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1. juli er det 40 år siden Astrid Kjendahl begynte som
vikar på Sunnaas sykehus. Hun har vært sjef-
fysioterapeut siden 1973 og var fagsjef da sykehuset
ble omorganisert. Hun sier Sunnaas har vært en fan-
tastisk utfordrende arbeidsplass. Kjendahl fant tidlig
sammenheng mellom fysioterapi og akupunktur, og
har sett at kombinasjonen gir gode resultater.

6

10
Forskrift om kommunenes helsefrem-
mende og forebyggende arbeid i helse-
stasjons- og skolehelsetjenesten trer i
kraft i juli. Da skal alle barn fra 0 til 20
år være sikret et forebyggende helse-
tilbud. Lisbeth Hårstad, avdelingsdirek-
tør i Helsedepartementet håper forskrif-
ten stimulerer kommunene til å satse
tverrfaglig.

Fysioterapeut Elizabeth Spidsøe er
opptatt av å få unge til å akseptere
og sette pris på hvordan de er ut-
styrt, både fysisk og psykisk. Hun
tror ei slik innstilling vil sette dem i
bedre stand til å mestre hverdagen
og de utfordringene de stadig stil-
les overfor.

14

Fagartikkelen forsøker å belyse hva slags
kunnskap om og innsikt vi kan få i barn og
unges livsverden med utgangspunkt i et
kroppsfenomenologisk perspektiv. I en slik
tilnærming ligger det en grunnleggende for-
ståelse av at kroppen er vårt erfarings-
sentrum og bærer vår historie.

25
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Tidsskriftet skal gjennom en saklig

og fri informasjons- og opinions-

formidling bidra til at fysioterapifaget utvi-

kler seg i samsvar med samfunnets og

befolkningens behov.

Tidsskriftet skal belyse fysioterapifaglige,

fag- og organisasjonspolitiske,

utdanningspolitiske og helse- og sosial-

politiske forhold.

(Paragraf 16. 2 i NFFs lover)

Tidsskriftet følger pressens Vær varsom-

plakat og Redaktørplakaten.

Flere unge strever
FYSIOTERAPEUTEN setter søkelys på ungdom, kropp og helse. Våre reportasjer viser

en mangelfull helsetjeneste for denne gruppen, som stort sett betegnes som friske og

sunne. De er på vei ut i livet, rister seg løs fra foreldrene og vil helst klare seg selv. Det

gjør også de fleste. Men hva skjer med dem som faller utenfor, som ikke har et nettverk

og ikke rekker opp til de krav som samfunnet forventer? Hvem står klar til å hjelpe,

rettlede og følge opp.

Det er spesielt helsetjenesten for unge i videregående skole som er dårlig. Fylkeslegene

gjennomførte i 2000 et felles tilsyn med skolehelsetjenesten i 60 kommuner. I videre-

gående skole manglet tjenesten helt, eller var svært dårlig utbygget i mange av kommu-

nene. Tjenesten hadde liten mulighet til å gi et tilbud om individuell oppfølging og

svært få kommuner hadde mulighet til å identifisere elever som hadde behov for tettere

oppfølging og henvisning til utredning.

I våre reportasjer avdekkes det at stadig flere unge har plager i muskler og skjelett, og

mange sliter med psyken. Det betyr kort og godt at unges helse må tas på alvor.

Når vi i tillegg vet at antallet som uføretrygdes i gruppen 18-34 år øker, er det på tide at

det endelig kommer en forskrift som pålegger kommunene å drive helsefremmende og

forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjeneste. Denne skal også gjelde for

gruppen 15 til 20 år, som hittil har vært omfattet av Fastlegeordningen.

Når en undersøkelse, utført av Rikstrygdeverket, viser at antall uførepensjonerte i alde-

ren 18-34 år øker, at den ble nesten tredoblet fra 1992 til 1999 til 3.000 uføretrygdede,

må det være  lønnsomt å satse forebyggende og gi ungdomsgruppen dette tilbudet.

Fra prat til praksis
Kløften mellom praksisfeltet og forskning synes å øke. Vi får stadig flere henvendelser

fra fysioterapeuter i praksis som etterlyser behovet for å gjøre seg nytte av forskning.

Forskningsartikler er ikke skrevet for hvermansen. Dette ønsker FYSIOTERAPEUTEN

å gjøre noe med. Denne gangen presenterer vi to doktorgradsarbeider som ble avlagt i

mai,  og trekker fram funn og behandlingsmetoder som kan være nyttig for den

interesserte fysioterapeut.
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Norsk forskningssenter for aktiv rehabilitering,

NAR, med forskningsleder May Arna Risberg i

spissen åpnet nylig Norsk Idrettsmedisinsk Insti-

tutts lokaler på Ullevål Stadion.

Av Guro Stene
guro.stene@fysio.no

I forbindelse med åpningen ble det holdt en mottagelse på Ullevål
Universitetssykehus, UUS, hvor hovedaktørene i forskningssam-
arbeidet ble presentert, Ingar Lerheim, viseadministrerende direk-
tør UUS og professor Lars Engebretsen, klinikkdirektør ved orto-
pedisk senter UUS. De stiller med høy kompetanse i veiledning,
forskning og spesialisttjenester innen medisin og fysioterapi.

Norsk Idrettsmedisinsk Institutt, NIMI, ble med som samar-
beidspartner på grunnlag av erfaring innen aktiv rehabilitering
som behandlingsform. De har leger og fysioterapeuter med erfa-
ring og kunnskap om trening og bevegelse. Under åpningen ble
det lagt vekt på at flere yrkesgrupper må bringes inn i prosjektene
for å jobbe mot et felles mål om økt kunnskap og bedre tilbud til
pasienter med muskel- og skjelettlidelser.

Legemiddelprodusenten Pfizer AS viser samfunnsengasjement
ved å stå bak deler av finansieringen av forskningssenteret.
Sverre Mæhlum, medisinsk sjef, mener det er naturlig at de er
med i samarbeidet siden de er en del av norsk helsevesen. Dette
til tross for at det er lite fokus på medikamenter innen aktiv reha-
bilitering.

