervjuet var: Har for-
eldrene observert spesifikke endringer hos
barna under oppholdet? Har barna opplevd
større mestring på noen områder?

Foreldrenes utsagn ble nedtegnet av egen
referent under intervjuene, og disse ble siden
ryddet og rubrisert etter kvalitativ metodikk.
Personalet fungerte som deltakende observa-
tører  i forhold til de fenomenene som kom
fram i intervjuene. De fanget underveis opp
utsagn fra barn og foreldre som også ble
nedtegnet. Sammen med dataene fra spørre-
skjemaet utgjør dette metode og observatør-
triangulering idet både kvalitativ og kvanti-
tativ metode er benyttet og mange
informantperspektiver er trukket inn (9). Ut-
sagn fra intervjuene ble kategorisert som so-
sial mestring, egenmestring og foreldre-

mestring. Utsagn fra en foreldreevaluering
på slutten av oppholdet ga oss i tillegg en
ekstra kategori kalt foreldreskepsis som er
trukket inn i diskusjonen i denne artikkelen,
da den inneholdt verdifulle tilleggskommen-
tarer om enkeltforeldres stilling under opp-
holdet. Alle utsagnene i denne artikkelen er
foreldreutsagn med unntak av ett ungdoms-
utsagn satt i parentes.

Testing av mental helse og selvfølelse:
Standardiserte, internasjonalt anerkjente
spørreskjemaer med dokumentert god validi-
tet og reliabilitet, ble brukt til å vurdere bar-
nas mentale helse og selvfølelse før og etter
behandlingsoppholdet og tre og seks måne-
der etter avsluttet behandlingsopphold. Vur-
dering av mental helse var basert på Youth
Self-Report (YSR) utfylt av barna over 11 år
og Child Behavior Checklist (CBCL) utfylt
av foreldrene (10,11).

CBCL og YSR består av 118 påstander
som ved summering (0= passer ikke, 1= pas-
ser til en viss grad eller iblant, 2= passer bra
eller ofte) gir en total adferds og emosjonell
problemskåre, en internaliserings (angst, de-
presjon, tilbaketrekking, somatiske plager)
problemskåre og en eksternaliserings (aggre-
sjon, opposisjonell adferd) problemskåre. En
høy skåre tilsvarer flere rapporterte problem.

Barnas selvfølelse ble vurdert ved egen-
rapportskjemaet  Self-Perception Profile for
Adolescents (SPPA)(12). SPPA måler bar-
nets selvopplevelse/oppfattelse innen viktige
kompetanseområder for majoriteten av barn
og ungdom og består av syv subskalaer: glo-
bal selvfølelse, skolekompetanse, atletisk
kompetanse, sosial aksept, nære venner og
fysisk utseende. Hver subskala består av fire
påstander, hver med fire muligheter ranger-
ende fra én (beskriver meg veldig dårlig) til
fire (beskriver meg veldig bra). En høy skåre
tilsvarer høy selvfølelse. En kontrollgruppe
for vurdering av mental helse og selvfølelse
var i denne studien en subgruppe av 60 barn
(24 gutter, 36 jenter, median alder 12 år)
randomisert fra en norsk epidemiologisk stu-
die av mental helse (13).

Statistikk
De kvantitative resultatene oppgis som me-
dian og spredning hvis ikke annet er oppgitt.
Ikke-parametriske metoder ble brukt. For
vurdering av forskjeller mellom uavhengige
grupper, pasientgruppe og kontroller, er
Mann-Whitney U-test brukt. Wilcoxon
mached pairs signed rank sum test ble brukt
til å vurdere forskjeller i mental helse og
selvfølelse innenfor pasientgruppen før og
etter oppholdet, og tre måneder og seks må-
neder etter oppholdet (14). En to-halet p-

Tabell 1. Klassifiseringen av Cerebral Parese i utvalget (% oppgitt i parentes) og antall frafall fra studien.

Klassifisering av Cerebral Parese Antall barn Antall frafall

Spastisk diplegi 28 (46,7)
Spastisk hemiplegi 24 (40,0) 2
Spastisk tetraplegi 3 (5,0)
Dyskinetisk type2 (3,3) 1
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verdi mindre enn 0.05 ble vurdert som statis-
tisk signifikant. Alle analyser ble utført ved
bruk av statistikkpakken SPSS for Windows.

Resultater
Sosial mestring – vennskap
Vårt inntrykk var at barna raskt søkte andre
barn som fungerte tilnærmet på samme nivå
som dem selv (dette ble ikke kartlagt). Det
virket ikke som de fysiske hindringene var
avgjørende for kontakt mellom barna, psy-
kiske og sosiale forskjeller var viktigere bar-
rierer.

I ankomstintervjuet med den enkelte ut-
talte mange at de meldte seg til prosjektet for
å møte andre med CP. Noen uttalte at de
hadde få fortrolige venner på skolen, var ofte
isolerte og hadde få å leke med. Som inte-
grert funksjonshemmet må barna daglig
sammenlikne seg og blir også av andre sam-
menliknet med ikke funksjonshemmete, noe
som over tid kan påvirke selvfølelse og opp-
levelse av mestring.

– Her er mitt barn ikke alene om å være
funksjonshemmet, her er hun ikke spesiell
som på hjemmeskolen, hun har mange å
identifisere seg med.
– Ungen stråler, her har han funnet barn
på sitt nivå, han har alltid noen å være
sammen med.

Begge disse utsagnene fra fornøyde foreldre
sier sitt om behovet for likemenn i hverdagen.

– Min gutt har aldri hatt venner, her ser
jeg ham ikke.
– Min gutt har aldri lekt. Her leker han
hele dagen.
– Han er vekk om kvelden. Tidligere har
han ikke villet gå til kamerater,han har
heller ikke hatt mange.

Dette er sterke utsagn som sier mye om den
isolasjon mange av barna opplever i sin
hverdag. På  tre og seks måneder-testingen
hadde flere familier vært sammen i sommer-
ferien, og flere barn hadde besøkt hverandre.

Gruppeeffekten
Gruppesamværet gjorde mange modigere, de
ble påvirket av fellesskapet, ikke minst av at
andre strevet med det samme som dem selv.
De fikk ros, ble heiet på (mange for første
gang) og hadde det ofte gøy. At aktivitetene
var lagt opp på egne premisser og tok hen-
syn til at de ofte var langsomme eller hadde
begrensete ferdigheter, var med å gi mest-
ringsopplevelse. Også deltakerne med større
kognitiv svikt virket fornøyde i gruppe.
Hjemme trente de fleste alene hos fysiotera-
peut og var ofte isolerte; disse viste stor
glede ved å bli trukket med i fellesskapet.
Spesielt var fellesskap mulig i vann der alle

trivdes og mestret noe. God tilrettelegging
kunne være nøkkelen til at disse barna
greide oppgaver de ofte har definert seg ut
av hjemme:

– Beskjedene går inn, det er flere forkla-
ringer her. Hun forstår reglene bedre.
– Her er det lettere å drite seg ut. Trening
sammen med andre har vært flott.
– 17 mai her er den fineste vi har hatt.
Hun fikk delta i alle lekene, ble heiet på
og greide alle utfordringene. Hjemme
kommer hun til mål når de begynner å
pakke ned.

Egenmestring
Lærerne på Casas Heddy rapporterte at
mange hadde lærervansker, GMFCS klassifi-
seringen viste også at deltakerne represen-
terte et vilkårlig og bredt utvalg barn med
CP. Også barna som fysisk var blant de best
fungerende hadde kognitive vansker. De sa
at skoleproblemene hjemme var en stress-
kilde som påvirket selvbildet negativt.
Mange var her nede den beste i sin skole-
gruppe, noe som var en stor opplevelse.
Hjemme var de ofte sist med hensyn til fysikk
og skoleprestasjoner, selv om de tilsynela-
tende fungerte bra. Det var flere av ungdom-
mene klassifisert med en I som rapporterte
om hodepine, erting, stress pga. lærings-
vansker, kroppslig stivhet og ensomhet som
fenomener i dagliglivet. Dette gjaldt spesielt
noen av hemiplegikerne. Mange barn og unge
med CP med mindre motoriske utfall strever
ofte mest for å leve opp til«normalfunksjon»
mens de ofte  framstår som velfungerende for
andre. Dette krever store anstrengelser både
fysisk og kognitivt som omgivelsene ofte ikke
er klar over (15), men som kommer godt fram
i disse utsagnene:

– Det er fint å være her, jeg føler meg
ikke så ensom her, det er så mange som
har det som meg, det  er godt å se.
(Jente 17 år).
– Etter to dager her nede forsvant hode-
pinen hennes. Jeg skjønte plutselig hva
det å treffe andre å  identifisere seg med
betyr for henne. Hjemme er hun aldri
sammen med  funksjonshemmete fordi
hun  fungerer så godt.

Noen av barna fant andre barn å leke med
som fungerte fysisk på linje med eller bedre
enn dem selv, dette ble en inspirasjon til å
utfolde seg i lek i fritiden. Vi så at de da
gjentok de sangene/aktivitetetene de hadde
vært med på gjennom dagen på skolen eller i
treningstimene. Dette fikk mange til å strek-
ke seg lengre enn de ellers gjorde hjemme:

– Hun har blitt tøffere her nede, hun går
mer til venninner og har ikke gått på
knærne siden vi kom ned.

– Hun har kasta stokkene. Hun trener på
å hoppe.
– Han har blitt mykere pga. varmen. Går
og beveger seg mer enn hjemme også
fordi han har brukt mindre klær.
– Han er bare blid. Han har fått mye mer
oppmerksomhet enn hjemme.
– Han har lært å svømme.
– Han er blitt mindre redd på grunn av
varmen i vannet.

Alle barna hadde glede av bassenget som
pga. varmen ble meget flittig besøkt. Det ble
trent mye gjennom lek i vannet, noen lærte å
svømme eller dykke og nesten alle ble tryg-
gere i vann. Noen hadde vegring mot vann
da de kom, så den økte mestringen her nede
ble viktige milepæler for enkeltbarn.

Kjærester
Ungdomsgruppa holdt mye sammen. Mange
fikk anledning til å omgås jevnaldrende, og
ungdommene gikk mye til hverandre på
kveldene. Det var en ny opplevelse for dem
som hadde få eller ingen venner hjemme.
Det var dans og musikk på to store fester,
også disse ga rik anledning til å omgås andre
barn/ungdommer.

– Selvtilliten har vokst, han vasker og
steller seg og har kjøpt Hawaiiskjorte og
halskjede. Han er blitt mer opptatt av
jenter.
– Hun har fått kjæreste der nede som har
vært på besøk, nå skal hun på besøk til
ham. Det er bare stas.
– Han har blitt vant til flere barn og lært
sosial tilpassing. Alltid noen å være
sammen med.

En mor sa på tre måneders testen at sønnen,
som på Lanzarote ertet, tøyset og framsto
som inkludert i gjengen, igjen satt isolert da
han kom hjem til Norge. Erfaringen av å ha
vært inkludert er allikevel uvurderlig.

Mental helse og selvfølelse
Før habiliteringsoppholdet var det signifi-
kante forskjeller i CBCL- og YSR-skårene
mellom barna med CP og kontrollgruppen.
Resultatene er vist i tabell 2.  Mer adferds-
og følelsesmessig problem ble rapportert
både av barnas foreldre (CBCL; z= -3,14,
p<0.001) og barna selv (YSR; z= -1.85,
p<0.05). Vi fant videre signifikante forskjel-
ler mellom CBCL-, YSR- og SPPA-skårene
rapportert før oppholdet og skårene rappor-
tert rett etter oppholdet. Det ble rett etter
oppholdet rapportert signifikant færre
adferds- og følelsesmessige problem både av
foreldre; CBCL total(z=-5.44, p<0.001) og
barna ; YSR total (z=-2.88, p<0.01) og bedre
selvoppfatningsskårer (SPPA) innenfor
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kompetanseområder som skole (z=-3,2,
p<0.001), atletisk kompetanse (z=-3,04,
p<0.01), sosial aksept (z=-1.9, p<0.05) og
fysisk utseende (z=-2.14, p<0.05). Resulta-
tene viste at denne forbedringen i mental
helse og selvfølelse vedvarte også etter av-
sluttet habiliteringsopphold. Det var ingen
signifikante forskjeller mellom CBCL-,
YSR-, SPPA-skårene rapportert rett etter
oppholdet og skårene rapportert  tre  og seks
måneder etter oppholdet. Resultatene er vist
i tabell 3.

Foreldremestring
Foreldregruppa uttrykte at å treffe andre for-
eldre til barn med CP var en støtte i tillegg
til at gleden over å være i varmt klima, gå til
dekket bord og ha relativt få forpliktelser var
en rekreasjon.

– Dette har vært mer enn vi hadde for-
ventet.
– Her er det mange lidelsesfeller også for
oss foreldre. Det  er   mange som vi kan
søke råd hos og dele erfaringer med.
– På Gardermoen så jeg bare rullestoler
og hjelpemidler, nå ser jeg bare personer.

Det kom fram gjennom samtaler med forel-

drene at hjemme følte mange seg isolerte og
hadde bekymringer og spørsmål som de øn-
sket å dele med andre foreldre. Det var en
erfaring for mange å oppdage at deres barn
tross alt hadde vært heldig, at de fungerte
godt sammen med andre og at mange andre
foreldre og barn strevde med det samme som
dem. Mange familier hadde aldri sett så
mange varianter av CP tidligere, og dette ble
en mulighet til å orientere seg i forhold til
framtid idet voksengruppa med CP var på
Casas Heddy samtidig med barna. Mange
knyttet kontakter videre. Med enkelte forbe-
hold ivret foreldregruppa for gjentakelse av
prosjektet, især de som så at barna deres
blomstret.

– Det har vært viktig å identifisere seg
med andre CP barn, også snakke med
voksne med CP. Vi har ønske om å treffe
flere hjemme.

Foreldreskepsis
Under gruppeintervjuet og ved evalueringen
kom det fram ønske fra enkeltforeldre om
mer individuell behandling under oppholdet.
Dette var umulig  å imøtekomme pga. be-
manningssituasjonen. Det var også foreldre

som ønsket leddmåling før og etter opphol-
det. Foreldrene til de sterkest funksjonshem-
mete barna uttrykte skepsis mot den spar-
somme bemanningen og at de måtte være
sammen med barnet sitt så stor del av døgnet
uten avlastning. De var slitne da de kom ned
og fikk mindre avlastning enn ventet, selv
om de øvrige foreldrene skiftet  på å avlaste
de mest slitne. Dessuten hadde barna med
størst skade mindre naturlig samvær med an-
dre barn, noe som ga  mindre avlastning for
deres foreldre. Foreldrene til disse barna ut-
trykte at oppholdet for dem ble svært slit-
somt, men også disse uttrykte at de profit-
terte på varmen og samværet. Mange forel-
dre var skeptiske til at skolen var sparsomt
bemannet med bare tre lærere på 30 elever i
motsetning til langt bedre bemanning i
hjemmesituasjonen.

Diskusjon
Studien viser at denne gruppen barn med CP
og deres foreldre i større grad rapporterte
adferds- og følelsesmessige problem sam-
menlignet med den generelle norske barne-
og ungdomsbefolkningen. Funnene kan sam-
menlignes med funn i norske studier av an-

Tabell 2.  Mental helse hos barn med Cerebral Parese og friske kontroller målt før behandlingsopphold i varmt klima. Verdier er oppgitt i median (range)

Child Checklist (CBCL) Youth Self Report (YSR)
Barn med CP Kontroller p- verdi Barn med CP Kontroller p- verdi
(n=57) (n=60) (n=26) (n=30)

Total skåre 26 (3-73) 11 (0-65) <0.001 29 (12-62) 22 (0-86) <0.01
Internaliseringskåre (angst, depresjon,tilbaketrekking, somatiske plager) 7 (0-28) 4 (0-28) <0.05 7.5 (1-18) 5 (0-30) -
Eksternaliseringskåre (aggresjon, opposisjonell adferd) 7 (0-28) 3 (0-20) <0.01 8 (0-20) 7 (0-45) -

Tabell 3. Mental helse og selvfølelse hos barn med Cerebral Parese målt før behandlingsopphold i varmt klima, ved
behandlingsoppholdets slutt og tre og seks måneder etter avsluttet opphold. Verdier er oppgitt i median (range).

Før Etter 3 mnd etter 6 mnd etter

Child Behavior Checklist (CBCL) (n=57)
Total skåre 26 (3-73) 15.5 (0-55)*** 13  (2-67) 16 (1-44)
Internaliseringskåre(angst, depresjon,tilbaketrekking, somatiske plager) 7 (0-28) 2 (0-20)*** 3.5 (0-16) 3.5 (0-19)
Eksternaliseringskåre(aggresjon, opposisjonell adferd) 7 (0-28) 3 (0-16)*** 2 (0-19) 3 (0-12)
Youth Self Report (YSR) (n=26)
Total skåre 29 (12-62) 19 (3-51)** 21 (3-46) 18 (3-34)
Internaliseringskåre (angst, depresjon, tilbaketrekking, somatiske plager) 7.5 (1-18) 6 (0-18)* 6 (1-15) 5 (0-15)
Eksternaliseringskåre (aggresjon, opposisjonell adferd) 8 (0-20) 4 (0-14)** 4 (1-19) 4 (1-7)
Self-Perception Profile for Adolescents (SPPA) (n=51)
Global selvfølelse 2.8 2.8 3.2 3.2
Skole kompetanse 2.8 3.4*** 3.2 3.2
Atletisk kompetanse 1.7 2.0** 2.0 2.0
Sosial aksept 3.3 3.5* 3.7 3.8
Nære venner 3.2 3.4 3.2 3.4
Fysisk utseende 3.4 3.6* 3.8 3.6

P-verdi er merket med * p < 0.05, ** p < 0.01, ***p < 0.001 og viser signifikant forskjell fra målinger utført før behandlingsoppholdet.
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dre grupper med kronisk sykdom, medfødte
misdannelser eller fysiske funksjons-
hemminger; for eksempel Meningomyelo-
cele (16), anorektale misdannelser (17) og
alvorlig medfødt hjertefeil (18).