Inspirasjon til å etablere sentret har May Arna Risberg hentet
fra kolleger ved University of Delaware, og spesielt fra professor
Lynn Snyder-Mackler, som har bidratt med kunnskap og erfaring
fra et tilsvarende forskningssamarbeid i hjemlandet.

Forskningssenteret skal skape et nært samarbeidsmiljø mellom
spesialister, klinikere og forskere. Satsningsområdene i startfasen
er hofte, rygg og knær, samt at muskel-senelidelser og bekken-
bunnstrening har oppstart i løpet av neste år. NAR har som mål å
øke kunnskap om aktiv rehabilitering, AR, og dets helsemessige
konsekvenser, evaluere kostnadseffektivitet av AR-programmer,
utvikle funksjonstester og implementere forskning i praksisfeltet.
Blant annet vil ny teknologi, som for eksempel bevegelseslaben
ved Norges Idrettshøyskole, bli brukt for å evaluere effekten av
tiltak.

Åpningen av NAR, med stort frammøte, tyder på at det er stor
interesse for utvikling av kunnskap og forskning innen
fysioterapimiljøet. ■

Forskningssenter for aktiv
rehabilitering åpnet

Aktiv rehabilitering. Fysioterapeut May Arna Risberg er forsknings-
leder ved Norsk forskningssenter for aktiv rehabilitering. Her
sammen med samarbeidspartnerne professor Lars Engebretsen,
klinikkdirektør ved ortopedisk senter USS og Knut Jæger Hansen,
leder ved Norsk Idrettsmedisinsk Institutt. Foto: Guro Stene
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Aktuelt Faglig nestor

Respektert av alle for sin faglige

tyngde. Dessuten modig nok til å

inkludere kontroversielle teknikker

og såkalt alternative tilnærmings-

måter i rehabilitering av pasienter.

I tillegg kjent for sitt raske hode

og sin store arbeidskapasitet.

Av Berit Nyman

Legg til: Omsorgsfull og støttende overfor
kolleger. Glødende engasjert og opptatt av å
fornye fysioterapifaget og øke dets status i
forskningsmiljøene. Har alltid hentet kunn-
skap og inspirasjon fra utenlandske fagmil-
jøer. Har kjempet og fått gjennomslag for å
skaffe utstyr og ta i bruk metoder som koster
mye, men gir resultater. Møter alle med et
smil og hyggelige ord.

Astrid Kjendahl er i sin nest siste måned
som sjeffysioterapeut ved Sunnaas sykehus.
1. juli er det på dagen 40 år siden hun be-
gynte i sommervikariat. Hun var sjeffysio-
terapeut fra 1973 til 1996, og ble fagsjef da
sykehuset fikk ny organisering. Noen permi-
sjoner har hun hatt – de fleste for å videreut-
danne seg. Men hun har alltid kommet til-
bake til Sunnaas, med noe nytt til kollegiet.

– Sunnaas har vært og er en fantastisk utfor-
drende arbeidsplass. Man blir aldri ferdig her.

Trening i å spare
Mange av utfordringene gjennom fire tiår i
lederstillinger har hatt penger som utgangs-
punkt.

 – Å spare, samtidig som man må sørge
for faglig spisskompetanse og oppdatert ut-
styr, og følge med internasjonalt – det er en
type dilemma som jeg har fått god trening i å
håndtere, smiler Astrid Kjendahl.

Hun reiste på sin første studiepermisjon
allerede i 1965. Til Sør-Tyskland for å stu-
dere bindevevsmassasje, hos en kjent profes-
sor. Hun jobbet der og lærte det som på 60-
tallet var til dels kontroversielt, i alle fall en
tanke skummelt. Men tilbake i Norge fant
hun folk med samme interesse og laget
instruksjonsfilm om bindevevsmassasje

Faglig nestor i førti år

sammen med Helga Ødemark.
Det har blitt flere film- og videoprosjek-

ter. De siste årene har Astrid Kjendahl stått i
spissen for å lage en norsk versjon av en
instruksjonsvideo for måleinstrumentet Mo-
tor-Assessment-Scale. Instrumentet brukes i
kartlegging av sensomotorisk funksjon hos
slagpasienter og for å utforme rehabili-
teringsprogram. Videoen er ferdig, og nær-
mere undersøkelse av instrumentet til bruk i
dokumentasjon er det siste prosjektet Astrid
har før hun blir pensjonist.

Viktig å dokumentere
– Det er viktig å dokumentere det vi driver

med. Jeg har lenge insis-
tert på og mast om at vi
må arbeide mer med do-
kumentasjon, slik at vi kan
gjøre vårt fag mer objek-
tivt tilgjengelig. Først da
kan vi kommunisere det til
andre.

Astrid Kjendahl knytter
det å gjøre faget kjent til
fysioterapifagets status.
Hun minner om at Johan
K. Stanghelle var landets
første professor i fysikalsk
medisin og rehabilitering
da han ble utnevnt i 1995.

– For å løfte et fagmiljø
er det nødvendig å toppe
det med professorer, sam-
tidig som man holder kon-
takten med grasrota.
Rehabiliteringsmedisinen
vil alltid tape for akutt-
medisin. Det å redde liv
står alltid høyest i kurs.
Men vi må bestandig stille
spørsmålet om hva slags
liv slagpasienter og
trafikkskadde blir reddet
til. Sunnaas og andre
rehabiliteringsinstitusjoner
med høy kompetanse kan
bety enorm forskjell for
mennesker!

Dermed tar Astrid
Kjendahl oss med inn i
«salen». Det er her den
møysommelige treningen
foregår, under kyndig vei-
ledning av fagpersoner.

Astrid har mye av æren for at sykehuset har
godt med oppdatert utstyr, i tillegg til et høyt
kvalifisert personale. Hun viser gjerne fram
tredemøllen som hun insisterte på at Sunnaas
måtte ha.

Gradert avlastning
– Det spesielle med denne tredemøllen er at
pasienten kan få gradert avlastning under
trening. På den måten blir belastningen fra
tyngdekraften nesten borte, og personen kan
konsentrere kreftene sine om å gjenoppøve
evnen til å gå.

Apparaturen var dyr, og den var ti centi-
meter for høy til å få plass under taket.

Nestor. Det har ofte blåst rundt henne, fordi hun har utfordret
fagmiljøene. Men i 40 år har Astrid Kjendahl vært en ubestridt
nestor som fysioterapeut i rehabiliteringsmedisin ved Sunnaas
sykehus på Nesodden. Foto: Heidi Johnsen



7Fysioterapeuten nr. 6   juni  2003

 Aktuelt

– Håndverkerne måtte lage en utforing i taket. Det
lot seg gjøre, konstaterer Astrid.

Astrid Kjendahl søkte plass på et administrasjons-
studium på 1980-tallet, og kom inn – uten økono-
misk støtte. Men hun hadde fått innvilget ett års per-
misjon. Det var da hun meldte seg til utdanning i
akupunktur. Og utfordret fagmiljøet på nytt.

– Det var ganske hardt. Akupunkturutdanningen
var treårig, og jeg måtte gjøre den ferdig, pluss
skrive oppgaven min, ved siden av full jobb.

Astrid fant tidlig sammenhenger mellom fysiote-
rapi og akupunktur og har sett kombinasjonen gi
gode resultater, blant annet hos slagpasienter. I sam-
arbeid med Forskningsavdelingen og ansvarlig lege
på Slagavdelingen gjennomførte hun og fysiotera-
peut og akupunktør Susanne Sällström et forsknings-
prosjekt: En kontrollert, randomisert studie viste at
gruppen som fikk akupunktur hadde bedre motorikk
og skåret høyere på ADL og på livskvalitet enn grup-
pen som fikk vanlig rehabilitering. Forskjellen viste
seg også ett år etter.

Møtt motstand
Men Astrid har møtt en del motstand.

– I en tidlig fase fikk jeg høre at jeg satte sykehu-
sets troverdighet på spill ved å drive med slikt. Ting
har etter hvert endret seg. Men jeg undrer meg over
hvor forskjellige retninger utviklingen tar. Her i
Norge har akupunkturbehandling nesten ingen plass i
sykehusene, mens det er helt motsatt hos svenskene.

– Du har visst alltid vært på leting etter noe nytt,
og sjelden valgt bort det som kunne gi deg motstand.
Hvor henter du energi og drivkraft fra?

– Jeg har jo vært fantastisk heldig som har kunnet
arbeide i dette inspirerende miljøet, da! De som job-
ber her er interessert i rehabilitering. Det er mange
dyktige fagfolk her som det har vært veldig spen-
nende å samarbeide med.

– Ellers har jeg evnen til å glede meg over natur
og kunst. Jeg håper å få mer tid, særlig til det siste,
nå framover. Jeg har også blitt oppmerksom på at når
man gir ut energi, så må man sørge for påfyll og ba-
lanse. De siste årene har jeg brukt qigong-trening til
akkurat det.

– Gjennom din lange arbeidsdag ved Sunnaas sy-
kehus, som du skryter nokså uhemmet av, må det vel
være noe du har savnet?

– Som administrator har jeg i perioder savnet kli-
nikken og den typen direkte tilbakemeldinger som du
hele tiden får som aktiv fysioterapeut overfor pasien-
ter. Men det hjelper å ha noen pasienter på si’! ■

Faglig nestor
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Aktuelt Smånytt

– Neida! NFFs spesialrådgiver Grete Treider har ikke

tenkt å sette seg i sofaen. Hun er primus motor i

NFFs «Beveg deg» kampanje og forbundets repre-

sentant i Samarbeidsorganet for fysisk aktivitet,

SOFA.

Av Heidi Johnsen

Inaktivitet og overvekt er et økende problem blant barn og unge. Vi
vet at barn av foreldre med høy utdannelse er mer aktive enn barn av
foreldre med lav utdannelse. For at alle  barn skal få gode aktivitets-
vaner, må fysisk aktivitet bli en del av skoledagen. Målet er mini-
mum en time om dagen.

Nylig samlet skolebarn fra Snarøya skole seg utenfor Stortinget,

ikke til en tradisjonell skoletime, men til ulike former for fysisk akti-
viteter, der de også fikk noen av sosialkommiteens medlemmer til
blant annet å prøve rocke-ringen med mer eller mindre hell. Arrange-
mentet var i forbindelse med Stortingets behandling av Folkehelse-
meldingen, hvor SOFA ville sette fokus på behovet for fysisk aktivi-
tet i skolen og SFO.

– For å nå de som er minst fysisk aktive, er det viktig at barna
også beveger seg utenom kroppsøvingstimene, sier Anne Cath.Seland
på vegne av SOFA. ■

Kronikere må betale
I statsbudsjettet for 2003 ble det vedtatt å redusere bevilgningen til dekning

av fraktutgifter på medisiner som må sendes pasienter på grunn av lange

avstander til nærmeste apotek. Tidligere fikk apotekene refundert disse

utgiftene fullt ut. Som en oppfølging av vedtaket, er det nå åpnet for at

pasientene dekker de fraktutgiftene som apoteket ikke får refundert gjennom

statsbudsjettet. Statens seniorråd, med leder Astrid Nøkleby Heiberg, finner

det urimelig at 50 prosent av fraktutgiftene for nødvendig forsendelse av

legemidler skal belastes pasienter som er avhengig av legemidler og

medisinske forbruksvarer på grunn av alvorlig og kronisk sykdom.

Flere unge løper TineStafetten
Deltakelsen i årets TineStafett viste en økning på 10.000 flere deltakere, som

var 18 prosent flere enn i fjor. Her deltar ungdom fra 6. til 9. Klasse. Dette er

det største idrettsarangementet i Norge med 65.000 deltakere og den

«kuuleste» skoledagen for mange unge. Friidrettspresident Svein Arne Hansen

sier Norges Friidrettsforbund ser på arrangementet som en viktig rekrutterings-

arena.