For barn med funksjonshemming som til
daglig er integrert i vanlig skole, er mulighe-
ten for mestringsøyeblikk mer begrenset enn
i et gruppefellesskap som på Lanzarote. I
kroppsøving og skoletimer hvor barnet som
regel er den minst mestrende i forhold til den
større gruppa, er følelsen av å komme til
kort nærliggende, selv om miljøet er støt-
tende. Ved å bringe barn med samme proble-
mer sammen får de større mulighet for å
identifisere seg og øke kontrollen over sin
egen situasjon (empowerment) (6), noe den
økende grad av trygghet, den fysiske og so-
siale utfoldelse på Lanzarote vitnet om.
Dette styrkes av funnene i spørreundersøk-
elsene CBCL og YSR  og SSPA (se tabell 2
og 3.)  som viser at både adferdsmessige og
følelsesmessige problemer ble  signifikant
redusert  etter oppholdet.

For at disse barna og ungdommene skal
oppleve deltakelse og mestring , er det av-
gjørende at de utvikler en positiv identitet
som funksjonshemmet. Risikoen for en for-
styrret identitet er større hos disse barna enn
hos barn uten funksjonshemming (4,19),
noe denne studien også viser. Det kommer
fram av foreldreutsagnene at de fleste barna
i vårt prosjekt fant jevnaldrende å identifi-
sere seg med i fellesskapet med andre barn
med CP. Det kan tyde på at nettopp dette ble
”den andre arena” av likesinnete som
spesialpedagogen Hoem Kvam vektlegger
som viktig for disse barna (4). Kombinasjo-
nen av varmt klima, tilrettelegging, pedago-
gisk forståelse og trygge rammer, framkom-
melighet, vilje til å se den enkeltes mulighe-
ter til tross for stramme rammer, og  ikke
minst fellesskapet med likemenn på Lanza-
rote, var ingrediensene som fikk de fleste
barn til å utfolde seg. Dette er empowerment
på gruppenivå. At varmen på land og i vann
var medvirkende er svært sannsynlig, fordi
den økte deres motivasjon og utholdenhet,
og for noen dempet den spastisiteten.

I evalueringen av oppholdet synes både
aktivitet og deltakelsesdimensjonene i
WHOs International Classification of
Functioning, Disability and Health (ICF))
(20) meningsfylte å diskutere. Innefor aktivi-
tetsområdet ble det funnet økte fysiske fer-
digheter og økt aktivitet hos enkeltbarn, og
på  deltakelsesområdet fikk mange barn økt
sin selvfølelse ved å oppleve seg selv som
bidragsyter og deltaker i et større fellesskap.
Lærerne på Lanzarote rapporterte hvordan

fellesskapet med andre funksjonshemmete i
klassen fikk fram evnen til omsorg, hvordan
de mest funksjonsdyktige hjalp dem som
trengte mer hjelp, viste tålmodighet og
hjelpsomhet i skolesammenheng og slik ga
dem selv verdi overfor andre. Normalisering
og integreringstanken har vært dominerende
i Norge siden disse begrepene første gang
ble brukt i offentlig dokument i 1967 (21).
NOU 22/2001 «Fra bruker til borger» (22)
viser også til offentlig forståelse av verdien
av deltakelse og opplevelse av selvstendig-
het i denne gruppen.

At slitasje er hverdagen for familier med
barn med funksjonshemminger er ofte doku-
mentert, spesielt barn med større funksjons-
hemminger (23,24, 25). Dette gjaldt også for
familiene som deltok i denne studien. Mange
familier følte seg alene med sine utfordrin-
ger og led ved å se sine barns strev og  ikke
sjelden også sosiale isolasjon. Hva barnet
strevet med kom også tydelig fram fra forel-
drenes rapporter på CBCL. For de sterkest
funksjonshemmete barna var det gruppe-
baserte opplegget for knapt bemannet til at
alle fikk godt utbytte, ikke minst gjaldt dette
på skolen med tre lærere fordelt på 30 barn,
samt støtte fra foreldrene. Det ble lite rom
for individuelle treningsopplegg til andre
enn de sterkest funksjonshemmete. For disse
familiene ble det lagt urimelig press på både
foreldre og stab, slik at utbyttet ble begrenset
for disse familiene, noe disse foreldrene ut-
trykte klart underveis.

Det ble konkludert med at i en slik uens-
artet deltakergruppe med knapp bemanning
vil de mest hjelpetrengende måtte lide både i
skole og i øvrig opplegg. Det var også tyde-
lig at  i gruppeintervjuene var det primært
foreldrene til de godt fungerende barna som
svarte positivt på mestringsgevinster. Det
kan være aktuelt å stille spørsmål om ikke
ønsket om å oppnå nye behandlingsopphold
for CP - gruppa påvirket enkelte besvarel-
ser? Det ville kanskje vært mulig å få fram
flere nyanser i forhold til de mindre for-
nøyde forreldrene hvis individuelle intervju
hadde blitt brukt.

Til tross for mange foreldres uttalte skep-
sis til den lave lærerbemanningen på skolen,
viste resultatene fra (SPPA) en signifikant
økning (2.8 – 3.4) i subskalaen skolekompe-
tanse etter behandlingsoppholdet sammen-
lignet med før oppholdet. (Tabell 3), og fort-
satte å holde seg høy (3.2) tre og seks måne-
der etter oppholdet.

Dette kan forklares ved at  gruppefelles-
skapet i skolesituasjonen ble mer avgjørende
for barnas opplevelse enn enkeltlærers sam-
lete tid med barnet som foreldrene var opp-

tatt av. Skoleutbyttet fikk med dette en god
evaluering, tross de vanskelige ramme-
betingelsene.

Tilbakemeldingen fra foreldrene om nyt-
ten av å treffe andre foreldre var entydig po-
sitiv. Hele foreldregruppa uttrykte seg posi-
tivt om oppholdet ved den muntlige evalu-
eringen til slutt.

På spørreskjema til både barn og foreldre
om fornøydhet med oppholdet skåret delta-
kerne i gjennomsnitt 4.8 på en skala fra 1 til
5 (26).

Oppholdet ga fellesskap med andre forel-
dre og for de fleste en følelse av  stolthet over
å se hva barna deres mestret til tross for
funksjonstap, når omgivelsene ble tilrettelagt.

Utsagnet om at oppholdet har overgått
deres forventninger sier mye om hverdags-
strev for alle familiene, uansett hvilken
alvorlighetsgrad av CP barnet hadde.  Myn-
dige foreldre er en sterk maktfaktor i dagens
helsevesen. De blir lyttet til og har blant an-
net oppnådd at utgifter til omdiskuterte me-
toder som Doman og Petø i stor grad blir
dekket av det offentlige, samt at forskriftene
om habilitering og rehabilitering fra 2001
har åpnet for forpliktende intensive trenings-
perioder for barn med funsjonshemming
(27). På denne måten fungerer en samlet
foreldremakt som empowerment på
samfunnsnivå. Mulighet for å møte likesinn-
ete foreldre og sjebnefellesskap, ved siden
av barnets treningsmuligheter, er trolig sterkt
medvirkende til foreldres søkning til de mer
omstridte intensive treningsopplegg  som i
dag finnes for de svakest fungerende barna. I
arbeidet med å finne gode intensive habilite-
ringsopplegg i Norge synes derfor hensynet
til å komme foreldres behov for å møte an-
dre foreldre i samme situasjon helt sentralt.

Konklusjon
Lanzaroteprosjektet er det første til å evalu-
ere mental helse og selvfølelse med standar-
diserte metoder før, rett etter og  tre og seks
måneder etter et habiliteringsopphold i
varmt klima for barn med CP samt å sette
disse resultatene opp mot kvalitative utsagn
fra deltakerne og se om resultatene overlap-
per hverandre.

Studiens sentrale kvantitative funn i
denne artikkelens perspektiv er at pasiente-
nes mentale helse og selvfølelse ble signifi-
kant forbedret under oppholdet og at denne
bedringen vedvarte både 3 og 6 måneder et-
ter oppholdet. Disse funnene underbygges
også i stor grad av studiens like sentrale
kvalitative intervjudel i forhold til egen-
mestring, deltakelse og selvfølelse. Lanza-
rote-prosjektet ser ut til å medvirke til øk-
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Abstract
The article describes the results from a case-control study investigating the effect of a habilitation
program in warm climate involving 60 children with Cerebral Palsy aged six to 18. The study was
performed during the spring 2003 and 2004 as part of a project, initiated and funded by the Norwegi-
an Social and Health Department with the aim to investigate physical and social effects of habilitation
in a warm climate. The purpose of this article is to describe social participation and coping before
and after participation. Registrations of mental health and self-esteem were performed before and af-
ter the program and at three and six weeks after finishing the program. The outcome measures were
the Child Behavior Checklist (CBCL), Youth Self-Report (YSR) og Self-Perception Profile for Ado-
lescents (SPPA). At the end of the program we performed group interviews with the parents. After fi-
nishing the program, a significant reduction in behaviour and emotional problems among the chil-
dren and the parents were registered, and the childrens competence in school and self-perception
was improved. The result shows that the majority of children experienced improved self-coping, gai-
ned new friends and meeting families with disabled children had a positive effect. The change in all
areas was maintained at three and six weeks after the program, and the results from the group inter-
view and the questionnaires were coherent. The study showed that in the discussion about best
practice in habilitation of children with CP, a focus on participation and coping is highly relevant.
Key words: Cerebral Palsy, habilitation, warm climate, coping, social participation

ning av barns kontroll over eget liv og til
styrking av deltakeres identitet som funk-
sjonshemmet. I tillegg har foreldrene stor
glede av å treffe andre familier med samme
problemstillinger som dem selv. Dette er
empowerment på individ og gruppenivå
både for barna og foreldrene.

Oppdraget fra SHD med Lanzarotepro-
sjektet var økonomisk styrt, departementet
søker etter billigere alternativer til intensiv
opptrening enn bl.a. de kostbare Domanopp-
leggene hvor effekt aldri har blitt dokumen-
tert (28). Lanzaroteprosjektet er god øko-
nomi sett i dette perspektivet. Til tross for at
størst fokus i vårt prosjekt var på fysisk ha-
bilitering, vises størst effekt på området del-
takelse og mestring, også for de fleste i
foreldregruppa.

Fysisk endring av barn med CP gjennom
intensiv habilitering vil nødvendigvis bli be-
grenset, disse barna vil aldri bli som «normal-
gruppa» som de fungerer blant, hvor mye de
enn strever. De har allikevel alle rett til, og
blant annet dette prosjektet har vist at de også
har mulighet til, å bli så myndige,
empowered, i sin egen tilværelse som de har
fysisk og kognitiv forutsetning for, dersom
dette blir lagt til rette for og tatt hensyn til i
habiliteringen. Gruppefellesskapet fungerer i
denne sammenhengen som en avgjørende
motkraft, ikke minst i forhold til den stigmat-
isering enkelte barn med CP blir utsatt for i
hverdagen.

Dette prosjektet har vist at fokus på delta-
kelse og mestring er like relevant i diskusjo-
nen om hva som er god habilitering for barn
med CP og deres foreldre som fokus på fy-
sisk trening alene.

Artikkelen er vurdert av to eksterne refereer.
Artikkelen ble mottatt 1. april 2004 og ak-
septert for publisering 19. november 2004.

Prosjektet som denne artikkelen viser til er
finansiert av Sosial og Helsedepartementet
ved Behandlingsreiser, Rikshospitalet.
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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 Bachmann LM, Haberzeth S, Steurer J and
ter Riet G. The accuracy of the Ottawa knee rule to rule out knee
fractures. A systematic review. Annals of Internal Medicine
2004;140:121-4. (Prepared by Chris Maher, Editorial Board
Member)
Question: In patients with an acute knee injury, are the Ottawa knee
rules accurate for excluding knee fractures? Data sources: Studies
were identified by searching the MEDLINE,  PREMEDLINE,
EMBASE, CINAHL, BIOSIS and Science Citation Index databases,
reviewing reference lists, and contacting authors. Study selection:
Studies published in any language were selected if they evaluated the
Ottawa knee rules for diagnosing fractures of the knee, studied
fractures confirmed radiologically or in combination with follow-up,
and reported sufficient data to construct a 2x2 table for calculation of
sensitivity, specificity, and likelihood ratios. Data extraction: Data
were extracted on test setting, mechanisms of injury, implementation
of the Ottawa knee rules, and diagnostic outcomes. Quality was
assessed as a score out of three with one point given for each of the
following criteria: consecutive patient enrolment, complete
verification, blinded interpretation of test results. Pooled sensitivities,
specificities and likelihood ratios were calculated using a bootstrap
procedure. Main results: 11 studies met the selection criteria with 6
(a total of 4249 patients) entered in the pooled analysis. The
methodological quality of studies ranged from 1 to 3 with the median
score 1. The pooled sensitivity was 98.5% (95% CI, 93% to 100%),
specificity 49% (95% CI, 43% to 51%) and-ve likelihood ratio 0.05
(95% CI 0.02 to 0.23). Conclusion: In patients presenting with an
acute knee injury, the Ottawa knee rules are accurate for excluding
fracture.
Footnote: Description of the Ottawa knee rule (taken from Bach-
mann et al 2004): A knee radiograph series is required only for
patients with knee injury who have any of these findings:
– age 55 years or older
– isolated tenderness of patella (no bone tenderness of knee
other than patella)
– tenderness at head of fibula
– inability to flex 90 degrees
– inability to bear weight both immediately and in the emergency
department for 4 steps (unable to transfer weight twice onto each
lower limb regardless of limping)

A negative result on the Ottawa knee rules excludes fracture
in patients with acute knee injury

Commentary
The Ottawa knee rules resulted from a prospective study in 1996 of
1096 patients with knee pain for less than even days presenting to
either of two Canadian teaching hospitals emergency departments.
All patients had a standardised history, physical examination, and
knee radiography; 63 patients had a knee fracture. The Ottawa knee
rules are designed to rule out a knee fracture and this test had a
sensitivity of 100% and a specificity of 50%. In this sample
the guidelines successfully predicted all (100%) of the patients who
had a knee fracture; but only 11% of those predicted actually had a
knee fracture. Thus, the Ottawa knee rules are biased toward very
high sensitivity with even modest values for specificity likely to
reduce the number of unnecessary knee radiographs. Since currently
most patients who attend an emergency department with an acute
knee injury will undergo a radiograph, it is important to establish
whether these rules have accuracy to rule out a knee fracture.

In order to assess this, a systematic review was conducted to
compare the validation results of more recent (and independent)
studies with those obtained from the original study group. Their
search strategies identified six articles where the data were able to be
pooled (of sufficient quality and detail). Using pooled analysis, the
mean sensitivity was 98.5% and specificity was 49%. Therefore,
compared to a strategy of X-raying all acute knee injuries presenting
to an emergency department, X-raying only those with a positive test
will halve the number of X-rays ordered. The review was conducted
on six studies only and authors concluded that further (large,
muliticentre) studies were required in addition to a replication of
cost-effectiveness evaluations before the widespread use of the Ot-
tawa knee rule is encouraged in clinical practice in an emergency set-
ting. Finally, most studies have been performed in emergency
departments, where fracture prevalence is approximately seven per-
cent; it is reasonably common practice to X-ray all acute knees and
thus the rules may spare half the patients from having an X-ray.
However, in physiotherapy clinics the fracture prevalence is likely to
be much less and few physiotherapists routinely X-ray all of their
acute knees. It may be that the Ottawa knee rules work less well in
physiotherapy practice.

Kay Crossley
The University of Melbourne
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Helse er helhet
Gunnar Tellnes:

Samspillet Natur – Kultur – Helse. NaKuHel-
konseptet i teori og praksis

Unipub forlag 2003

Pris: 230 kroner

151 sider

ISBN: 82-7477-154-0

Der har alltid vært et implisitt samspill mellom
natur, kultur og helse. Konseptet NaKuHel har siden
1987 utviklet seg fra idé til praktisk handling. Det
har vært prøvd ut en rekke steder i Norge og har et
nasjonalt senter i Asker. Konseptet NaKuHel har til
hensikt å løse mange av samfunnets helseproble-

Blinkskudd om evidence!
Gro Jamtvedt, Kåre Birger Hagen, Arild Bjørndal.

Kunnskapsbasert fysioterapi. Metoder og
arbeidsmåter

Gyldendal 2003

176 sider

Pris 250 kroner.