TineStafetten arrangeres over 160 forskjellige steder i landet. Det kåres

ingen vinnere og det der det sosiale og at det er en morsom dag som er

viktigst.

Mer fysisk aktivitet. Grete Treider er Norsk Fysioterapeut-
forbunds representant i SOFA. Foto: Heidi Johnsen
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Ung
- kropp
- helse
- identitet
Ungdom er i aller høyeste grad synlige. De

smiler til oss fra aviser, blader, fra store plaka-

ter. Ved første øyekast forteller de oss om

lykke, bekymringsløs tilværelse og at livet er en

dans på roser. Men hvordan er det å leve opp

til denne glansende, sminkete og retusjerte

vellykketheten? Hvem henvender unge seg til

når de føler at ting ikke stemmer i en kropp

som utvikler seg og ikke helt passer med det

noen hevder er idealet?

Tradisjonelt sett har helsesøster spilt en sen-

tral rolle i unges hverdag. Fysioterapeuter blir

gradvis trukket inn i dette arbeidet, etter hvert

som det avdekkes stadig mer muskel/skjelett-

plager blant unge, men de er i fåtall. I Trond-

heim har fysioterapeut Elizabeth Spidsøe job-

bet i to videregående skoler med et prosjekt.

Hun avslører at plagene omfatter mer enn

musklene og skjelettet.

Temasider 9-30 Foto: Heidi Johnsen
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– Det er ikke slik at ungdom mellom 15 og 20 ikke har
hatt tilgang til kommunehelsetjenesten før. De omfattes
også av Fastlegeordningen. Men nå plikter alle kom-
muner å tilby de såkalte primærforebyggende tjenes-
tene i helsestasjoner og skolehelsetjeneste, sier Lisbeth
Hårstad, avdelingsdirektør  i Helsedepartementet.

– Er bakgrunnen for forskriften at ungdom har en
tendens til å ramle ut av helsetjenestene etter ungdoms-
skolen og ikke dukke opp igjen før de blir gravide eller
kommer i det militære?

– Helsetilsynets tilsyn med skolehelsetjenesten i
2000 viste at det fantes mangler i helsetilbudet i videre-
gående skoler, der ungdom flest befinner seg i årene et-
ter ungdomsskolen. Selv om det gjennom 1990-tallet
har oppstått helsestasjoner for ungdom mange steder, er
dette noe av bakgrunnen for den nye forskriften.

Samtidig har det vokst fram et behov for å revidere
og samordne de gamle forskriftene som var sterkt pre-
get av sektortenkning. Det var én for helsestasjoner og
én for skolehelsetjenesten. Nå får vi en felles forskrift
som legger opp til tverrfaglig tenkning og fagkompe-
tanse.

Fysioterapi obligatorisk
I Folkehelsemeldingen (St.meld. nr. 16, 2002-2003) har
departementet tatt inn over seg de sterke tendensene til

Forskrift skal sikre unge
skolehelsetjeneste

1. juli trer Forskrift om kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og

skolehelsetjenesten i kraft. Alle barn og unge i aldersgruppene 0 til 20 år, også de mellom 15 og 20,

blir nå sikret et forebyggende helsetilbud.

Av Berit Nyman
berit.nyman@fysio.no

endret livsstil og endrede kostvaner hos ungdom, fra
12- til 15-årsalderen. Gjennom høringsrunden for den
nye forskriften kom det også mange og sterke signaler
om at ungdom trenger et forebyggingstilbud som det er
lett å komme i kontakt med.

– Vi er opptatt av at kommunene nå mobiliserer og
trekker flere faggrupper inn i helsefremmende og fore-
byggende arbeid. Å forebygge helseproblemer – både
fysiske og psykososiale – er et arbeid som forutsetter
bred kompetanse.

De tjenestene som inngår som obligatoriske deler av
tilbudet til barn og unge, omfatter også fysioterapi. Det
er én av fire deltjenester som er spesielt nevnt i merk-
nadene til forskriften. Der blir også «forebyggende
psykososialt arbeid» definert slik: «..tiltak som frem-
mer gode mellommenneskelige, sosiale og miljømes-
sige forhold for å forhindre psykiske plager/sykdom og
problemskapende atferd.»

«Ikke kostnadsdrivende»
– Mange kommuner har det økonomisk vanskelig. Flere
har skåret ned på tilbudet av tjenester, for eksempel ved
å redusere antall avtaler om driftstilskudd til fysiotera-
peuter. Hvorfor kommer det samtidig en forskrift som
klart viser kommunens plikter overfor ungdom?

– Hensikten med den nye forskriften er ikke å på-

Viktige statistiske tall
Statistikken viser for øvrig at av totalt 3743 fysioterapeuter ansatt i kommunehelsetjenesten i 2001, var
bare 271 tilknyttet helsestasjoner og skolehelsetjenesten. Til sammenlikning var 2500 helsesøstre og jord-
mødre, og 231 leger tilknyttet disse forebyggende tjenestene for barn og unge. Mens det totale antallet fy-
sioterapeuter i kommunene økte i perioden 1987 til 2001, ble det færre i skolehelsetjeneste/helsestasjoner
etter en topp på 298 i 1998. ■

Ungdom, kropp og helse
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legge kommunene flere plikter, men å tydeliggjøre opp-
gavene i helsestasjon- og skolehelsetjenesten. Stimu-
lere til å tenke og planlegge tverrfaglig, og gjerne på
tvers av flere kommunegrenser. Slik tror vi det blir mu-
lig å utnytte knappe ressurser bedre. Forskriften skal
ikke være kostnadsdrivende – det vil si at den skal opp-
fylles innenfor rammene av de vanlige budsjettene.

Vi vet naturligvis at kommuneøkonomien er stram
mange steder. Samtidig viser statistikken at det har blitt
flere fysioterapeutårsverk i kommunehelsetjenesten
hvert år, til og med 2001. Selv om noen har strammet
litt inn igjen, håper og tror vi at kommunene også ser at
det betaler seg å satse på forebyggende helsearbeid, slik
den nye forskriften legger opp til. Muligheten til å søke
dispensasjon fra å tilby disse tjenestene til barn og unge
er fjernet i den nye forskriften, understreker Lisbeth
Hårstad.

Hårstad, som selv er fysioterapeut, håper forskriften
vil stimulere kommunene til å drive bevisst tverrfaglig
kompetanseoppbygging. ■

Tverrfaglig kompetanseoppbygging. Lisbeth Hårstad
i Helsedepartementet er avdelingsdirektør i avde-

lingen som har utarbeidet ny forskrift om skolehelse-
tjeneste/helsestasjon til barn og unge helt

fram til de er fylt 20 år.

– Fysioterapeuter kan bli flinkere til å selge

inn sin kompetanse i forebyggende helse-

arbeid blant barn og unge. Slik kan de

hjelpe kommunene å utløse mer penger til

satsingen på forebyggende psykososialt

arbeid for denne gruppen.

Det finnes en mulighet til å utløse øremerkede midler i
Opptrappingsplanen for psykisk helse 1999-2006.

– Her er det totalt lagt opp til en økning på 800 års-
verk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. 20 prosent

Fysioterapeuter kan utløse
mer penger

av innsatsen i de kommunale planene for psykisk helse-
vern skal være rettet mot barn og unge, forteller Lis-
beth Hårstad.

Det er opp til kommunene selv å lage planer for det
psykososiale arbeidet de skal drive. I et eget rundskriv
fra Sosial- og helsedirektoratet er målet formulert slik:

«Målsettingen ... er å styrke det forebyggende
psykososiale arbeidet, bygge opp tjenestetilbudet til
barn og unge som er i risikosone eller som allerede har
utviklet psykiske lidelser, og til deres familier.»

– Det er på bakgrunn av sine egne planer at kommu-
nene kan utløse penger til nye stillinger i forebyggende
psykososialt arbeid. Fysioterapeuter har mye å bidra med
her, ikke minst i å fange opp tidlige signaler om
utviklingsavvik og ved å skape og drive tiltak for fysisk
aktivitet. Det må de sørge for å formidle til sine samar-
beidspartnere i kommunene, sier Lisbeth Hårstad. ■

Ungdom, kropp og helse
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Nylig ble hun kåret til landets beste helsesøster. Det
kommenterer hun med et smil og går over til å gi ros til
politikerne i Lørenskog som har gått imot rådmannens
forslag om å redusere skolehelsetjenesten.

– Vi har fått lov til å gjøre nye ting i kommunen – til
å skape tillit og til å gjøre jobben vår – å forebygge,
sier Bratlie som er spesialist i forebyggende arbeid.

Hun har alltid jobbet med barn og unge og opplevde
på barneavdelingen der hun tidligere jobbet at barn ble
innlagt med tydelige tegn på blant annet mishandling
og spiseforstyrrelser.

– Mye av dette måtte da kunne forebygges. Spise-
forstyrrelser visste jeg lite om da. Det har jeg fått desto
mer kjennskap til nå hvor det er blitt et stort problem
spesielt blant unge jenter. Det er så mye fokus på
kropp, og henger man ikke med, føles det som et neder-
lag. Det handler om selvfølelse, og spiseproblem og
slanking kan fort få en smitteeffekt. Vi må hjelpe unge
til å se det positive i seg selv. Voksne har så lett for å
fokusere på det som ikke er bra og må bli flinkere til å
dra fram det positive. De må i tillegg bli flinkere til å
lytte, til å interessere seg for tenåringene sine og til å gi
ros og fokusere mindre på det som er negativt. Unge
har et stort behov for kontakt, sier hun.

Tverrfaglig samarbeid
Da hun startet sin helsesøsterkarriere for 20 år siden,
var ungdom nesten usynlige i helsetjenesten, til tross
for at behovene var der. Skolehelsetjenesten i videregå-
ende skole har vært sporadisk, selv om den har vært
lovbestemt. Skolehelsetjenesten generelt er for de fleste
synonymt med helsesøster. Selv mener hun det er viktig
å samarbeide tverrfaglig for å få noe til og vil gjerne ha
flere fysioterapeuter som sine kolleger.

– Fysioterapeutenes innsats er viktig både i skole-
helsetjenesten og på helsestasjonene. Det jeg opplever
er at de har svært liten kapasitet, og at de burde vært
mer plassert ut i skolen. Der er behovet stort. Blant an-
net ser vi at  unge med psykiske problemer har nytte av
å aktivisere seg. Vi trenger også andre fagfolk utenfor
helsetjenesten. Derfor må vi bevege oss inn på andre
arenaer som kultur og mot lensmann/politi. Det er nød-
vendig å tenke miljø. Hva skjer, hvilke trender er ute og

– Fokuser mer på det
positive hos unge
For Edel Bratlie er ungdom, kropp og helse ikke noe nytt. Unge har vært i fokus de

tjue årene hun har vært helsesøster. I Lørenskog kommune i Akershus har hun

klart å synliggjøre behovet hos denne gruppen.

Av Heidi Johnsen
heidi.johnsen@fysio.no

går, hvilke positive tiltak finnes i miljøene? Som helse-
søster og helsepersonell får man vite mye og kan derfor
ta tak der behovet melder seg.

Mye likt
Hun understreker at mye av kunnskapen hun erverver i
arbeidet er erfaringsbasert – ikke forskningsbasert.
Gjennom årene har hun sett at ungdomstiden ikke har
forandret seg så mye. Mye er likt – i forhold til usikker-
het, og det å finne sin identitet og plass i samfunnet.

En skremmende forskjell er at det er mye mindre
som skal til for ikke å bli akseptert. De unge er flinkere
til å finne feil ved seg selv, og det er en voldsom foku-
sering på kropp og utseende. Henger man ikke med, fø-
les det ofte som et nederlag.