ISBN 82-05-31450-0

Denne boken om
kunnskapshåndtering i
fysioterapi retter seg
mot fysioterapeuter
innen alle områder, fra
de som driver fag-
utvikling i egen praksis
til fysioterapeuter
engasjert i prosjekter,
administrasjon,
utdanning og forvalt-
ning. På en pedagogisk måte med eksempler vi alle
kan kjenne oss igjen i tar forfatterne for seg en av
dagens største utfordringer for mange helse-
arbeidere; hvordan vi kan lære oss å håndtere den
vitenskapelige informasjonsflommen. Det være seg
informasjon om sykdom og helse via Internet, eller,
ikke minst viktig, hvordan vi som helsearbeidere
kan lære oss å nyttiggjøre oss forskningsresultater
i vår daglige praksis. Boken gir innføring i å
innhente, vurdere og sammenfatte forsknings-
basert kunnskap for gjennom dette å legge
grunnlaget for best mulig fagutøvelse. Steg for steg
ledes man gjennom prosessen om hvordan
håndtere forskningsbasert kunnskap i praksis-
relevante spørsmål og prosjekter. I tillegg setter
den søkelyset på behovet for å summere
forskningsbasert kunnskap og hvordan man
forholder seg til faglige retningslinjer.

Grunnlaget for forskningsbasert kunnskap
ligger i vitenskapelige artikler. Lærebøker har
tradisjonelt vært en viktig kilde til kunnskap og
praksisutøvelse for fysioterapeuter, men i vår tid,
hvor utviklingen skjer raskt, og det meste av
fagutviklingen innen fysioterapi publiseres i
artikkelform, vil lærebøker fort kunne bli liggende
etter kunnskapsfronten. Grunnlaget for å henge
med på utviklingen vil derfor i økende grad være å
kunne lese og forstå fagartikler. Boken gjennomgår
alle vesentlige momenter man må være obs på når
man leser fagartikler og setter spesielt fokus på de
kvalitetskrav som stilles til pålitelig informasjon. En
del av prosessen fram mot å kunne lese og tolke
fagartikler er dessuten å kunne forholde seg til
tema som vitenskapelig metode og statistikk. Dette
er tema som ofte betraktes som «vanskelig», men
forfatterne lykkes i å framstille disse temaene på en
måte som blir forståelig for «ikke-vitenskapsmenn»
og «ikke-statistikere».

Boken kan leses fra perm til perm, eller
kapitlene kan leses enkeltvis. Den er skrevet i et lett
tilgjengelig språk, og alle de gode eksemplene fra
fysioterapeuters hverdag gjør det lett å assosiere
seg med innholdet. Boken inneholder dessuten
rikelig med litteraturhenvisninger og nyttige
internettadresser. Et ankepunkt er imidlertid at
sidene er svært tettskrevne, og at boken derfor ved
første øyekast muligens kan virke vanskelig
tilgjengelig.

Et viktig premiss for boken er at kunnskaps-
håndtering er en helt essensiell del av det
fysioterapeuter og annet helsepersonell bør kunne.
Jeg er helt enig i forfatternes påstand om at vi kan
det for dårlig! I dagens helsevesen hvor det i
økende grad stilles krav til at beslutninger som tas
skal være basert på beste tilgjengelige forsknings-
baserte kunnskap, er denne boken en ABC for
hvordan man kan lære dette. Boken bør derfor være
pensum på kurs innen etter- og videreutdanning.
For å forberede nye generasjoner fysioterapeuter på
dagens realiteter bør boken dessuten straks inngå
som pensum på grunnutdanningen.

Kjersti Storheim
Fysioterapeut, dr.scient

mer hvor flere og flere mennesker sliter med
såkalte psykiske-, fysiske- og sosiale miljø-
forurensninger.

Det fremholdes at økt satsning på NaKuHel-
aktiviteter vil kunne hjelpe det som her kalles 24-
timersmennesket, med å tilrettelegge for arbeid,
skole, hjem, fritid og nærmiljø, samt å forebygge
sykdom. I tråd med god rehabiliteringstankegang,
og slik det er nedfelt i Grunnlovens §110, er
prinsippet at mennesker med nedsatt funksjons-
evne får kartlagt sine talenter og ressurser, slik at
de bedre kan utnytte restarbeidsevne, funksjon og
mestring. Man fokuserer på inkluderende fellesskap
i nærmiljøet, med fysisk aktivitet, friluftsliv og
kunstaktiviteter, snarere enn medisinering og
sykemelding.

Idéen er uovertruffent god. I samsvar med dette
het en av Sosial- og helsedepartementets
tverrsektorielle FoU-satsninger for årene 1995-
2001 nettopp Helsekultur og Kultur for helse. Det
rapporteres at fysioteraputer og sykepleiere har vist
større interesse enn leger for å spre NaKuHel-
aktiviteter.

Forfatteren er professor i samfunnsmedisin ved
Universitetet i Oslo og Høgskolen i Akershus og
disputerte i 1990 på et arbeid om legers
sykemeldingspraksis. Han gjør leseren delaktig i
egne erfaringer og lar oss få innblikk i sitt nettverk
av kolleger, kunstnere og andre kultur-
personligheter. Der er en detaljert og springende
beskrivelse av hvordan konseptet utviklet seg, der
blant andre Erling Stordahl var en betydelig
medspiller. En rekke uttalelser og forskningsresul-
tater er flettet inn i teksten, men fremstillingen blir
noe fragmentarisk og gjentagende og virker mere
reklamerende enn informerende.

Boken er en bearbeidet utgave av spesial-
oppgaven i helseadministrasjon ved Universitetet i
Oslo fra 2002. Beskrivelsen av selve konseptet
utgjør omtrent 1/5 av boken, mens de fem
vedleggene med årsberetninger, visjonsnotater i
forbindelse med etableringen samt mediaoppslag,
utgjør 1/3. Boken er tilegnet Per Fugelli, og er
illustrert av Jarl-Hugo Låstad, med forside-
illustrasjon av Roald J. Tellnes.

Anne Elisabeth Ljunggren

Vær med i fagdiskusjoner på nettet!
Fysioterapeuten har fått et nytt debattforum på nettet. Vi vil gjerne ha flere

fysioterapeuter med i diskusjoner om fag, politikk og andre saker som berører

fysioterapeuter. Forumet er delt i tre: Fag og praksis, Fritt forum og Lønns- og

arbeidsforhold. Nederst på debattsidene finner du en fyldig brukermanual.

Du kommer inn i forumet ved å klikke på debatt i venstremenyen på våre

nettsider. Vår nettadresse: www.fysioterapeuten.no
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debattdebatt

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

Pasienter med hofteleddsartrose, opererte eller uopererte, er en
av de aller vanligste gruppene mange fysioterapeuter kommer i
kontakt med. Likevel er det svært sjelden det står noe i tidsskrif-
tet vårt om hofteleddsartrose. Som fysioterapeut med en operert
hofte, og den andre vakende i vannskorpa, har jeg de siste par
årene gjort meg en del tanker omkring dette. Jeg ønsker helt
uvitenskapelig å lufte noen av dem i denne spalten.

Smerter er naturlig nok noe pasientene er mest opptatt av. Jeg
har en viss følelse av at viktigheten av å vedlikeholde muskula-
tur og funksjon i størst mulig grad før operasjon ofte ikke er
vektlagt tilstrekkelig, verken av pasient, lege eller fysioterapeut.
Her har fysioterapeuter et betydelig informasjonsansvar som jeg
tror vi bør ta mer på alvor. Jeg har selv erfart at det nesten ikke
er grenser for hvor i underekstremiteten smertene kan fore-
komme; sted og intensitet varierer hele tiden. Dette inkluderer
også leggsmerter. Jeg leste nylig en ny engelsk undersøkelse som
bekrefter dette.

I tida etter operasjonen har jeg hatt tilgang til en del skriftlige
retningslinjer og registrerer at det er stor variasjon i omfanget av
informasjon som blir utdelt til pasienten. Ei lita lefse med noen
få punkter er ikke tilstrekkelig; det er en stor operasjon, og pasi-
enten lurer på utallige ting i tida etterpå. Det synes også å være
betydelig variasjon med hensyn til om pasienten får tilbud om
opptrening etter utskriving fra sykehus. Dette burde vært selv-
sagt for alle. Å reise rett hjem er en stor belastning for de fleste
selv om de har hjelp hjemme. Det tar tid å venne seg
funksjonsmessig til den nye situasjonen. Pasienten har fortsatt
tusen spørsmål, og det kan være en stor påkjenning for pårø-
rende.

Mange sykehus virker redde for at behandlingen skal være for
energisk. Jeg tror nok enkelte fysioterapeuter kan være litt hard-
hendte, men med skikkelig epikrise fra sykehuset burde det
kunne unngås. Jeg var på et opptreningssted med basseng, (dess-
verre er det vel endel som ikke har det) og mener det var utrolig
nyttig for totalprotesepasienter. Å få mulighet til et normalt
gangmønster så tidlig, opplevde i hvert fall jeg som uvurderlig.

Det virker å være stor variasjon i retningslinjer for graden av
belastning de første ukene postoperativt. Selv om noen vil hevde
at dette skyldes ulike operasjonstyper og proteser, føler jeg meg
slett ikke overbevist om at det er skikkelig fundert. Hvis en pasi-
ent for eksempel blir bedt om å belaste bare lett i ukevis, skal det
finnes svært gode grunner for dette.

Det hadde vært fint om noen har lyst til å følge dette opp med
en diskusjon i bladet. Min interesse for protesetyper, snitt, type
sement og så videre har økt betraktelig siden jeg selv ble pasient.
Det er mye interessant å lese i den forbindelse. (Men det er ikke
sikkert du er tjent med all kunnskapen som pasient...!)

Randi Sørsdal
Fysioterapeut/cand.scient.
og hofteleddsartrosepasient

Tanker om hofteledds-
artrose

fag
innlegg

Det har aldri vært vår intensjon å drive personangrep. Vårt hovedanliggende
har vært å sette fokus på sider ved driften av fagforum som ikke gagner
fagområdet akupunktur.

Alle vet at arbeid i fagforeninger på dugnadsbasis er tidkrevende og på
mange måter en utakknemlig jobb. Vi vet også at det i NFF gjøres mye
frivillig gratis arbeid, og fagforum ikke er noe unntak.

For vår del setter vi strek for det som har vært og prøver å se fremover.
Det gjenstår mye arbeid med å sette akupunktur på dagsorden. Snart legges
Sosial- og helsedirektoratets «Utredning om utdanning i akupunktur og
homøopati» ut på høring. For interesserte ligger utredningen allerede ute på
nett.

I utredningen anmodes helsefagorganisasjoner om å komme på banen.
Det står blant annet at akupunktur er en veldokumentert behandlingsmetode
som har effekt og kan tas i bruk. Da er det opp til oss som fagorganisasjon
hvordan vi skal forholde oss til akupunktur som behandlingsmetode.

Nå er situasjonen i fagforum slik at leder og to styremedlemmer har
trukket seg. De to gjenværende styremedlemmene er i gang med å forberede
ekstraordinært årsmøte i løpet av februar. Vi håper at vi etter dette får et
synlig og handlingsdyktig fagforum med klare strategier og visjoner.

Fagforumet må virke samlende på alle fysioterapeuter som benytter
akupunktur som behandlingsmetode, uansett hvilken skole de har sin
bakgrunn fra.

I «Utredningen om utdanning i akupunktur» anbefales det at det
etableres et godkjenningssekretariat som i samarbeid med relevante
fagorganisasjoner skal stå for kvalitetssikring av akupunkturutdanningen.
Dette sekretariatet vil behandle godkjenning av utdanningstilbud og
sertifisering av autorisert helsepersonell som tilfredsstiller utdannings-
kravene. NFF vil være representert ved Fagforum for akupunktur.

Vi forventer at det blir stor oppslutning om årsmøtet i februar, slik at vi
kan ha en demokratisk, saklig og faglig diskusjon om fremtiden for
Fagforum for akupunktur.

Bosko Gardasevic
Stig Rune Pedersen
Bjørg Vada
Ivar Stedjan
Alexander Peersen

– Personangrep ikke vår
intensjon
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Bli med og løs 
oppgaver i fellesskap

TILLITSVALGTOPPLÆRING
2005



Grunnopplæring del I

Tillitsvalgte i KS-sektoren, helseforetak og korresponderende HSH områder.
Mål: Deltakerne skal få opplæring i de avtaler som regulerer arbeidslivet. 

Det vil også bli lagt stor vekt på forberedelse til og gjennomføring av forhandlinger.
Målgruppe: Tillitsvalgte i KS-sektoren, helseforetak og korresponderende HSH områder.
Varighet: 2 x 3 dager
Arrangør: NFF

Østlandet:
For avdelingene Østfold, Akershus, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold og Telemark.
Sted: Hotell Hadeland, Gran
Tid: 1. samling: 28. februar – 2. mars

2. samling: 13. – 15. april
Påmelding: Avdelingene

Vestlandet:
For avdelingene AustAgder, Vest-Agder, Sør-Rogaland, Nord-Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane. 
Sted: Grand Hotel Terminus, Bergen
Tid: 1. samling: 9. – 11. mai

2. samling: 15. – 17. juni
Påmelding: Avdelingene

NFFs tillitsvalgte er organisasjonens ansikt utad både på den
enkelte arbeidsplass og i NFFs avdelinger. Skolerte tillitsvalgte
styrker organisasjonen og sikrer arbeidet med å bedre med-
lemmenes inntekts- og arbeidsvilkår.

Med tillitsvalgte forstås valgte medlemmer i organisasjonens
forskjellige ledd, (avdelinger, faggrupper, råd, utvalg med mer)
og tillitsvalgte etter hovedavtalen valgt på den enkelte arbeids-
plass/virksomhet. I tillegg har vi kontaktpersoner for de privat-
praktiserende i den enkelte kommune, valgt av de privatprakti-
serende i kommunen. 

Opplæringen har som mål å gi tillitsvalgte og kontaktpersoner
kjennskap til lover og avtaler som gjelder i arbeidslivet og en felles
fagpolitisk plattform. Tillitsvalgte og kontaktpersoner skal gjøres
i stand til å bruke tilgjengelig informasjon innen alle områder 
i arbeidslivet.

I 2005 har NFF endret noe på tillitsvalgtopplæringen. Tillits-
valgte i helseforetak, KS og korresponderende områder i HSH
samles regionsvis. Disse kursene vil gjennomføres dels som felles
forelesninger, dels som parallellsesjoner. På denne måten håper
NFF å skape grunnlag for kontakt mellom tillitsvalgte i spesialist-
og primærhelsetjenesten innenfor de enkelte regionene. 

Grunnopplæring del 1
Denne delen gjennomføres med to samlinger av 3 dagers varighet.
Her velger du kurs med utgangspunkt i hvor du er tillitsvalgt.
Kurs for tillitsvalgte i helseforetak, KS og korresponderende
områder i HSH gjennomføres i Bergen, Trondheim og Gran
på Hadeland.

Kurs for tillitsvalgte i staten er landsdekkende. Dette kurset og
kurs for tillitsvalgte i Oslo kommune arrangeres etter behov. 
Grunnopplæring for kontaktpersoner i privat praksis vil bli
arrangert av avdelingene med hjelp fra forhandlingsseksjonen
i NFFs sekretariat. 

Grunnopplæring del 2
Dette kurset forutsetter at del 1 er gjennomført, og arrangeres
over tre dager og er felles for alle tillitsvalgte/kontaktpersoner.

Temakurs
Foruten grunnopplæring for tillitsvalgte vil NFF arrangere
temakurs etter behov. Temakursene arrangeres for tillitsvalgte
som har gjennomført grunnopplæringen.

Spesialkurs
NFF arrangerer dessuten egne kurs for spesielle målgrupper.
Dette kan være kurs for nye ledere/ styremedlemmer 
i avdelinger/faggrupper. 

Alle tillitsvalgte og kontaktpersoner bør ha opplæring 
i å utføre sine verv. Dette gjør deg som tillitsvalgt 
eller kontaktperson best mulig i stand til å utføre de
oppgavene som er pålagt deg.



Midt-Norge og Nord-Norge:
For avdelingene Sunnmøre, Nordmøre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark.
Sted: Scandic Nedre Elvehavn, Trondheim 
Tid: 1. samling: 5. – 7. september

2. samling: 17. – 19. oktober 
Påmelding: Avdelingene

Tillitsvalgte i Oslo kommune og korresponderende område i HSH
Mål: Deltakerne skal få opplæring i de avtaler som regulerer arbeidslivet. 

Det vil også bli lagt stor vekt på forberedelse til og gjennomføring av forhandlinger.
Målgruppe: Tillitsvalgte i Oslo kommune og korresponderende HSH områder.
Varighet: 4 dager
Arrangør: NFF
Sted: Hotell Hadeland, Gran
Tid: 12. – 15. september
Påmelding: NFF avdeling Oslo

Tillitsvalgte i staten
Kurset arrangeres ikke i 2005

Tillitsvalgte i NAVO 1–9, øvrige tariffområder og virksomheter uten avtale
Mål: Deltakerne skal få opplæring i de avtaler som regulerer arbeidslivet. 

Det vil også bli lagt stor vekt på forberedelse til og gjennomføring av forhandlinger.
Målgruppe: Tillitsvalgte i NAVO 1-9, øvrige tariffområder og virksomheter uten avtale.
Varighet: 2 dager
Arrangør: NFF
Sted: NFFs lokaler
Tid: 18. – 19. mai 
Påmelding: NFFs sekretariat v/ Else Jørgensen

Kontaktpersoner i privat praksis
Mål: Kursene skal gi deltakerne en grunnopplæring i lover og avtaler som regulerer privat praksis.
Målgruppe: Kontaktpersoner i privat praksis
Varighet: 1 1/2 dag eller ettermiddag/kveld
Arrangør: NFFs avdelinger
Sted: Bestemmes lokalt
Påmelding: Avdelingene

Grunnopplæring del II
Mål: Kurset skal gi deltakerne en forståelse for overordnede rammer som regulerer 

tillitsvalgtfunksjonen og fysioterapivirksomheten.
Målgruppe: Alle tillitsvalgte i NFF uavhengig av arbeidstilknytning og som har gjennomgått grunnopplæringen del I.
Varighet: 3 dager
Arrangør: NFF
Sted: Hotell Hadeland, Gran
Tid: 24. – 26. januar
Påmelding: Avdelingene

Temakurs
Temakurset henvender seg til kontaktpersoner og tillitsvalgte som har gjennomført grunnopplæringen samt sentrale tillitsvalgte
Tema: Markedsføring av fysioterapi
Målgruppe: Kontaktpersoner og tillitsvalgte som har gjennomført grunnopplæringen.
Varighet: 1 dag
Arrangør: NFF
Sted: Radisson SAS Scandinavia Hotel
Tid: 9. juni
Påmelding: Avdelingene
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Spesialkurs

Seminar for avdelingenes forhandlingskontakter
Mål: Seminaret skal medvirke til at forhandlingskontaktene blir 

en ressurs for tillitsvalgte/kontaktpersoner i avdelingen.
Målgruppe: Avdelingenes forhandlingskontakter
Varighet: 1 dag
Arrangør: NFF
Sted: NFFs lokaler
Tid: 29. august
Påmelding: Avdelingene

Seminar for nye avdelingsledere og ledere i faggruppene
Mål: Seminaret skal gi deltakerne innsikt i ledelse og praktisk styrearbeid samt NFFs organisasjon.
Målgruppe: Nye ledere i avdelinger og faggrupper
Varighet: 2 dager
Arrangør: NFF
Sted: NFFs lokaler
Tid: 21. – 22. april
Påmelding: Avdelingene

Seminar for nye styremedlemmer i avdelingene og faggruppene
Mål: Seminaret skal gi deltakerne innsikt i praktisk styrearbeid samt NFFs organisasjon.
Målgruppe: Nye styremedlemmer i avdelingene og faggruppene
Varighet: 1 dag
Arrangør: NFF
Sted: NFFs lokaler
Tid: 21. april
Påmelding: Avdelingene

Seminar for nye sentrale tillitsvalgte i NFF
Mål: Seminaret skal gi tillitsvalgte en grundig orientering om NFFs struktur, 

oppbygging og arbeidsmåter. I tillegg skal det bygges en felles innsatsånd for NFF 
i landsmøteperioden, og NFFs politikk vedtatt på Landsmøtet skal gjennomgås.

Målgruppe: Sentrale tillitsvalgte i NFFs organisasjon etter Landsmøtet 2004
Varighet: 2 dager
Arrangør: NFF
Sted: Hotell Hadeland, Gran
Tid: 8. – 9. februar
Påmelding: NFF v/ Solvår Stokke

Kurs for studenttillitsvalgte
Mål: Kurset skal gi kunnskap om inntekts- og arbeidsvilkår og fagpolitikk for fysioterapeuter. 

I tillegg skal deltakerne få en forståelse av studentenes plass i NFF som organisasjon.
Målgruppe: Tillitsvalgte i FYSIO
Varighet: 1 dag
Arrangør: NFF
Sted: NFFs lokaler
Tid: 11. februar
Påmelding: NFF v/ Solvår Stokke



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

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

fysioterapeuten

www.fysioterapeuten.no/arbeidsmarked

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

 2 Nord-Norge

1 Midt-Norge

1 Vest-Norge

 4 Øst-Norge

 6 Oslo og Akershus

1 Sør-Norge

 0 Utlandet

Finnmark • Troms • Nordland • Svalbard

Nord- og Sør-Trøndelag • Møre og Romsdal

Sogn og Fjordane • Hordaland • Rogaland

Hedmark • Oppland • Buskerud • Telemark

Vest-Agder • Aust-Agder

• Vestfold • Østfold



ARBEIDSMARKEDET
Det er viktig å stille krav om lønn før man takker ja til en stilling. Lønn fastsettes
på bakgrunn av arbeidstakerens kompetanse, erfaring og personlig egnethet, i
tillegg til markedssituasjonen. Flere stillinger enn før har nå kun en sentralt
fastsatt minstelønn, noe som gjør dette enda viktigere. NFFs tillitsvalgte på
arbeidsplassen eller  lokalavdelingen kan være behjelpelig med relevant
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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.

Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering

Stipendiat
UUS nr. 202915. Lønn etter avtale.
Ved Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering er det
under forutsetning om videre finansiering fra Helse Øst, 
ledig stilling som doktorgradsstipendiat. Det søkes etter lege,
subsidiært manuell terapeut eller kiropraktor med kompetanse
hovedfagsnivå.
Avdelingen har syv overordnede leger og tre utdannings-
stillinger. Det er en professor og et nytt professorat under 
tilsetting. Forskningsmiljøet er tverrfaglig med en postdoktor-
stipendiat og seks doktorgradsstipendiater.
Forskningsområdene er i hovedsak behandlings- og rehabilite-
ringsrettet innenfor områdene alvorlige traumer og muskel-
skjelettlidelser.  
Avdelingen har sengefunksjon og poliklinikk med tverrfaglig
bemanning.
Stipendiatstillingen er knyttet til prosjektet: Instabilitet i øvre
nakkeledd. Definering av klinisk bilde, validering av radio-
logisk metode og kartlegging og analyse av sammenhengen
mellom klinikk og radiologi.
Prosjektet vil bli gjennomført i samarbeid med Radiologisk
avdeling, UUS. Dessuten tas det sikte på etablering av et nett-
verk for forskere som arbeider innenfor lignende problem-
stillinger.
2 referansepersoner bes oppgitt i søknaden. Personlig egnethet
vektlegges. Vi forutsetter at søkere behersker et skandinavisk
språk både muntlig og skriftlig. Merk søknaden med UUS nr. 
Kontaktperson: professor Erik Bautz-Holter tlf. 22 11 87 13, 
e-post: erik.bautz-holter@medisin.uio.no, eller avdeling-
soverlege Tomm Kristoffersen, tlf. 22 11 87 22 / 22 11 90 81,
e-post: tomm.kristoffersen@ulleval.no 
Søknad vedlagt CV og attester sendes: Personalavdelingen,
Ullevål universitetssykehus, 0407 Oslo, innen 7.1.05.

Ullevål universitetssykehus er regionssykehus for Helse Øst og
landets største universitetssykehus med spisskompetanse innenfor en
rekke fagfelt. Som akademisk sykehus har vi særlige forpliktelser til å
forske og undervise en lang rekke faggrupper, inklusive medisinske stu-
denter. Alle ansatte kan derfor bli pålagt undervisning. Ved ansettelse av
helsefaglige medarbeidere vil forsknings- og undervisningserfaring bli
vektlagt. Ullevål universitetssykehus er et røykfritt sykehus.

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

Medisinsk divisjon

www.ulleval.no

Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST) lig ger i Trond heim og 
består av fl g. avdelinger:  hel se- og so si al fag, sykepleie, 
teknologi, informatikk og e-læring, mat- og medisinsk 
teknologi, lærer- og tol ke ut dan ning, Trond heim øko no mis ke 
høgskole. Høgskolen har ca 8000 stu den ter og 600 ansatte.
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AVDELING FOR HELSE- OG SOSIALFAG

Program for fysioterapeututdanning

Høgskolelektor/høgskolelærer -  
midlertidige stillinger
Ref. AHS-9/2004
Ved Program for fysioterapeututdanning er det ledig inntil fi re   
midlertidige deltidsstillinger som høgskolelektor/høgskolelærer,   
hver på ca. 50%, fra 01.02.05 til 31.12.05.
Stillingen skal dekke områdene teori og praksis i fysioterapi.   
Arbeidet omfatter i hovedsak undervisning, ferdighetstrening og   
veiledning på skole og i praksis. Søkere skal også kunne delta i   
faglig utviklingsarbeid ved programmet.
Spesielt kreves det at søker skal kunne gå inn i ferdighetstrening på ulike 
studietrinn i utdanningen. Det er derfor viktig at søker har lang, bred  
og oppdatert klinisk erfaring. Det vil bli lagt vekt på at søker har gode  
samarbeidsevner, er løsningsfokusert og kan være fl eksibel i forhold  
til de ulike oppgavene som stillingen innehar.    
Søkere må beregne at tirsdag og torsdag vil være faste arbeidsdager.
For tilsetting som høgskolelektor kreves utdanning som fysioterapeut  
og relevant utdanning på hovedfags/mastergradsnivå samt praktisk/ 
pedagogisk utdanning eller erfaring fra undervisning/veiledning.   
For tilsetting som høgskolelærer kreves utdanning som fysioterapeut  
og minimum ett års høgre utdanning ut over dette. I tillegg kreves det  
relevant yrkeserfaring samt praktisk-pedagogisk utdanning.
Høgskolelektor lønnes etter statens regulativ, stillingskode 1008   
i lønnsramme 25, ltr. 42 - 66, normal avlønning vil være i alternativ 1,  
ltr. 42 - 54. Høgskolelærer lønnes etter statens regulativ, stillingskode  
1007 i lønnsramme 23, ltr. 36 - 58, normalt i alternativ 1, 36 - 46.
Lønn i henhold til ansiennitet og kvalifi kasjoner. 
Fra lønnen trekkes lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.  
Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile   
mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å   
oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere   
personer med innvandrerbakgrunn.
Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til   
programansvarlig Tone Dürendahl, tlf. 73 55 92 74.

På www.hist.no/stillinger og www.jobbnor.no fi nner du fullstendig  
utlysingstekst samt elektronisk søknadsskjema som bes benyttet.
Søknadsfrist: 31. desember 2004.
Dersom du ikke har anledning til å søke via internett kan søknad merkes ref.nr. og 
sendes Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for helse- og sosialfag, 7004 Trondheim.
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AS Oslo Sporveier er en servicebedrift som har

ansvaret for administrasjon og drift av kollektiv-

trafikken i Oslo. Det meste av trafikken kjøres i

egen regi , mens 15% kjøres av andre på kon-

trakt, vesentlig av private busselskaper.

Årlig har T-bane, buss, trikk, lokaltog og båt 163

millioner trafikanter. Sporveien har en årsomset-

ning på 1,9 milliarder kroner og vi er 2.300

ansatte i konsernet. 

Bedriftsfysioterapeut

Det er ledig stilling som bedriftsfysioterapeut i Sporveiens 

HMS-avdeling.

HMS-avdelingen er Sporveiens fagavdeling innen helse, miljø 

og sikkerhet. Vi bistår ledere, arbeidstakere, arbeidsmiljøut

valg, verneombud og tillitsvalgte i deres arbeid for å skape 

sunne og trygge arbeidsplasser.

HMS-avdelingen ledes av HMS-sjefen og har sekretær, 

bedriftssykepleier, en HMS-ingeniør, 3 bedriftsleger på deltid 

og den utlyste stillingen som bedriftsfysioterapeut. 

HMS-avdelingen arbeider i samsvar med arbeidsmiljølovens 

bestemmelser for verne- og helsepersonell.

Arbeide som utføres av ansatte i HMS-avdelingen er knyttet til 

bedriftens HMS-system.

Bedriftsfysioterapeutens arbeidsområde vil være forebygg-

ende arbeid i forhold til muskel/skjelett plager/ergonomi  og

bistand ved generelle arbeidsmiljøspørsmål. Rådgivning, vei

ledning, opplæring og koordinering i prosjekter inngår som 

arbeidsformer. Forebyggende og helsefremmende fokus pri

oriteres.

Kvalifikasjoner: Vår nye bedriftsfysioterapeut må være auto

risert fysioterapeut. Søkeren bør ha erfaring fra arbeidsfeltet 

bedriftsfysioterapi/helse,- miljø- og sikkerhet og ha gjennom

gått statens grunnkurs for verne- og helsepersonell. Det er 

ønskelig med videreutdanning innen fagfeltet eller spesialist

godkjenning i "Helsefremmende og forebyggende arbeid" via 

Norsk Fysioterapeutforbund.

Arbeidet som bedriftsfysioterapeut krever selvstendighet, 

fleksibilitet og god evne til kommunikasjon og samarbeide. 

Søkeren må ha erfaring med PC-bruk. Kjennskap til Profdoc er 

en fordel.

Vi kan tilby: Utfordrende arbeidsoppgaver i en spennende 

bedrift som har som mål å bli ledende innen HMS. Fleksitid. 

Velutstyrte, lyse og trivelige lokaler. 

Stillingen er plassert i ltr. 18, f.t. kr. 298.000. Lønnen er under vurd

ering.

For nærmere opplysninger: kontakt HMS-sjef Jan Ole Kokkim, tlf: 

22 08 40 29.

Sporveien har egen pensjonsordning, pensjonsavgiften dekk

es av bedriften. Bedriften har fleksitid og gode avspaserings

ordninger.

Vi vil at arbeidsstaben skal gjenspeile befolkningssammensetning

en generelt, både når det gjelder kjønn og kulturelt mangfold, og 

oppfordrer spesielt kvinner og personer med minoritetsbakgrunn til 

å søke stillingen.

Søknader, merket P 35/04, bilagt kopi av attester og vitnemål, 

sendes til AS Oslo Sporveier, personalstaben, Pb 2857 Tøyen, 

0608 Oslo innen 24.12.2004.

Salto
er et idretts og aktivitetsmedisinsk senter i Kristiansand.Vi holder til i nye lokaler
på Spicheren Treningssenter som er lokalisert på høyskolens campus.

Tverrfaglighet og faglig utvikling står sentralt i virksomheten.
Teamet består av:
Leger, fysioterapeuter, idrettspedagoger og idrettsmassører.
På grunn av økt pasienttilgang ønsker vi å komme i kontakt med:

Fysioterapeut, helst spesialist i idrettsfysioterapi
(andre kan søke).

Du må være: – faglig dyktig
– engasjert
– initiativrik

Vi tilbyr: – inspirerende miljø
– faglige utfordringer
– flotte lokaler

Det er ikke knyttet driftstilskudd til stillingen. Personlig egnethet vil bli
vektlagt. (Stillingen er nyopprettet og er på leiebasis d.v.s fysioterapeuten
jobber som næringsdrivende).

Send kortfattet CV med referanser til:
Salto As v/ daglig leder Reinier van  der Spek, Gimlemoen 1,
4630 Kristiansand. e-post salto@salto.as
Søknadsfrist:  7. januar 2005.

Attføringssenteret i Rauland A/S

Senteret ligger i Vinje kommune i Telemark. Fjellbygda Rauland ligger i natur-
skjønne omgivelser ca. 700 m over havet. Gode muligheter for jakt, fiske og frilufts-
liv både sommer og vinter. Flotte skiløyper og alpinbakker om vinteren.
Attføringssenteret i Rauland A/S er en spesialinstitusjon innen arbeidsrettet rehabili-
tering. Behandlingspersonalet er organisert i tverrfaglige team sammensatt av lege,
psykiatrisk sykepleier, attføringskonsulent, idrettspedagog og fysioterapeut. Målet er
å hjelpe personer med funksjonssvikt på en måte som reduserer sykefravær og
uførepensjonering. I tillegg har senteret til oppgave å utvikle og formidle kompe-
tanse innen fagfeltet.

Vi søker etter

Fysioterapeut
i 100 % stilling fra 01.02.2005

Fysioterapiavdelinga har 4 stillinger. Fysioterapeuten deltar i tett samar-
beid med de øvrige yrkesgruppene på senteret. Vi jobber etter en
biopsykososial modell.

Fysioterapeutens hovedoppgaver er:
- funksjonsvurdering/undersøkelse av brukere med sammensatte lidelser
- ledelse av bevegelsesgrupper basert på psykomotoriske prinsipper
- individuell veiledning
- undervisning/formidling
- delta som gruppeleder i målsettingsprosesser for brukerne

Vi søker etter fysioterapeuter med interesse for helhetlig tilnærming. Der-
som du har videreutdanning i psykisk helsevern/psykosomatikk, eller an-
nen relevant praksis/bakgrunn vil dette være en fordel. Personlige egen-
skaper og gode samarbeidsevner vil bli vektlagt.

Vi kan tilby utfordrende arbeidsoppgaver og et aktivt stimulerende miljø
med mulighet til faglig videreutvikling. Lønn etter gjeldende avtaler. Sen-
teret er behjelpelig med å skaffe bolig.