Trekker inn ungdom
Bratlie er opptatt av å ha de unge med og bruke deres
ressurser. Da Fjellhammer helsestasjon for ungdom
skulle utarbeide nytt informasjonsmateriell, arrangerte
Lørenskog kommune designkonkurranse og inviterte
elevene i Lørenskog videregående skole – linje for teg-
ning, form og farge – til å delta. I alt ble det levert inn
82 arbeider som ble utstilt på biblioteket.

Vinnerutkastet bestod av plakat og brosjyre. I bro-
sjyren kommer innholdet fram på en spennende måte
som viser hva ungdom er opptatt av. Her stilles de rik-
tige spørsmålene, og juryen roste bruken av illustrasjo-
ner med gutt og jente annenhver gang.

Helsesøster innrømmer at hun var spent på hva de
unge hadde fått med seg og hva de tenkte om helsesta-
sjon for ungdom.

–- Jeg ble imponert. Elevene skjønte hva det handlet
om. Vi traff målgruppa og opplevde at kreativiteten
blomstret. De har selv stilt de spørsmålene unge lurer
angående seg selv og sin kropp i brosjyren, sier Bratt-
lie. ■

Ungdom, kropp og helse
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Landets beste.
Helsesøster Edel
Bratlie har jobbet med
skolehelsetjeneste for
ungdom i tjue år og
sier utfordringene
øker. Foto: Heidi
Johnsen

Edel Bratlie har det siste året delt sin kompetanse med Oslo
kommune. 40 prosent av tiden jobber hun ved Utviklingssenter
for helsestasjons- og skolehelsetjenesten i Oslo kommune,
HUS.

Her jobber hun som leder i et faglig forum for ungdoms-
helsetjeneste. Målet med utviklingssenteret er å utvikle kompe-
tansen hos alle som jobber ved helsestasjon- og skole-
helsetjenesten for ungdom i Oslos bydeler.  HUS bistår byde-
lene i arbeidet med organisasjonsutvikling, kvalitetsutvikling,
kvalitetssikring og dokumentasjon. Det arbeides på flere måter
med å utvikle ny kunnskap og nye metoder for  spesifikke for-
mål.

Prosjekt spiseforstyrrelser ble ledet av Edel Bratlie og base-
rer seg på den store helseundersøkelsen i Oslo og ungdoms-
delen som rettet seg mot 8000 unge, født i 1984 og –85. Te-

Fysioterapi i grunnskolen
En spørreundersøkelse utført av Norsk

Fysioterapeutforbund på e-post blant

privatpraktiserende fysioterapeuter viser at

over 75 prosent av de som har svart mener

at fysioterapi i for liten grad er en del av

tilbudet til elever i grunnskolen.

Hjelper naboen
maer i undersøkelsen var blant annet mat, drikke, spisevaner,
kost, slanking – og spørsmål om spiseforstyrrelser. Målet var å
komme inn så tidlig som mulig med hjelp og informasjon i håp
om å stoppe en negativ og alvorlig utvikling av spise-
forstyrrelser. Mellom 1,5 og 2 prosent ønsket hjelp for sine
spiseproblemer.

To helsestasjoner for ungdom holdt åpent i perioden mai til
desember 2001, en dag i uken, som et tilbud til unge som øn-
sket hjelp. 15 prosjektmedarbeidere, vesentlig helsesøstre, fikk
kompetanseheving gjennom fem kursdager. De skiftet om å ar-
beide ved disse helsestasjonene. 15 ungdommer oppsøkte
mottakene. Noen fikk mye hjelp fra medarbeidere i prosjektet,
andre ble henvist til ulike helsestasjoner for unge, til fastlege
og til andrelinjetjeneste. Bratlie mener det er viktig å komme
inn så tidlig som mulig for å stoppe en negativ utvikling. ■

Ungdom, kropp og helse
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Elisabeth Spidsøe kom inn i skolen etter å ha blitt kon-
taktet av ei helsesøster i Trondheim som ba om hjelp,
fordi hun hadde så mange unge med problemer. Der
startet hun  opp en avspenningsgruppe og fikk 15 på-
meldte.

– Jeg ble redd da jeg oppdaget hvordan det var fatt
med mange, blant annet så jeg unge jenter med kropps-
angst, forteller hun.

Før hun hadde avsluttet det første kurset, var hun i

Lærer unge å leve godt
med kroppen sin
Dagens kroppsfikserte samfunn opptar Elizabeth Spidsøe. Hennes viktigste bidrag til de unge er å få

dem til å akseptere og sette pris på hvordan de er utstyrt, både fysisk og psykisk. Med ei slik innstilling

tror hun unge blir i bedre stand til å mestre hverdagen og de utfordringene de stadig stilles overfor.

Av Heidi Johnsen
heidi.johnsen@fysio.no

gang med tre nye og forsto etter hvert at for unge i vi-
deregående skole var det store utfordringer for en fy-
sioterapeut. Men hvordan skulle hun få gjennomslag?
Kort fortalt; hun inviterte seg selv inn på bystyremøter,
snakket med politikere og de som har noe å si i samfun-
net og resultatet lot ikke vente på seg. Det hører med til
historien at Elizabeth Spidsøe er kjent for ikke å gi opp.
Som fysioterapeut er hun utradisjonell. Med bakgrunn i
blant annet dans og som instruktør for hopplandslaget

Våkn opp! Reis dere opp, strekk ut kroppen og trekk pusten dypt inn – fyll lungene – og pust ut. Det skal ikke mer til
for å vekke elevene, sier Elizabeth Spidsøe. Foto: Heidi Johnsen

Ungdom, kropp og helse
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var koordinasjon, spenst og bevegelighet kjent og vel-
brukt da hun startet på fysioterapeututdanningen som
hun avsluttet i 1998. Hun er snart 51 år og et godt ek-
sempel på det hun vil ha fram hos ungdom. Nemlig
godta kroppen sin slik den er. Hun utstråler sikkerhet
og ikke minst at hun er fornøyd med den kroppen hun
har og gjerne bruker originale og ledige klær i friske
farger.