For nærmere opplysninger kontakt ledende fysioterapeut Nina Bugodt,
tlf. 35 06 28 00.
Søknad med CV, attester og vitnemål sendes
Attføringssenteret i Rauland A/S, 3864 Rauland innen 05.01.2005.
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Fysioterapitjenesten

Fysioterapeut/
spesialfysioterapeut
UUS nr. 202664. Fast st., f.o.m. 01.01.05, heltid 36 t/uke.
Lønn etter avtale.
Stillingen er tilknyttet nevrokirurgisk seksjon på fysioterapi-
avdelingen. Et spennende fagområde med alt fra fysioterapi
til pasienter som gjennomgår planlagte rygg- og nakke-
operasjoner, til behandling av mer alvorlig traumatiserte
pasienter med nevrologiske utfall, og noen ganger sterkt 
nedsatt funksjonsnivå. Stillingen inngår i en vaktturnus med
tjeneste hver fjerde helg. Det vil bli gitt opplæring innen hele
fysioterapiavdelingens ansvarsområde.
Kval.: Autorisert fysioterapeut. 
Vi ønsker søkere med interesse og erfaring fra følgende
områder:
• Pasienter med nakke-/ryggplager
• Nevrokirurgi/nevrologi
• Intensivfysioterapi/lungefysioterapi
Personlig egnethet, interesse for fagutvikling og god evne til
kommunikasjon vil bli vektlagt
Kontaktperson: Avd.leder Per Nordheim tlf. 22 11 98 29/
22 11 95 00.
Søknad sendes: Ullevål universitetssykehus, 0407 OSLO,
innen 21.12.04

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 uni-
versitetssykehus er et røykfritt sykehus.

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

Kirurgisk divisjon

www.ulleval.no

FREDRIKSTAD KOMMUNE
STILLING LEDIG

Fullstendig utlysning, se www.fredrikstad.kommune.no

Ledig 100% driftsavtale
ved Brogaten Fysikalske Institutt AS.

Sentralbord  69 30 60 00

Rikshospitalet er et høyspesialisert sykehus med vel 4.000 ansatte. Sykehusets ho-
vedoppgaver er pasientbehandling, forskning, undervisning og rådgivning. Riks-
hospitalet er et helseforetak under Helse Sør RHF, og holder til i moderne lokaler
på Gaustad i Oslo.

BKL GEILOMO BARNESYKEHUS
har som overordnet mål å behandle og habilitere barn i alderen 6-15 år
med astma og allergi, slik at de fungerer best mulig i dagliglivet. Syke-
huset har plass til 30 barn. Fysisk trening, tilpasset kosthold og familie-
arbeid er en viktig del av behandlingsopplegget.

Sykehuset søker nå – for snarest mulig tiltredelse:

Instruktør fysioterapeut i
1/1 stilling
Dette er en nyopprettet stilling, i tillegg til nåværende 1/1 stilling.

Arbeidet omfatter blant annet:
- Lungefunkjsonstesting og bronchiale provokasjonstester
- Tilrettelegging og gjennomføring av felles og individuelle

treningsopplegg
- Undervisning av barn og forelder.

Turnus med arbeid 3. hver helg.
Rapportskriving er tillagt stillingen.
Vi legger stor vekt på erfaring i arbeid med barn, og egnethet
for stillingen.
Vi tilbyr et positivt arbeidsmiljø med målrettet tverrfaglig
samarbeid og nødvendig spesialopplæring.
Lønn og betingelser i henhold til gjeldende regulativ.
Nærmere opplysninger om stillingen i tlf. 32 09 50 00.
Søknadsfrist: 5. januar 2005.
Søknaden sendes til:
Geilomo Barnesykehus, postboks 130, 3581 Geilo.

KVINNHERAD kommune
Har ledig vikariat for

Kommunefysioterapeut fra 01.04.05.  til 01.04.06.
Nærare opplysningar: www.kvinnherad.kommune.no

Avtalehjemmel for fysioterapeut
Dønna kommune har ledig 50% driftstilskudd for fysioterapeut.
Hjemmelen er knyttet til eksisterende institutt på Bjørn.

Søknad sendes: Dønna kommune v/HSO-sjef, 8820 Dønna.
Søknadsfrist: 31.12.04.

Ringerike kommune
AUSTJORD BEHANDLINGSSENTER

Fysikalsk institutt i Hønefoss sentrum
vurderes solgt
Instituttet er velutstyrt og drevet etter nyeste prinsipper innen trening
med avlastning og MTT.
Søker med erfaring i dette vil bli foretrukket.
Eier vil få 75% driftsavtale og en leier har 25%.

Kontaktperson: Bjørn Svendsen, tlf. 32 12 62 60, mob. 992 34 743.

Søknad med CV, kopier av attester og autorisasjon sendes:
Teamleder Eli-Anne Jacobsen, Ringerike kommune,
ReHabiliteringsteamet, Austjord, 3514 Hønefoss.
Søknadsfrist 5. januar 2005.

Vesterålen
Fysioterapeut søkes til Myre Fysioterapi-senter.
e-post: post@finvag.no   Tlf. 76 13 35 70/ 90 94 57 27.

Rikshospitalet
Universitetsklinikk
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Kjøp/salg/leie

Lokaler, Kalbakken
Flotte fysioterapilokaler i hyggelige omgivelser til leie, 62 kvm.
Kalbakken Kjøpesenter, Oslo. Tlf. 92 08 46 33.

Brukt behandlingsbenk ønskes kjøpt
i Bergens-området. Tlf. 55 20 33 60 eller 48 24 14 46.

Fysioterapeuter
Kiropraktorer
Storebrand Helseforsikring AS ønsker å komme i

kontakt med off. godkjente fysioterapeuter/kiropraktorer 

for å øke behandlingstilbudet til våre helseforsikringskunder

i Norge

Storebrand Helseforsikring AS er et privat helseforsikrings-

selskap med virksomhet i Norge og Sverige. Selskapet har

15.000 kunder i Norge. Forsikringsproduktene dekker bl.a.

fysioterapi/kiropraktorbehandling når kunden er henvist fra

lege. Kvalitet og rask tilgang på behandling er viktig for oss

og våre kunder.

Vi ønsker å komme i kontakt med off. godkjente 

fysioterapeuter/kiropraktorer med alle typer spesialiteter, 

spesielt i mindre byer og tettsteder.   

Ta kontakt med Ann-Karin Heede eller Frida Pettersen på 

tlf. 800 83 313, valg 1 eller ta kontakt per mail: 

h7e@storebrand.no eller fp4@ storebrand.no

Nyutdannet fysioterapeut
Fysioterapeut søkes til nyopprettet trenings- og fysioterapeutsenter

på Vartdal i Ørsta kommune. Vi er i dialog med kommunen
vedrørende driftstilskudd.

Vartdal ligger midt i Sunnmørsalpene og byr på mange flotte naturopple-
velser. Rimelig 2-roms leilighet står til disposisjon for søker.

Henv. AS Dolsøy v/Aage Aarseth tlf./faks 70 04 20 33
epost aacova@online.no eller fysioterapeut

Vibeke Aarseth Langli, tlf. 22 49 54 90.

Friskgården Romerike

Har du lyst til å være med å utforme framtidas
helse- og rehabiliteringstilbud ?

Friskgården Romerike søker fysioterapeut i 100% stilling.
Vi ønsker en selvstendig, strukturert person som er god på samhandling,
som liker å arbeide i team og som har interesse for forebyggende arbeid.

Kvalifikasjoner:
Autorisert fysioterapeut. Må gjennomgå Friskgårdens utdanningsprogram.

Arbeidsoppgaver:
Undervisning, treningsveiledning og  personlig veiledning.

Lønn: etter avtale.
Søknadsfrist: 10 januar.
For mer informasjon se :www.frisknett.no eller kontakt daglig leder
Anne-Kristin Rolstad. Tlf:63 90 45 26 / 92 82 83 80.
Søknad sendes: Friskgården Romerike, Rolstad gård, 2170 Fenstad.

Ansvar for egen helse gjennom læring.

Ta vare på resten av ditt liv

Blefjell SykehusHF omfatter Kongsberg, Notodden og Rjukan sykehus og
har et nedslagsfelt på ca. 100 000 innbyggere i Telemark og Buskerud.

FYSIOTERAPEUT, 100% vikariat, Notodden
Vikariatet er ledig fra 01.03.05 i 1 år

Vi ønsker deg med:
– Interesse for sykehusfysioterapi
– Fleksibilitet og evne til samarbeid

Arbeidsområder:
– Kirurgisk (generell og ortopedisk), medisinsk avd. og
overvåkningsavd.
– Poliklinikk
– Veiledning av mennesker med kroniske sykdommer ved
lærings- og mestringssenteret
– Lørdagsjobbing 4. hver uke

Vi tilbyr:
– Allsidig pasientgrunnlag
– Trivelig arbeidsmiljø på et hyggelig lokalsykehus
– Tett tverrfaglig samarbeid
– God mulighet for fagutvikling
– Hjelp til å skaffe bolig og evt. barnehageplass
– Lønn etter avtale

Nærmere opplysninger ved sjeffysioterapeut Noor Schmidt,
tlf. 35 02 10 13.  Se også www.blefjellsykehus.no

Søknad vedlagt CV og bekreftede kopier av attester og vitnemål
sendes Blefjell Sykehus HF, personalkontoret, 3675 Notodden
Søknadsfrist: 01.01.05.

01.01.05

søker etter fysioterapeut med kompetanse og erfaring innen SET og
medisinsktreningsterapi. Søkere med fagkombinasjonen Idrett, instruktør-
bakgrunn fra aerobic og spinning vil få optimale arbeidsforhold.
Vi har i dag 3,45 avtalehjemler og god pasienttilgang. Gode samarbeids-
evner og stort engasjement er egenskaper vi vil verdsette.

Du kan lese mer om oss på www.spenst-trysil.no
Skriftlig søknad sendes Lia terapi, Liavegen 11, 2420 Trysil.
Søknadsfrist: 5. januar 2005.
For ytterligere opplysninger kontakt Oddvar Knutsen, tlf. 92 88 80 53.

Lia terapi og Spenst Trysil
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Göteborg er etter manges mening Sveriges hyggeligste storby. Byen er
sjarmerende og det er fullt av liv i de mange gågatene der kafélivet
blomstrer. Unn deg en tur til det imponerende bygningskomplekset
Nordstan, som er som en hel bydel under tak. Her kan du kose deg hele
dagen med hundrevis av spennende butikker! Göteborgs kulturliv tilbyr
et hav av konserter, teater- og operaforestillinger, mens alle byens kafe-
er, diskoteker og nattklubber sørger for et hyggelig opphold. Det koseli-
ge Tidbloms Hotel er 3- stjerners, har en velkjent restaurant og det tar
bare 15 min med trikken inn til sentrum.

Ramada Tidbloms Hotell
Hotellet tilbyr restaurant, bibliotek, badstue og gratis p-plass.

Ankomst fredager i perioden 07.01. - 24.06.2005.

Rabatt ved to betalende voksne: Maks. 1 barn 0-6 år gratis i forel-
drenes seng inkl. frokost. Maks. 1 barn 7-15 år halv pris i foreldres rom.

kun kr 849,-
pr. person i dobbeltrom

Ekspedisjonsgebyr kr 59,-. Avbestillingsforsikring: 
pr. voksen kr 48,-/pr. barn kr 24,-.
Oppholdene inkluderer kun sluttrengjøring. 
Med forbehold om utsolgte datoer og trykkfeil. 
Pengene du sparer er i forhold til hotellets 
veiledende normalpris – med forbehold 
om spesialtilbud.

For bestilling ring: DTF travel, tlf.: 22 41 84 44
Klikk inn www.dtf-travel.com – Tast Inn 

annonsekoden Fysioterapeuten i tekstfeltet til høyre!

Og få reisen og mange flere gode tilbud 

Fysioterapeutens spesialpris!!!

Oslo by er sjarmerende, når det er fullt av lystige mennesker på Karl Johan, og
du kan nyte en cappuccino på en fancy kaffebar eller en kringle på byens eld-
ste bakeri. Legger du også turen opp til Holmenkollen, kan du nyte en enes-
tående utsikt utover Oslofjorden og byen, som i kveldens mørke glitrer av fun-
klende lys, og lokker med et allsidig og sprudlende natteliv. Her finner du også
den populære Savoy Bar og den gode stemningen på Karl Johan og Aker
Brygge ligger rett rundt hjørnet.

Quality Hotel Savoy
Hotellet tilbyr restaurant, bar og p-plass mot avgift.

Ankomst fredager i perioden 07.01. - 24.06.2005.

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

2 overnattinger
2 frokostbuffeer

3 dager på hotell rett ved Karl Johan

Vår & happenings
OSLO

kun kr 749,-
pr. person i dobbeltrom

2 overnattinger
2 frokostbuffeer
1 to-retters middag/buffé
med kaffe

3 dager på ★★★ hotell

REISER – med egen transport – for lesere av spar opp til kr 646,-

Ramada Tidsbloms Hotell

Shopping
GÖTEBORG

Foto: Kjell Holmner

Få spesialbehandling sjekk også www.fysioterapeuten.no/dtf-travel



41Fysioterapeuten nr. 12   desember  2004

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.

● 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 lungesykdommer
Oslo, 10.-14. januar 2005

Trening til musikk - hvordan bli en dyktig instruktør
Bærum, 12.-14. januar 2005

Basal Kroppskjennskap I - Internatkurs
Svarstad, 31. januar -4. februar 2005

Basiskurs i psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi
Trondheim, 7.-11. februar 2005

Fysioterapi til intensivpasienter
Tromsø, 17.-21. januar 2005

Bekkenrelaterte smerter I
Oslo, 31. januar -4. februar 205

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

Kursnr. 30535501

Søk, finn og les – et innføringskurs i evidensbasert praksis
Forskningsbasert kunnskap er en av flere viktige kilder for faglige beslutnin-
ger. Det kan være en utfordring å finne fram til denne forskningen og vurdere
overførbarheten til praksis.I dette kurset vil du gjøre spennende oppdagelser i
forhold til hvordan du kan finne fram til og implementere forskningsbasert fy-
sioterapi. Ved å stille presise og relevante spørsmål, lete etter forskningsbasert
kunnskap, vurdere denne kritisk og flytte gode forskningsresultater ut i prak-
sis vil fagutvikling og kvalitetsforbedring i fysioterapi stimuleres. Kurset leg-
ger opp til interaktiv læring og mye praksis hvor deltagernes egne problem-
stillinger er i fokus.

Ved å integrere ny og oppdatert forskning med andre former for kunnskaps-
kilder, vil vi som fysioterapeuter bedre kunne ivareta våre klienter samt stå
sterkere overfor samarbeidspartnere og andre profesjoner.
Kurset legger vekt på praktisk arbeid.

Målgruppe: Fysioterapeuter i klinisk praksis, forebyggende arbeid, i ledelse
og prosjektarbeid.
Opptakskrav: Autorisert fysioterapeut.

Etter gjennomført kurs skal deltakerne kunne:
• stille gode praksisrelevante spørsmål
• innhente forskningsbasert kunnskap via litteratursøk i ulike databaser og

via internett.
• kritisk vurdere forskningsbasert kunnskap med hensyn til gyldighet og

anvendbarhet.
• kjenne prinsipper for hvordan gyldig og anvendbar kunnskap må integreres

med erfaring og brukerens preferanser for å planlegge og gjennomføre
fysioterapitiltak.

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF fagseksjon
Kursledere: Lillebeth Larun og Eilin Ekeland
Tid: 4.-8. april 2005
Sted: Oslo
Deltakerantall: 24
Kursavgift (inkl. lunsj): kr 4.050 for medlemmer, kr 7.100 for ikke medlem-
mer. Påmeldingsfrist: 4. februar 2005
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo eller
via NFFs hjemmesider www.fysio.no.
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Kurs for studenter og turnuskandidater
Kursnr. 30530601

Medisinsk treningsterapi, MTT
MTT har spesielt gode doseringemuligheter, er rasjonell og enkel i utførelse.
Dette gjør at metodikken bare blir mer og mer aktuell med vår store og økende
dokumentasjon på området aktiv terapi. Kurset gir kunnskapsbaserte  øvelses-
forslag for aktuelle affeksjoner i muskelskjellett systemet. Øvelsesoppleggene
er i stadig utvikling og har blant annet innlemmet nye kunnskaper om stabil-
iseringsprinsipper. 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.

Kursnr. 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
Kursnr. 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 og Monica Ulrich
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.

Påmelding til NFFs kurs er bindende

30510201

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

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

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

utvikling
• utvidet evnen til observasjon, funksjonsvurdering og identifisering av

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

Praktiske opplysninger:
Arr: NFF avd. Hordaland
Kursledere: Berit Sunde og Hilde Capjon
Tid: kurset er delt i 2 deler a 5 dager.
Første del: 18.-22.april 2005
Datoer for del 2 blir bestemt på første kurssamling (perioden mellom del 1 og
del 2 er ca.  4 - 6 måneder).
Sted: Bergen
Deltagerantall: 22
Kursavgift (inkl. lunsj): kr. 8.100,- for medlemmer, for ikke-medlemmer
kr. 14.200,-. Kursavgiften betales i to rater.
Påmeldingsfrist: 18. februar 2005
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo eller
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
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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: Fortsatt ledige plasser!
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
- 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: Fortsatt ledige plasser!
Skriftlig påmelding til:NFF, postboks 2704, St. Hanshaugen, 0131 Oslo eller
via NFFs hjemmesider www.fysio.no

Onkologi

Kursnr. 30585301

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: 2. februar 2005
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo eller
via NFFs hjemmesider www.fysio.no

www.fysio.no/kurs

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

Kursnr. 30591801

Psykomotorisk fysioterapi - behandlingskurs
Kurset retter seg mot fysioterapeuter som arbeider i praksisfeltet med psyko-
motorisk fysioterapi. Kurset vil inneholde pasientdemonstrasjoner, funksjons-
analyser, arbeid i mindre grupper, refleksjoner over praksis  m.m.

Målgruppe: Fysioterapeuter som arbeider i praksisfeltet med psykomotorisk
fysioterapi.
Opptakskrav: Autorisert fysioterapeut og gjennomført videreutdanning/kom-
petanse i psykomotorisk fysioterapi.
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Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF avd. Sør-Trøndelag
Kursleder: Gudrun Øvreberg, Alette Ottesen og Berit Ianssen
Tid: 11. – 13. april 2005 (3 dager)
Sted: Trondheim
Deltakerantall: 20
Kursavgift (inkl. lunsj): kr. 3.310 for medlemmer,
kr. 6.410 for ikke medlemmer.
Påmeldingsfrist: 11. februar 2005
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo eller
via NFFs hjemmesider www.fysio.no.

Kursnr. 30591701

Kroppsorientert psykologi – psykologisk forståelse
av kroppslige symptomer og reaksjonsmønstre
Kurset har sprunget ut fra et behov for en teoretisk forståelsesramme som kan
være til hjelp i forsøket på å tenke rundt kroppslige symptomer og reaksjons-
mønstre.

Målgruppe: Kurset retter seg først og fremst mot fysioterapeuter som arbeider
med psykiatriske og psykosomatiske problemstillinger.
Opptakskrav: Autorisert fysioterapeut.

Etter gjennomført kurs skal deltakerne:
• være bedre rustet til å møte psykiatriske og psykosomatiske fenomener i

sin praksis
• ha forståelse for hvor lett vi kommer i berøring med primitive lag av per-

sonligheten gjennom å ha kroppen som innfallsvinkel
• ha kjennskap til primitive forsvarsmekanismer som for eksempel splitting

og projektiv identifisering og kjenne til betydningen av disse primitive
forsvarsmekanismer

• være kjent med fenomener som overføring og motoverføring som gjør seg
gjeldende i den terapeutiske relasjonen

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF v/Fagseksjonen
Kursledere: Lise Radøy og Kina Meurle-Hallberg
Tid: 18. – 22. april 2005
Sted: Oslo
Deltakerantall: 20
Kursavgift (inkl. lunsj):  kr. 4.050,- for medlemmer,
kr. 7.100,- for ikke-medlemmer.
Påmeldingsfrist: 11. februar 2005.
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
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: Fortsatt ledige plasser!
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:  Fortsatt ledige plasser!
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: Fortsatt ledige plasser!
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.

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

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

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 , Kari Irene H. Busvold og Jan Erik Endresen
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: Fortsatt ledige plasser!
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo el.
via NFFs hjemmesider www.fysio.no.

30550202

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 avd. Nordland
Kursledere: Britt Normann og Olav Gjelsvik
Tid: kurset strekker seg over 3 uker: To første uker: 11. – 15. april og 18. – 22.
april 2005. Siste uke: 19. – 23. september 2005
Sted: Bodø
Deltakerantall: 24
Kursavgift: medlemmer i NFF kr 10.680,- - ikke medlemmer kr. 19.635,-.
I tillegg kommer en avgift på kr. 750 for retting av oppgaven og evt. en avgift
for lunsj.
Påmeldingsfrist: 11. februar 2005
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo eller
via NFFs hjemmesider www.fysio.no.

VELKOMMEN TIL SEMINAR!
NFF avdeling Akershus

Nyere viten om undersøkelse, forekomst og
behandling av muskel- og skjelettlidelser
Sted: Norges Idrettshøgskole, Auditorium A.
Tid: Lørdag 2. februar 2005.  Kl. 0900-1500.
Pris: Kr. 450,- inkludert lunsj/kaffe.

Foredragsholdere;
Grete Mellingen Homstøl, fysioterapeut, spes.NFF, cand. san.
Gitle Kirkesodla, spes.manuell terapi, FFI, SET-instruktør.

Ny kunnskap rundt temaet muskel- og skjelettlidelser blir belyst, og
behandlingsprinsipper presentert og diskutert. Velkommen til et seminar
som gir oppdatering og gode eksempler fra praksis.
Fullstendig program i neste nummer av Fysioterapeuten.

Påmelding innen 20. januar ved innbetaling av seminaravgift på kr. 450,-
til Merethe Fahs, Glassverkveien 16 B, 1363 Høvik, postgironr.
05390993139. Merk giro med navn/adr. for evt. tilbakemelding.
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Fysioterapeuter
i bevegelse

Kursnr. 30535801

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.
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.

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

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE
i Fagforum for Akupunktur

Tid: 19.02.05 kl 10-13.
Sted: LHL hjerte og lungesenter Oslo, Cort Adelers gate 20, 0254 Oslo.

Det inviteres til ekstraordinært årsmøte i Fagforum for akupunktur hvor
de viktigste sakene som skal drøftes er følgende:

1. Valg av ny leder i Fagforum for akupunktur
2. Valg av 2 nye styremedlemmer
3. Gjennomgang av vedtekter for Fagforum
4. Strategi og visjoner for Fagforum

Dette er ikke en fullstendig agenda. Medlemmer av Fagforum får tilsendt
fullstendig saksliste. Forslag til årsmøtesaker sendes : Bosko Gardasevic
e-mail: sir-jo@online.no eller tlf. 95 05 35 26 eller Stig Rune Pedersen
stig.pedersen2@chello.no tlf.91 54 17 06.

Vi håper på stor interesse fra alle eksisterende og fremtidige medlemmer.
Velkommen til ekstraordinært årsmøte!

Send gjerne annonser på e-post:
fysioterapeuten@fysio.no
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Norsk Fysioterapeutforbund –
faggruppe for ergonomi

Framtidens arbeidsliv
- hvilke utfordringer møter vi ?

28.fagseminar for NFF`s faggruppe for ergonomi
Radisson SAS Royal Hotel Bryggen, Bergen

7. - 9. mars 2005

• «Livet er risikabelt»

• Hva vet vi i dag om årsaksforhold og forebygging av 
muskel- og skjelettlidelser

• Risikoanalyse og Intensjonsavatalen.
Viktige faktorer i HMS-arbeidet

• Risikoanalyse av belastningslidelser - 
Hvordan og hvorfor?

• Bedriftsfysioterapeutene sin rolle i 
Inkluderende Arbeidsliv

• Parallelle sesjoner med temaene 
1) Risiko
2) Fysioterapeutens IA-bidrag

• Framtidens arbeidsliv 
- fokus på Den nye Arbeidsmiljøloven
- fokus på arbeidsmiljø 
- fokus på helse og økonomi

Vi legger opp til et spennende faglig og kulturelt
program. Med bl.a. besøk i Akvariet og Galleri
Nygaten. Gled dere!

Program med praktiske opplysninger og påmeldings-
skjema blir sendt ut før jul.

Programmet blir også lagt ut på faggruppens nettside
www.fysio.no/ergonomi i slutten av november

Sett av interessante dager i Bergen!
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Fredag:
08.00-08.45 Registrering
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
pasienter med muskel- og 
skjelettplager» ved Alice Kvåle.
«Kroppen som fortelling» 
ved Aud Marie Øien.
«Praktisk sesjon i Basal kropps-
kjennskap» ved Liv Helvik
Skjærven.
«Handledning som instrument för
endring» ved Monica Mattson.
«Vår erfaring med behandling av
anoreksipasienter i privat praksis»
ved Kristin Storm og Irlin Rollum.

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

«Presentasjon av Basic Body
Awareness Methodology – et
internasjonalt studietilbud
ved Høgskolen i Bergen» ved
Liv Helvik Skjærven.

«Ny kunnskap fra nevrobiologi
har ført til radikale endringer i
fysioterapibehandling» ved Britt
Fadnes.
«Behandling av fot og trening av
balanse» ved Gudrun Øvreberg.
«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:
08.30-09.00 Registrering
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 Heir 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/nordiskkonfe-
ranse2005 
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
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Faggruppen for Geroto-Geriatrisk faggruppe
INVITERER TIL ÅRSMØTESEMINAR I OSLO

10. OG 11. mars 2005

Sted for seminaret: Auditoriet 1. etasje, Fysioterapihøgskolen i Oslo,
Elisabeth Lampes hus, Pilestredet 44

TORSDAG 10.03.05  TEMA: Den aldrende hjerne.
0930-1000 Registrering
1000-1030 Velkommen. Praktisk info.

En pasient historie
1030-1045 Pause
1045-1130 Ásgeir Bragason, spesialist i psykiatri og seksjonsoverlege

ved Diakonhjemmets sykehus.  Nevrodegenerative syk-
dommer som affiserer bevegelsesapparatet

1130-1145 Pause
1145-1230 Asgeir Bragason forts.
1230-1330 Lunsj
1330-1345 Våre utstillere presenterer seg.
1345-1430 Gro Hagen, fysioterapeut med utdannelse i psykomotorisk

fysioterapi. Hun har lang erfaring fra psykiatrien og
utredning  og behandling av personer med aldersdemens.
Hva gjør en fysioterapeut på en utredningsavdeling for
personer med demens og forvirringstilstander?

1430-1445 Pause
1445-1530 Gro Hagen forts.
1530-1545 Pause
1545-1630 Her ønsker her vi å presentere korte glimt fra fysioterapi-

praksis til pasienter med kognitiv svikt. Vi inviterer deg til
å fortelle litt fra din praksis. Ta kontakt!

1630-1645 Oppsummering og avslutning.

FREDAG: 11.03.05    TEMA: Hjerneslag og  fysioterapi.
0930-1000 Registrering
1000-1030 Velkommen. Praktisk info.
1030-1115 Britt Normann, fysioterapeut, spesialist i rehabilitering

med fordypning i nevrologi MNFF, Bobathinstruktør
IBITA, Can.san. Individualisering i nevrologisk fysiote-
rapi. Bobathkonseptet - hjerneslagpasienter - behandling
og kunnskapsgrunnlag.

1115-1130 Pause
1130-1215 Britt Normann forts.
1215-1230 Utstillere presenterer seg
1230-1330 Lunsj
1315-1345 Astrid Bergland 1. amanuensis, FOU-leder, dr. philos. og

Birgitta Langhammar, høgskolelektor og  doktorgrads-
stipendiat.  Presentasjon av videreutdanning for fysiotera-
peuter i gerontologi og geriatri.

1345-1400 Pause
1400-1445 Marianne Løkke, fysioterapeut og hovedfagsskandidat.

Kropp og rom - en tilnærming til pasienter med skyve-
problematikk.

1445-1500 Pause
1500-1645 Marianne Løkke forts.
1645-1615 Oppsummering og avslutning.

Vi forbeholder oss retten til å forandre programmet.

Pris: 1 dag: GG-medlemmer: kr. 800,- Ikke medlemmer. Kr. 1000,- . 2
dager: GG-medlemmer: kr. 1500,- Ikke medlemmer kr. 2000,-. Lunsj,
kaffe, te og frukt er inkludert i prisen.

Påmelding til: Mari Ørstavik Aanestad, fysioterapiavd. Stavanger Sy-
kehus, Postboks 8100,- 4068 Stavanger, aamo@sir.no eller telefon
51519703 innen 20. februar 2005.
Betaling til: NFFs faggruppe for geronto-geriatrisk fysioterapi v/ Kristin
Sandvik Persson, Kipeåsen 12, 5114 Tertnes. Kontonr: 1602 59 25606.
Ved betaling må det opplyses om navn, adresse, telefonnr og eventuell
e-postadresse til deltaker, navn på betaler og medlemskap i faggruppen!

Vårt årsmøte avholdes torsdag 10. mars
rett etter seminaret

Se program i februarnummeret av Geriatrix.

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

www.kineticcontrol.com

Kinetic Control (KC) har 15 års erfaring med systematisk utvikling av
undersøkelses- og behandlingsprinsipper for pasienter med muskel- og
skjelettlidelser. Kursene er kunnskapsbasert og undervises på verdens-
basis som enkeltstående kurs eller klinisk mastergrad.
KC sin klassifisering av stabilitet blir i løpet av 2005 gjeldene for innde-
ling av vitenskaplige studier i databasen til Cochrane. BMS Fagforum
ønsker velkommen til følgende kurs:

• Dynamisk Stabilitet fra et motorisk kontroll perspektiv.
Kliniske implikasjoner for undersøkelse og behandling.
Bodø 8-9/1 – Trondheim 22-23/1 – Molde 11-12/2 – Oslo 8-9/4

• Diagnostikk & Behandling av Lumbal Columna
Bodø 18-20/4 – Trondheim 14-16/04

• Diagnostikk & Behandling av bekken, videregående del II
Oslo, 3-4/6 med Mark Comerford, Australia

• Diagnostikk & Behandling av Skulder
Oslo, 1-2/6

Nye kurs for 2005!
• Bindevevsdiagnostikk & Behandling Oslo, 16-17/1
Kurset fokuserer på bindevevsmassene i forhold til smerte og
bevegelsesfunksjon; oppbygning og funksjon av bindevevet; nevro-ana-
tomiske sammenhenger mellom myofascielle- og viscerale strukturer; to-
og tredimensjonal palapsjon, undersøkelse og behandling av
myofascielle vs. viscerofascielle restriksjoner; integrasjon av ulike
bindevevsteknikker i den kliniske hverdagen.

• Strukturell & Funksjonell Palpasjonsteknikk, Oslo, 21-22/4
Kurset fokuserer på strukturelle og funksjonelle palpasjonsteknikker og
hvordan disse effektivt kan brukes i diagnostikk og behandling hos pasi-
enter med muskel- og skjelettlidelser.

For nærmere informasjon: www.bmsforum.no eller kontakt oss via
mail: post@bmsforum.no. Skriftlig påmelding sendes til BMS Fag-
forum, Prinsessegt.2b, 3724 Skien.  Påmelding senest 4 uker før kurs-
start (unntak for kommende kurs i januar). Kursavgift: kr 2 800,-  for 2
dager/ kr 3600,- for 3 dager. Kursavgiften inkluderer kursmanual, lunsj
og forfriskninger.

BMS F

BMS Fagforum for Muskel- og Skjelettlidelser

Introduksjonskurs i Basal
kroppskjennskap (BK)
- en praktisk innføring/fordypning over 1,5 dag

Arr.: Leistad DPS
Tid: torsdag 27. januar kl. 1300-1630 og fredag 28. januar kl. 0830-1600
Sted: Psykiatrisk Poliklinikk Brøset, Brøsetveien 100, Trondheim
Kursleder: Anne Christensen Backe
Pris: Kr. 1.400,-.

Kurset er åpent for fysioterapeuter og andre med helsefaglig bakgrunn.
For nærmere informasjon om basal kroppskjennskap (BK) se
www.nibk.org
Påmelding innen 07.01.05 til Anne Christensen Backe, Leistad DPS,
Poliklinikken Brøset. Tlf. 73 86 50 50 eller 957 74 862, e-post:
Anne.Backe@pst-stfk.no

www.fysioterapeuten.no/arbeidsmarked
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TRS er et nasjonalt kompetansesenter for sjeldne diagnoser. Senteret er en del av
Sunnaas sykehus HF og ligger på Nesodden utenfor Oslo. Senteret driver kunnskaps-
formidling, veiledning og rådgivning angående medisinske, psykiske, sosiale og pe-
dagogiske forhold knyttet til 7 sjeldne og medfødte diagnosegrupper.

Kurs om arthrogryposis multiplex congenita (AMC)
24. og 25. januar 2005

Kurs om Ehlers-Danlos syndrom (EDS)
26. og 27. januar 2005

For fysioterapeuter som arbeider med personer som har diagnosen AMC
eller EDS. Hensikten med kursene er å bidra til økt kunnskap om AMC og
EDS, og sammen med ulike fagpersoner diskutere behandling, oppfølging
og tilrettelegging i livsløpsperspektiv.

Praktisk informasjon for begge kursene:
TRS dekker kost og overnatting på senteret.
Kursene starter kl. 09.00 første dag, og avsluttes 15.30 andre dag.
Senteret vil være åpent fra kl. 21.00 kvelden før kursstart.

Arrangør: TRS kompetansesenter
Sted: TRS kompetansesenter, Sunnaas sykehus HF
Kursavgift: Ingen
Påmeldingsfrist: 15. desember 2004
Påmelding til: TRS kompetansesenter, Sunnaas sykehus HF,
1450 Nesoddtangen v/Solveig Skou, tlf: 66 96 91 91, eller
e-post: TRS@sunnaas.no m/navn, adresse, arb.sted, telefon.
Informasjon: Fysioterapeut Liv Øinæs Andersen, tlf: 66 96 91 91

Behandling av bekkenrelaterte smerter
– basert på dokumentert effekt

Kurset baserer seg på erfaringene og resultatene fra studien «The efficacy
of a treatment program focusing on specific stabilizing exercises for pelvic
girdle pain after pregnancy. A randomized controlled trial», som er publi-
sert i Spine i 2004. Effekten av behandlingsopplegget var svært god, og ef-
fekten vedvarte både 1 og 2 år etter fødsel. Gjennom kurset vil du få god
innsikt i hva som ble utført, hvordan og hvorfor. Etter kurset vil du kunne
gjennomføre tilsvarende opplegg med dine pasienter.