Riktige personer
– For meg handlet det om å møte de riktige personene
på riktig tidspunkt. Blant annet traff jeg en person i fyl-
keskommunen i Sør-Trøndelag som koblet meg til Jo-
runn Lervik, forebygningsrådgiver hos fylkeslegen i
Sør-Trøndelag. Entusiasmen jeg møtte her var viktig
for meg og mitt videre arbeid, sier hun.

Hovedmålet med prosjektet som startet opp i 2001
og som er et samarbeid mellom Fylkeslegen og Fylkes-
kommunen i Sør-Trøndelag, Trondheim kommune, er
at elevene gjennom økt kroppsbevissthet skal styrke
selvbildet og bli mer motivert for å gjøre sunne valg.
Hun ble beskyldt av kolleger for å blande seg bort i ting
hun ikke har noe med da hun tok opp røyk.

– Det står ingen steder at det bare er leger og syke-
pleiere som skal ta opp dette. Er du helsepersonell har
du et ansvar. Fordi vi er fysioterapeuter har vi en annen
innfallsvinkel enn annet helsepersonell, blant annet
fordi vi kan kroppens funksjon, skyter hun inn.

Med prosjektet vil hun også vise kommunen hvilken
mulighet det ligger i å styrke skolehelsetjenesten med
annet fagpersonell. Sentrale aktører og samarbeidspart-
nere i skolen er rektor, lærere, helsesøster, elever og
vaktmester.

Hovedmålet er å få elevene til å sette pris på det de
er utstyrt med både fysisk og psykisk.

– Ved å behandle seg selv med selvrespekt vil hver
enkelt bli i bedre stand til å mestre utfordringene i hver-
dagen, er Spidsøes klare budskap.

Kropp og bevegelse
Hennes første bud til de unge er å forstå at kroppen har
en funksjon, og at det er en årsak til at den er utstyrt
slik den er. Hun vil at de som ikke er best og mest ak-
tive i gymtimene eller driver en eller annen form for
idrett, skal få en alternativ kroppsundervisning. Derfor
er magedans og avspenning en del av opplegget. Av-
spenning er et alternativ som elevene kan melde seg på
uten å få fravær i den timen dette faller sammen med.

Magedans er et populært tilbud. Her ser hun at
mange som ikke er blant enerne i gymtimen, virkelig
blomstrer sammen med rytmene. Her kan de vise at de
mestrer bevegelser.

– Jentene møter et stort press om å være vellykket.
De stiller ofte større krav til seg selv både når det gjel-
der skolepresentasjoner og utseende enn det guttene
gjør. Magedansen er ment å være et pusterom for travle
jenter, gi økt bevegelsesglede og økt kroppslig trygg-
het.

Kropp og mote
Hun har deltatt i norsktimer på begge skoler med fag-
lærer til stede. Der ønsket elevene å ta opp temaet mo-
ter og medias makt.

– Min plan med undervisningen i disse timene har
vært å bidra til økt kunnskap om den naturlige kroppen
som ofte kolliderer med moteverdens kropp og hva mo-
ten gjør med vårt naturlige bevegelsesmønster og vår
psyke. Jeg viste hvordan skotøy, benklær og overdeler
og holdningsmønstre som er akseptert i visse ungdoms-
grupper kan påvirke dette. Blant annet oppdaget vi at
enkelte overdeler er så trange i armene at jentene ikke
klarte å strekke hendene over hodet. Buksene er så
trange at det er umulig å sitte rett på stolen. Dette pla-
ges kroppen med en hel skoledag, sier hun. ■

Bakgrunnen for prosjektet
Som kommunefysioterapeut i Trondheim kommune etablerte Elizabeth Spidsøe et samarbeid med helsesøster i noen videregående skoler i

Trondheim. Skolene hadde vært med i prosjektet «En meningsfull skole». Samarbeid ble etterspurt for å få en tverrfaglig tilnærming i oppfølgin-

gen av elever som var stresset, ofte hadde hodepine, søvnproblemer, nakkesmerter og lignende. Samarbeidet og undersøkelser som er gjort i

videregående skoler vedrørende elevers helse og trivsel, viser at mange elever strever på flere områder som gir innvirkning på helsen. Man har

lenge visst at voksne som har vært i arbeid noen år, strever på disse områdene. Erfaringene hun fikk gjennom dette arbeidet og i møtet med

elevene, bidro til at betydningen av å jobbe spesielt med ungdom og forebyggende arbeid i videregående skole ble forsterket.

Etter hvert utviklet det seg et samarbeid mellom fylkeslegen i Sør-Trøndelag, fylkeskommunen og Trondheim kommune om 3-års-prosjektet

«Kroppsforståelse og læringsutvikling av hele mennesket i videregående skole» som ble etablert i januar 2001. Prosjektet er finansiert av midler

fra opptrappingsplan for Psykisk helse, fylkesmannen og Sosial- og helsedirektoratets avdeling tobakk, ernæring og fysisk aktivitet. Hovedmål-

settingen er å sette fokus på kropp og kroppsbevissthet og gjennom dette øke elevenes kroppslige trygghet og styrke selvbildet. Fokus i

prosjektet var i tråd med nasjonale føringer innenfor kreft- og psykiatriplanen, kommunens utvikling av skolehelsetjenesten 16- 20 år.

Gerhard Schønings- og Strinda videregående skole er med i prosjektet.

Fargerik. Elizabeth
Spidsøe lyser opp i
skolegården.

Ungdom, kropp og helse
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Hun roser Elizabeth Spidsøe for arbeidet og synliggjør-
ingen av fysioterapitjenesten og dens betydning i skolen.

– For oss har det vært viktig å trekke inn annet hel-
sepersonell enn helsesøster i dette arbeidet. Dette har
gitt virkning. Fysioterapeuter skal ifølge Kommune-
helsetjenesteloven være inne i skolehelsetjenesten. Det
vi har sett er at fysioterapeuter bare har vært inne for å
reparere, sier Jorunn Lervik.

Privilegert skole
Rektor Gerd Opedal mener skolen er privi-

legert som har fått delta i prosjektet.