Kursets innhold: (teori + mye praktisk trening)
- en teoretisk oppdatering på feltet
- diagnostiske kriterier
- spesifikk stabilisering
- øvelser benyttet i studien
- bruk av TerapiMaster
- individualisering av behandlingsopplegget

Varighet: 2 dager (16 timer)
Kurslærer og arrangør: Britt Stuge (som gjennomførte behandlingsopp-
legget i studien)
Påmelding til: Britt Stuge, John Brandtsv. 25, 0860 Oslo.
Fax. 22 23 49 92. Tlf. 22 23 06 51. e-mail: britt.stuge@medisin.uio.no
Påmeldingsfrist: «Førstemann til mølla» prinsippet gjelder.
NB! begrenset antall deltagere
Kursavgift: Kr. 3200,- inkluderer lunsj, te/kaffe/frukt, samt
et omfattende kompendie
Tid: 28.01 kl. 9.30-17.30 og 29.01 kl. 9.00-17.00, 2005
Sted: Oslo

www.fysioterapeuten.no

Undersøkelse og behandling av multippel
sklerose. Ataxi er særlig vektlagt.

Kurset består av en teoretisk og praktisk del.  Den teoretiske delen består
av nevrofysiologi og systemkontroll rettet mot ataxi. Den praktiske delen
består av pasientbehandling under veiledning, analyse av pasientbehand-
ling, pasientdemonstrasjoner og praktisk øving.

Målgruppe: Fysioterapeuter i og utenfor institusjon.
Opptakskrav: Grunnutdanning. Søkere må arbeide med pasienter som
har nevrologisk utfall. Søkere må ha praktisert i ett år etter endt turnus.

Etter gjennomført kurs skal kursdeltagerne ha:
• Økt kunnskap om nevrofysiologi og anvendt nevrofysiologi.
• Økt kunnskap om normal bevegelse relatert til pasienter med ataxi.
• Økt kjennskap til nyere forskning på dette feltet.
• Økte ferdigheter i pasientbehandling og analyse av behandlingen.

Praktiske opplysninger:
Arr: MS-Senteret Hakadal.
Kursleder: Olav Gjelsvik.
Tid: 03.- 05 mars 05.
Sted: Glittreklinikken.
Deltagerantall: 20.
Kursavgift: 2500.
Påmeldingsfrist: 31. januar 05.
Skriftlig påmelding til: MS-Senteret Hakadal, Blomsterbakken 33,
1488 Hakadal. V/Rune Falla eller via e-mail: behandling@ms-
senteret.org  Lunsj kommer evnt. i tillegg til kursavgiften.

Invitasjon til kursrekke:
UNDERSØKELSE & BEHANDLING
ad modum MANUELL TERAPI
Del 2: Overekstremitet, cervical & thorakalcolumnae 40 timer

Tid: Januar – april 2005
Sted: Hans & Olaf Fysioterapi A/S, Torggata 16, Oslo
Kursleder: Roar Robinson
Pris: Kr. 4200,-. Kursavgift betales første kursdag

Velkommen til et svært klinisk anlagt kurs i undersøkelse og behandling
ad modum Mauell terapi. Kurset retter seg mot fysioterapeuter som ar-
beider i sykehus eller privat praksis i Østlandsområdet. Teknikkene som
blir presentert ligger på nivå med den tidligere mobiliseringseksamen.
Det må påregnes noe litteraturstudie – og gjerne praktisk kollokviearbeid
– mellom kursdagene. Det er planlagt et tilsvarende kurs for underekst-
remitet, iliosacralledd og lumbalcolumna høsten 2005.
Kurset teller som 40 timer innen fysioterapispesifikk etterutdanning for
de fleste spesialiteter. Det teller også som del av etter- og videreutdan-
ning til fornyet godkjenning innen alle spesialiteter.

Kurstimene vil bli lagt til onsdag ettermiddag (16.30 – 20.30) og fordelt
over vårsemesteret. På denne måten kan deltagerne praktisere ny lærdom
i egen praksis mellom hver kurskveld.
Kursdatoer: Januar 12., 19., februar 2.,16., mars 2.,9.,16., april 6., 13., 27.
Det tas forbehold om endringer. Reservedato Mai 11.

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

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
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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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Oktober
S-E-T kurs

Styrke, stabilitet og sansemotorikk for hele kroppen

Kurskalender 2005

Kurs Sted Dato
Grunnkurs Oslo 07.01.
Grunnkurs Oslo 13.01.
Fordypning Trinn 1-U Oslo 26.-27.01.
Fordypning Trinn 1-O Oslo 28.-29.01.

Kurs Sted Dato
Fordypning Trinn 1-U Bergen 01.-02.02.
Fordypning Trinn 2-U Oslo 03.-04.02.
Fordypning Trinn 2-O Oslo 05.-06.02.
Grunnkurs Bergen 08.02.
Fordypning Trinn 1-O Bergen 09.-10.02.
Fordypning Trinn 2-U Bergen 16.-17.02.
Fordypning Trinn 1-U Oslo 16.-17.02.
Fordypning Trinn 1-O Oslo 18.-19.02.

Kurs Sted Dato
Fordypning Trinn 2-O Bergen 01.-02.03.

Kurs Sted Dato
Fordypning Trinn 1-U Oslo 06.-07.04.
Fordypning Trinn 1-O Oslo 08.-09.04.
Grunnkurs Oslo 16.04.
Fordypning Trinn 2-U Oslo 27.-28.04.
Fordypning Trinn 2-O Oslo 29.-30.04.

Kurs Sted Dato
Fordypning Trinn 1-U Oslo 25.-26.05.
Fordypning Trinn 1-O Oslo 27.-28.05.

Kurs Sted Dato
Fordypning Trinn 2-U Oslo 08.-09.06.
Fordypning Trinn 2-O Oslo 10.-11.06.

Priser:
Grunnkurs 1 400 kr
Fordypning Trinn 1-U og 1-O 3 100 kr 
Fordypning Trinn 2-U og 2-O 3 500 kr 

Januar
S-E-T kurs

For nærmere kursomtale og påmelding se: 

w w w . t e r a p i m a s t e r . c o m
eller kontakt oss på tlf. 37 05 97 70 eller mail: kurs@nordiskterapi.no

Februar
S-E-T kurs

Mars
S-E-T kurs

April
S-E-T kurs

Mai
S-E-T kurs

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

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

Høgskolen i Bergen har 500 ansatte og ca 5000 studenter innen
ulike utdanninger som helse- og sosialfagutdanning,

ingeniørutdanning og lærerutdanning.

Nettbasert studie med samling 3 dager ved oppstart.

15 studiepoeng (5 vekttall)

Kursavgift kr 9.500,-

Ny oppstart 5. januar 2005

Opptak:
Tlf. +47 55 58 75 04 • Telefaks: +47 55 58 77 89
E-post: opptak@hib.no

www.hib.no

VIDEREUTDANNING DELTIDSSTUDIUM
Medisinsk treningsterapi (MTT)

U T D A N N I N G      F O R S K N I N G       S A M F U N N

NAFKAM
Søknadsfrist for prosjektmidler 2005 er 1. mars 2005.

Nærmere informasjon og søknadskskjema får du på
http://uit.no/nafkam/1681 eller ved å kontakte Nasjonalt Forskningssen-
ter innen Komplementær og Alternativ Medisin (NAFKAM),
Universitetet i Tromsø, 9037 TROMSØ.
Tlf. 77 64 66 50, Fax: 77 64 68 66. E-post: nafkam@fagmed.uit.no

Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse
Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap

Opptak av studenter
Mastergradsstudium i sosialt arbeid
Mastergradsstudium i helsevitenskap

Søknadsfrist: 1. februar 2005 med 1. juli 2005 som 
frist for ettersending av vitnemål.

Informasjon om opptak til masterstudiene fås  
ved henvendelse: Studieavdelingen, NTNU, Dragvoll,  
7491 Trondheim, tlf. 73 59 67 00 eller på   
http://www.svt.ntnu.no Informasjon fås også ved  
Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap (ISH)   
på tlf. 73 59 19 30.

Søknad skjer elektronisk på: 
http://studweb.ntnu.no/soknadsweb/ C
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Prosjektmidler Norge-Kina-
samarbeidet innen TCM

FITNESS 
KOMPETANSE

BLI EN 
BEDRE INSTRUKTØR!
�  coaching
�  basistrening
�  vanngymnastikk
�  kjernetrening
�  drift og ledelse
�  trening og kosthold
�  fitness yoga for viderekomne
�  suksess som sykkelinstruktør

TA KONTAKT FOR INFORMASJON:
Norges idrettshøgskole

E-post: fi tness@nih.no

Tlf: 23 26 20 15

www.nih.no/fi tness

Reisestipend
Til faglig ajourføring som blir avsluttet i løpet av 2. halvår 2004 er det
søknadsfrist 30. januar 2005.
For reiser som avsluttes fra og med 1. januar 2005 blir søknads-
muligheten utvidet.

Stipend for privatpraktiserende
Til faglig ajourføring og etterutdanning som blir avsluttet i løpet av
2. halvår 2004 er det søknadsfrist 30. januar 2005.

Stipend til fagutviklingsprosjekt
Til prosjekter  med oppstart høsten 2005 eller våren 2006 er det
søknadsfrist 1. mars 2005.

For fullstendige utlysninger og informasjon, se Fysioterapeuten
nr. 11/2004 og Fondets nettsider www.fysio.no/fondet. På nettsidene
ligger også egne søknadsskjemaer som skal benyttes.
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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

Benker, krakker, matter osv.

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

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

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

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

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

DIN TOTALLEVERANDØR

Vi er også eneforhandler for www.enraf-nonius.com

Din Elektroterapi Partner
Tlf. 69 35 20 80. Fax. 69 35 20 81

92 23 68 31 (Morten), 90 67 35 94 (Nils), 99 45 48 02 (Vidar)
E-post: info@skanlab.no  Internett: www.skanlab.no

www.manemed.no

Com

Mane Med

MASTERCARE

Benker

Hot/cold

Ultralyd

Massasje

YOGA sett

Oljer/kremer

FINANSIERING

M
an

e M
ed

Com

Tlf: 63 99 33 30

Fax: 63 99 46 40

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

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

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.

Fysioterapiutstyr generelt
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jbrans eregisteret

Registrerer du ditt firma i vårt bransjeregister sikrer du deg at norske fysiotera-
peuter 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/gel

Solarium 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

Dataprodukter

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

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

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

Ta en pause med øvelser på skjermen.
Enkelt, godt og nyttig!

Siste versjon i samarbeid med RH-stolen.
www.avbrekk.no
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Informasjon fra NFF

Fond til etter- og videreutdanning
av fysioterapeuter

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

Norsk Fysioterapeutforbund
Stensberggata 27

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

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

Sentralstyret
Forbundsleder: Anne Lexow

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

anne.lexow@fysio.no
Nestleder: Elin Engeseth

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Regnskapsansvarlig: Rune Tørrlenn, 22 93 30 65
Ansv. medlemsregisteret: Kristin Stormo, 22 93 30 68
Sekretær for avdelingene: Nina Solvang, 22 93 30 74

Sekretær info og spes.ordn.:
Francoise Thorkildson, 22 93 30 64

Fagseksjonen
Seksjonsleder: Malene Haneborg, 22 93 30 72

Kollegaveiledning: Vippen Fleischer, 22 93 30 76
Fagkonsulent - kurs: Áslaug Skúladóttir, 22 93 30 75

Konsulent - kurs: Micheline Viktil, 22 93 30 70
Fagkonsulent - kurs: Kaare Øystein Trædal, 22 93 30 53

Rådgiver : Bente Øfjord, 22 93 30 86
Prosjektleder: Torunn Stavnes Søyseth, 22 93 35 63

Kurssekretær: Monica Haugen, 22 93 30 66

Forhandlingsseksjonen
Seksjonsleder: Bente M Krogdahl, 22 93 30 61

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

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

Anne Lexow,
forbundsleder

Takk for meg!

Jeg er stolt over å ha fått lov til å være leder for så mange entusiastiske, engasjerte og

kvalitetsorienterte fysioterapeuter. Det har vært ni samfulle år med spenning og utfordrin-

ger. Ikke en dag har vært lik og få dager ble etter kalenderoppsettet.

En del seire, noen tap og noe uavklart er status, slik jeg ser det, idet jeg forlater

forbundslederposten. Det kjennes underlig at jeg om et par uker ikke lenger skal være

med og blant medlemmene og deres utfordringer. Mange og mye vil jeg savne.

Jeg har en formening om at jeg overlater et oppegående forbund til ny leder og nytt

styre. I skrivende stund er det en uke igjen til Landsmøtet. Derfor kan jeg her og nå dess-

verre ikke gi ut noen gratulasjoner til nyvalgte.

På alle mine reiser til avdelinger, faggrupper, interessegrupper, høgskoler, kommuner

og helseforetak har jeg høstet mye lærdom. Dette har gitt både meg, sentralstyret og se-

kretariatet kunnskap og inspirasjon til å gå løs på nye og viktige oppgaver.

Politisk påvirkningsarbeid er en møysommelig prosess. Det krever innsikt, kunnskap

og ikke minst forståelse for ulike argumenter. Jeg vil også påstå at slikt arbeid er en tål-

modighetsprøve.

I tiden fremover vil fagforbundene bli utfordret på opparbeidede rettigheter. Signaler

gitt fra pensjonskommisjonen vitner om dette, og det samme gjelder forslag til ny

arbeidslivslov som skal erstatte eksisterende arbeidsmiljølov. Det blir viktig fremover å

være sterke sammen, som fysioterapeuter og sammen med andre forbund i UHO. Sjan-

sene for å lykkes er større når vi står sammen.

Det er mange fysioterapeuter som tenker det samme. NFFs medlemstall vokser og

vokser, og i dag er vi 8.350 medlemmer! Medlemsrekorden kan i stor grad tilskrives inn-

satsen tillitsvalgte gjør lokalt. Tusen takk alle sammen!

For meg har disse ni årene gått fryktelig fort. Slitsomt har det vært til tider, men ny

energi skapes når man har en utfordrende og morsom hverdag. For morsomt har dette

vært.

Jeg ønsker å rette en stor takk til et fantastisk sekretariat som har bistått og inspirert

meg – og til min snille og tålmodige familie.
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Eksempelkvinnen
Utgangspunktet er et kvinnelig medlem på 42 år,
bosted enebolig i en av Oslos drabantbyer, ekte-
felle, to barn.

Innboforsikring
NFFs innboforsikring dekker 1,3 mill, egenande-
len er kr 2.000, prisen er kr 1.607.
Individuell innboforsikring på 1,3 mill, egenan-
delen er kr 4.000, prisen er kr 3.700.
Besparelse kr 2.093.

Innboforsikring er dyrest i Oslo, ikke minst
på grunn av mye innbruddskader. Bor du på et
mindre og fredligere sted vil besparelsen bli noe
mindre.

Reiseforsikring
NFFs familiereiseforsikring koster kr 900.
Individuell familiereiseforsikring koster kr 1.100.
Besparelse kr 200.

NFFs obligatoriske forsikring
Dette er en livs-, uføre- og familieulykkesfor-
sikring. Prisen er kr 1.440.
Individuelle forsikringer med samme dekninger
vil koste ca kr 2.500.
Besparelse kr 1.060.

Er du yngre enn 42 år, er besparelsen mindre.
Er du eldre enn 42 år, sparer du mer. Årsaken til
det er at livs- og uføreforsikringer har høyere pris
desto eldre du blir.  NFFs obligatoriske forsikring
har lik pris for alle.

Livsforsikring på 11 G
NFFs forsikring koster kr 743.
Individuell forsikring koster kr 852.
Besparelse kr 109.

Uføreforsikring 11 G
NFFs forsikring koster kr 1.446.

Individuell forsikring koster kr 6.588.
Besparelse kr 5 142.

Prisen 11 G livsforsikring og 11 G uføreforsikring
settes i fem års intervaller.  Er du under 40 år sparer
du mindre enn eksemplet her viser. Men om du er
over 45 år, øker besparelsen.

Begge disse forsikringene kan også kjøpes med
22 G i forsikringssum. Prisen dobles – og det gjør
samtidig besparelsen!

Du kan også forsikre ektefelle/samboer gjennom
NFFs avtale for en rimelig penge. Alder og kjønn be-
stemmer prisen på livs- og uføreforsikringen, se pris-
listen til forsikringene på nettsidene.

Mye å spare
Om vårt eksempelmedlem har benyttet seg av alle
forsikringene ovenfor (noe mange medlemmer har
gjort) vil den samlede besparelsen i forhold til indivi-
duelle forsikringer være kr 8.604. Betaler du full års-
kontingent på kr 3.792 betyr det at du går med et
«overskudd» på kr 4.812 på ditt medlemskap.

Har du i tillegg tegnet forsikring på ektefelle/sam-
boer – og benyttet medlemsrabatten når du forsikret
bilen, øker verdien av ditt medlemskap ytterligere.

Nøytral rådgivning
Ved siden av rimelige forsikringer har du som med-
lem også tilgang til NFFs eget forsikringskontor.
Forsikringskontoret er selskapsuavhengig. De gir råd
om hva slags forsikringer det er lurt for deg å tegne,
uten at du utsettes for noe kjøpepress.

Forsikringskontoret hjelper også til med å lese
«det med liten skrift», slik at du får det du har rett til
etter forsikringsavtalens vilkår.

Ring gjerne 22 93 30 69, eller send en e-post til
forsikring@fysio.no om du vil vite hvordan du kan
spare penger med NFFs medlemsforsikringer.

Studenter og forsikringer
Som studentmedlem kan du benytte deg av samt-
lige forsikringsordninger som tilbys til ordinære
medlemmer. Alle forsikringsordningene er frivil-
lige. Du må derfor selv melde deg på de forsikring-
ene du ønsker å være med på.

Forsikringspremier på
stedet hvil
For tredje år på rad er premien til innboforsikringen
uendret for NFFs medlemmer. Også for de andre
medlemsforsikringene er det bare marginale end-
ringer for 2005.

I Oslo er premien til innboforsikringen kr
1.607, i de store byene og Oslos nabokommuner
koster den kr 1.118, mens du må betale kr 975 i
resten av landet.

Sykeavbruddsforsikringen fortsetter også til
neste år med samme premie som i 2004. Premie
for en hel avtale er kr 5.684. Det er mulig å tegne
forsikring for inntil fem driftstilskudd. Ansvars-
forsikringen får heller ikke noen prisøkning. Pre-
mien blir kr 547 for 2005.

Den obligatoriske forsikringen vil også neste
år koste kr 1.440. Reiseforsikringen får en premie-
økning på kr 8, fra 892 til 900.

De frivillige livs- og uføreforsikringene regu-
leres med samme prosentsats som grunnbeløpet
i Folketrygden. Økningen blir om lag 3,3 prosent
på alle alderstrinn. Synes du at din forsikring øker
mer, kan det skyldes at du passerer et alders-
intervall i prislisten. For hvert femte år som går
får du et «alderstillegg» i prisen, uansett hvor ung
og sprek du føler deg!

Hele prislisten finner du på www.fysio.no, pek
på Forsikring.

Forsikringsordningen:

Tjen på medlemskapet
Her er oppskriften på hvordan du kan tjene penger på å være NFF-medlem.

Alle har behov for noen forsikringer; en innboforsikring, en villaforsikring om du har eget hus, en
livsforsikring om du har familie, en uføreforsikring – spesielt hvis du er enslig. Dessuten vil det være
nødvendig å forsikre bilen, og kanskje tegne en reiseforsikring. Alt dette lar seg ordne ved at du tar
kontakt med et forsikringsselskap. Men det er ikke så smart.

Trikset er å bruke kollektive forsikringer, de er som oftest billigere enn individuelle. Det er slik de
smarte tjener på medlemskapet.

NFFs tilbud
NFFs medlemsforsikringer dekker de fleste forsikringsbehov.  Ved å benytte disse tilbudene i
stedet for individuelle forsikringer, sparer du penger. Er du i en livsfase hvor du har behov for
mange forsikringer, kan du faktisk spare så mye penger at medlemskapet gir deg direkte overskudd.

For å synliggjøre forskjellene har forsikringskontoret sammenlignet noen av NFF-tilbudene med til-
svarende individuelle forsikringer. Forsikringskontoret søkte på nett for å finne de rimeligste løsningene.
Forskjellene her er dermed mellom NFFs tilbud og det rimeligste tilbud vi ellers kunne finne.
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Ny brosjyrerekke

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

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

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

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

Sendes til Norsk Fysioterapeutforbund, postboks 2704, St. Hanshaugen, 0131 Oslo. Telefaks: 22 56 58 25 eller bestill på e-post: ft@fysio.no

___ Faggruppe for barne- og ungdomsfysioterapi
___ Faggruppe for ergonomi
___ Faggruppe for geronto- og geriatrisk fysioterapi
___ Faggruppe for manuell terapi
___ Faggruppe for mensendieckfysioterapi
___ Faggruppe NOR

Bestillingsskjema
Jeg bestiller følgende brosjyre fra faggruppene for fri levering.

___ Faggruppe for kvinnehelse
___ Faggruppe for psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi
___ Faggruppe for idrettsfysioterapi
___ Faggruppe for hjerte- og lungefysioterapi
___ Faggruppe for onkologisk fysioterapi og lymfødembehandling
___ Fagforum for terapiridning

Brosjyrene skal gi en overordnet innføring i faggruppenes formelle rolle
og praktiske virksomhet. Brosjyrene viser behandlingstiltak og ikke konkrete
treningsopplegg. Målgruppene for brosjyrene er særlig pasienter, helseper-
sonell og bevilgende myndigheter.

Brosjyrene sendes fritt til deg som NFF-medlem. Vi må ta et lite forbehold
om at førsteopplaget kan gå tomt ved stor pågang. Du kan også bestille bro-
sjyrene fra nettbutikken på www.fysio.no

For første gang kan NFF presentere en enhetlig rekke brosjyrer som presen-
terer faggruppene. Førsteopplaget er begrenset til 2500 eks. og flere eksem-
plarer vil bli trykket i 2005. Hovedhensikten med de nye brosjyrene er å opp-
datere og styrke informasjonsvirksomheten om hvert fagområde. Like viktig
er det at brosjyrene viser bredden i faget fysioterapi. Tidligere brosjyrer hadde
forskjellig utforming, mens de nye brosjyrene er tegnet ut fra en felles mal
som viser hver faggruppes plass i NFF-familien.

AntallAntall
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Meld inn din e-postadresse
Sekretariatet mangler fortsatt e-postadresse til mange
medlemmer. Meld adressen inn til kristin.stormo@
fysio.no Husk også å slette meldinger fra din inn-
boks regelmessig slik at nye meldinger kommer frem.

Budsjettforliket: Kronikere
slipper ny egenandel
Fremskrittspartiet har kommet til enighet med regje-
ringen om statsbudsjettet for 2005. Det blir ikke noen
ny egenandel for fysioterapi for pasienter som faller
inn under diagnoselisten.

– Vi er glade for at pasientene etter NFFs påtrykk,
har fått beholde rettighetene de har i dag, sier for-
bundsleder Anne Lexow i NFF.

Arbeidsgivere får medfinansieringsansvar for
sykelønnsordningen fra og med 1. juli 2005. Det har
kommet inn en klausul om at partene i arbeidslivet
vil be regjeringen foreta en ny vurdering av forslaget
dersom fraværet går ned mer enn forventet.

Det blir ikke økt egenandel for reise ved fritt
sykehusvalg.

Helseforetakene får 500 millioner kroner ekstra
og ISF-andelen settes til 60 prosent fra 1. januar 2005.

– Totalt sett må vi fra fysioterapeutenes og pasi-
entenes side si oss tilfredse med resultatet. Vi sav-
ner imidlertid fortsatt en helsepolitisk avklaring for
henvisningsprosjektet, sier Anne Lexow.

Grønn resept er
fysioterapeutens område
Aftenposten skriver 8. november at bare to promille
av legekonsultasjonene brukes til Grønn resept.
Fedon Lindberg kommenterer dagen etter at livsstils-
instruktører er løsningen. – Det beste er heller å sette
fysioterapeuter, som er eksperter på fysisk aktivitet,
i sentrum av satsninger av typen Grønn resept, sier
forbundsleder Anne Lexow i NFF i et svar på oppsla-
gene.

Hun sier at Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) er
positive til tankegangen som ligger bak en såkalt
grønn resept. Ordningen ble innført juni 2003 for å
stimulere leger til å ta i bruk livsstilstiltak som for
eksempel fysisk aktivitet i behandling av pasienter
med høy risiko for hjerte- og karsykdommer. – Men
vi kan forstå at både leger og pasienter er forvirrete
og skeptiske til grønn resept i praksis. Selv om grønn
resept har til hensikt å formalisere legens råd om økt
fysisk aktivitet, gir artikkelen i Aftenposten grunn til
å spørre om direkte involvering av fysioterapeuter
kan være mer effektivt for å få pasienten i bevegelse.
Fysioterapeutene har særskilt kompetanse på nett-
opp fysisk aktivitet og bevegelse relatert til helse. Men
det er ingen spor av fysioterapeuter i ordningen
Grønn resept, sier Anne Lexow.

– Vi gjør pasientene aktive og lærer dem hvor-
dan de kan forbli aktive. Legene kan gjøre de for-
svarlige medisinske vurderingene. Men den grønne

Regler for nedsatt kontingent 2005
Full kontingent betales av alle som ikke søker om redusert kontingent,
bortsett fra studenter og turnuskandidater. Det kan søkes om redusert
kontingent for maksimum ett kalenderår av gangen.
Det kan søkes om redusert kontingent ut fra en av følgende kriterier
vedtatt av landsmøtet:

1. 1/2 kontingent kan innvilges for medlemmer som:
● Arbeider totalt i 50 prosent stilling eller mindre som ansatt i offentlig sektor/eller

som privat ansatt. Dokumentasjon: Bekreftelse på stillingsprosent.
● Har en næringsinntekt på under kr. 155 000,- per kalenderår som privatpraktiserende.

Dokumentasjon: Utskrift av likningen.
● ikke arbeider som fysioterapeut, men som:

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

2. 1/4 kontingent kan innvilges for medlemmer som
● bor i utlandet.
● er uten nærings-/lønnsinntekt for en begrenset periode- (eks: permisjon uten lønn,

militærtjeneste, rehabilitering).
3. Uføretrygdede og pensjonister får gratis medlemskap. De kan velge å abonnere på

Fysioterapeuten og betale medlemspris for tidsskriftet.
4. Gifte/samboende får etter søknad fratrekk for en medlemspris på Fysioterapeuten.

De mottar da kun ett eksemplar av Fysioterapeuten. Medlemmer som av ulike år-
saker allerede har nedsatt kontingent, kan ikke ta ut denne reduksjonen i tillegg.

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

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

delen – eller vurderingene om hvilken type fysisk ak-
tivitet som er best – er et ansvar fysioterapeuten best
forvalter, sier Lexow. Hun viser til at dette også ble
formalisert gjennom en forskriftsendring i juni i år
hvor Helsedepartementet bestemte at fysioterapeu-
tene skal bestemme tiltak etter at legen har henvist.

Fravær på kurs og rett til
kursbevis
Vi minner om at det kreves minst 80 prosent delta-
gelse på et kurs for å motta kursbevis.

Vellykket kurs i Vojta-
metoden for barn
Kurset i Vojta-metoden for barn som Fagseksjonen
organiserte ble avsluttet i begynnelsen av novem-
ber. 24 fysioterapeuter har deltatt på kurset som
strakk seg over åtte uker fordelt på fire samlinger.
Tre instruktører fra Vojta-selskapet i Tyskland ble
engasjert for å lede kurset.

Kurset har vært teoretisk og praktisk, med mye
vekt på praksis. Under kyndig veiledning av instruk-
tørene har deltakerne øvet behandlingsgrep på hver-
andre og på de mange barna som var invitert til kur-
set. En lege og en psykolog har bidratt til den teore-
tiske undervisningen i henholdsvis fem og to dager.

Kursinstruktørene har foretatt en fortløpende eva-
luering av deltakerne i løpet av kursukene, i tillegg til
at de har vurdert arbeidsoppgavene som deltakerne
har sendt dem mellom kursdelene.

Kurset er meget arbeidskrevende både for kurs-
deltakerne og for kursarrangørene. Det er derfor med
stor tilfredshet at deltakerne, ved kursets avslutning,
mottok bevis på at de er godkjente til å behandle
spedbarn, barn og ungdom etter Vojta-metoden.

Stor pågang i forhandlings-
seksjonen
De lokale forhandlinger i KS er nå avsluttet. NFF har
så langt fått inn ett brudd som skal behandles mel-
lom NFF og KS. Det har vært stor pågang på
forhandlingsseksjonens vakttelefon. Flere av særav-
talene i KS er sagt opp og forhandlingene startet
17.november. De lokale forhandlingene i staten er
ennå ikke avsluttet. Fristen er 31.12.04.

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
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Medium tursekk, 30 liter
Svart m/logo

kr. 200

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: ft@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.

Jakke med hette,
marine m/logo.
Vind- og vannavstøtende
Str. S, M, L, XL, XXL

kr. 400

Fleece-sett:
pannebånd/hansker,
marine m/logo.
Dame/herrestørrelse

kr. 80
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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
1 20/12 03/01 21/01
2 24/01 28/01 18/02

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

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

Februar
19. Oslo. Ekstraordinært årsmøte i fagforum
for akupunktur. Forslag til årsmøtesaker sendes:
sir-jo@online.no

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

10. og 11. Oslo. NFFs faggruppe for geronto- og
geriatrisk fysioterapi har årsmøteseminar på
fysioterapeututdanningen, Høgskolen i Oslo.

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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FYSIO – bli sett!!

FYSIO er interesseorganisasjonen for fysioterapeutstudenter
ved høgskoler i Norge. Dette vet alle fysioterapeutstudenter
etter iherdige vervekampanjer hver høst. Likevel fikk jeg
dette spørsmålet fra en medstudent forleden: «Hva gjør dere
egentlig i FYSIO? Det er vanskelig å se resultatene av det
dere gjør?»

Et slag i trynet, kaller jeg det. Vårt eget inntrykk er at vi
har blitt bedre og bedre, både når det gjelder oppslutning og
resultater. Vi har en god og stabil medlemsmasse med opptil
100 prosent oppslutning ved enkelte skoler. For ikke lenge si-
den økte turnuslønna, og der var FYSIO delaktig. Taket for
støtte fra skolene til praksisutgifter har, med FYSIO i spissen,
økt ved enkelte skoler, og arbeidet her fortsetter. Den økono-
miske støtten lokallagene kan bruke til faglig utvikling og so-
siale arrangementer har aldri vært større. Fokus er også satt
på eksamensreglement og – avvikling ved den enkelte skole,
turnusskrivet, arbeidsmarkedssituasjonen for nyutdannede,
driftstilskuddsordningen, osv, osv.

Vi fortsetter å knytte kontakter og samarbeider med NFF
lokalt og sentralt,  fysioterapeutstudenter og – organisasjoner
internasjonalt og andre yrkesrettede utdanninger med felles
målsetninger.

Engasjementet og resultatene er der, men hva hjelper det
om medlemmene synes resultatene er vanskelige å se. Vi har
en utfordring: BLI SETT!!!

Som representanter for fysioterapeutstudentenes interesse-
organisasjon må vi på en enda bedre måte vise våre med-
studenter resultatene av engasjementet og jobben som gjøres
i FYSIO. Vi har fått en utmerket hjemmeside, www.fysio.no/
fysio, som jevnlig oppdateres med saker vi jobber med og
som er høyaktuelle for FYSIO-medlemmene. I tillegg må vi
ut på skolene, i klassene og blant studentene, for å fortelle
om sakene og hva vi gjør, hva vi diskuterer og hva vi kom-
mer fram til.

Utsagnet fra min medstudent tolker jeg som en klar opp-
fordring og utfordring: Vi må synes bedre! På veien mot må-
let tror jeg løsningen er, ikke bare åpenhet, men aktiv projek-
sjon av hvilke saker vi jobber med, hva vi jobber mot og re-
sultatene av det vi gjør. Og for all del FYSIO-medlemmer, ta
gjerne kontakt med FYSIO for å få vite mer eller komme
med innspill i saker dere synes er viktige.

FYSIO-hilsen fra
Eirik Lind Irgens,
leder FYSIO-Tromsø/FYSIO-LU

4-Station Multigym
Massevis av øvelser, bla.

Leg Press, Nedtrekk, Leg Ex,

Chest Press samt et justerbart

trekkapparet. Topp produkt for

fysioterapeuter med liten plass

Pris: 24 990,- +mva

2-Station Multigym
Pris: 16 990,- +mva

Single Station Multigym
Pris: 7 990,- +mva

True 825 ZTX HRC

Keys Alliance A6 Spesifikasjoner

Hastighet

Stigning

Motor

Løpeflate

Mål

Farge

Oversiktlig styrepanel med

hurtigtaster og nødstopp.

Mange programmer.

Både håndpuls og pulsbelte.

Innebygget 2-trinns vifte

1,0 - 16 km/t

0 - 12%

2,75 Hk likestrøm

142 x 45cm

172 x 81 cm/81 x 66cm

Sort

makes you feel great : )

Tel: 7354 6363
Fax: 7354 6364

e-mail: exercise@exercise.no
internett: www.exercise.no

Spesifikasjoner

Veil. pris

54 990,-
+mva

Veil. pris

16 990,-
+mva

Hastighet

Stigning

Motor

Løpeflate

Mål

Maks brukervekt

Farge

Mange programmer

Pulsmåler

0- 20 km/t

0-15%

 5,0 Hk DC Brushless

58 x158cm

193x73x145cm

180 kg

Sort/grå

Ypperlig egnet til

rehabilitering.

Kraftig motor.

True Fitness

Keys Fitness

Eurosport

True Fitness er an av verdens ledende produsenter av

kondisjonsapparater og det er med stor entusiasme vi

lanserer dette merket i Norge. True har nylig lansert en helt

ny linje med tredemøller, ergometersykler og

ellipsemaskiner av svært høy kvaliet.

Exercise har i flere år solgt produkter fra Keys Fitness med

svært gode erfaringer. True lanserer nå en serie med nye

tredemøller. Produktene er ypperlig egnet både for

reabilitering og treningsfasiliteter i bedrifter.

Vi kan nå lansere Eurosports nye serie med mulistasjoner.

Endelig et høykvalitets produkt til en fornuftig pris.

Flere produkter og mer info finner du på våre hjemmesider

www.exercise.no
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