– Vi skulle gjerne hatt dette som et varig tilbud etter at
prosjektperioden går ut ved årsskiftet. Det er et økono-
misk spørsmål. For å få et slikt prosjekt til, trenger man
en ildsjel som Elizabeth. Hun er utadvendt og inspire-
rende, sier Opedal.

Hun er klar over at Spitsøe har brukt mye tid på å få
lærerne med, men hun har imponert med sitt pågangs-
mot og sine resultater.

– Jeg skulle gjerne sett at vi hadde hatt en fysiotera-
peut permanent ved siden av helsesøster i full stilling.
Behovet er til stede både for ansatte og elever. Hadde
skolen hatt bedre økonomi, ville jeg satset på det, fordi
det vil falle billigere å ha forebygging permanent enn å
drive brannslukking, sier hun og viser til at fylkeskom-
munen har redusert skolebudsjettet i fylket med 100
millioner kroner.

– Å holde kroppen i form er viktig for elevene for å
klare de utfordringene de stilles overfor i hverdagen.
Jeg er glad for at Spidsøe har tatt fatt i kroppsidealet
som er spesielt for unge jenter og deres bruk av klær og
skotøy som er direkte skadelig, sier rektor. ■

Fysioterapeutenes kompetanse
er gull verdt
Jorunn Lervik, forebyggingsrådgiver hos fylkeslegen i Sør-

Trøndelag, er full av lovord for prosjektet i Trondheim.

Hun mener det er viktig å se på fysioterapeutene
som en styrking av skolehelsetjenesten.

– Det vi har sett avdekket via prosjektet er at plan-
arbeidet mellom skole og helsetjeneste er mangelfull,
og de ansvarlige er lite på banen når det gjelder hva
som skal til i forhold til forebyggende tjeneste. Når det
gjelder det arbeidet som hittil er nedlagt, har vi sett at
arbeidet med å styrke selvbildet har gitt resultater. ■

– Hvis elevene får dette inn i blodet, tror jeg de tar det med seg videre. Det er nå de får  vaner. Det er
håpløst å arrangere aktivitetsdag. Flertallet har ikke lyst til å bli med. De har ikke ski eller de skylder
på andre ting, sier lærer Halvard Berg.

Han lurer på hva som vil skje med det han kaller «kaffe lâtte»-generasjonen.
– Hva skal de gi sine barn? Det Spidsøe gjør, håper jeg vekker elevene, sier han.
Spidsøe skyter inn at det er til stor hjelp om lærerne støtter opp og er oppmerksomme på proble-

met, blant annet at de ser at når elevene «sovner» i siste time, hjelper det at elevene reiser seg, strek-
ker seg og puster noen ganger dypt og rolig.

En annen lærer, Rigmor Wiig, sier hun har hatt mye nytte av å bruke Spidsøe i timene.
– Elevene hadde stor nytte av hennes to timers foredrag om mentale holdninger og avslapping til

musikk. Det var sent på dagen og vi opplevde at elevene ble oppmuntret av tiltaket. Vi har bestilt
Spidsøe til flere timer, sier hun. ■

Bekymret lærer

Permanent. Rektor
Gerd Opedal ville
gjerne hatt fysio-
terapeut fast ansatt
i skolen.

Ungdom, kropp og helse
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FYSIOTERAPEUTEN følger Elizabeth Spidsøe gjen-
nom en arbeidsdag på Gerhard Schønings videregående
skole, en av to videregående skoler i Trondheim som
deltar i prosjektet. Her er hun to dager i uken.

Malin Therese går første året på formingslinjen.
Hun har lenge vært plaget av vond rygg og nakke, og
blant annet vært til behandling hos kiropraktor. Det
hjalp ikke. Da hun hørte om fysioterapeuten som var på
skolen, tok hun kontakt. Hun føler seg bedre etter mas-
sasje og øvelser på det knøttlille kontoret til fysiotera-
peut Elizabeth Spidsøe.

– Her lærer jeg også hvordan jeg skal stå og sitte
riktig – og avspenning. Det siste er veldig bra, sier 17-
åringen som har en meget aktiv hverdag og innrømmer
at hun stresser litt. Hun trener flere ganger i uka på hel-
sestudio i tillegg til andre fysiske aktiviteter avhengig
av tid. Dessuten synger og spiller hun og skriver tek-
ster. Før hun forlater Spidsøe, får hun tilbakemelding
på at nakkemusklene ikke er så anspente som tidligere.
De øver inn noen nye øvelser som hun skal trene på
fram til neste time.

Vond rygg
Neste inn på kontoret er en høy ung mann med vond
rygg, Joakim, som går første året på grunnkurs helse-
og sosialfag. Spidsøe vil vite om han setter hælen hardt
ned i asfalten når han går og hvordan han sitter.

– Jeg sitter på ryggen, sier han og demonstrerer den
koole måten mange unge sitter på. Spidsøe viser på en
plakat hva som skjer over tid med en rygg når den be-
lastes feil over lang tid.

Joakim sier han trener mye. Ulike former for kamp-
sport. Han får også hjemmelekse. Noen nye øvelser han
må gjøre til neste gang.

Slipper ikke unna
På gangen forteller han FYSIOTERAPEUTEN at
Spidsøe er ganske bestemt og overtalende.

– I begynnelsen var jeg litt skeptisk. Hun er hygge-
lig, men bestemt. Jeg slipper ikke unna og gjør som
hun sier, og jeg blir litt nysgjerrig på hva hun gjør og
hvorfor, sier Joakim. Han hadde fått invitasjon til
avspenningstimen litt senere på dagen. Spidsøe er spent

Elever plages av vonde
nakker og rygger
Stadig flere elever finner veien til fysioterapeutens kontor med sine problemer. Det er

mange vonde rygger og nakker som får behandling, men det hjelper også å prate med

Elizabeth.

Nakkeproblemer. Noe har «kjørt seg» bak i nakken til
Hans Petter. Elizabeth Spidsøe sjekker bevegelighet.
Foto: Heidi Johnsen

Ungdom, kropp og helse
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på om han dukker opp. Nysgjerrig som han er, dukker
han opp til timen.

Tredjemann er Hans Petter som går andre året på
allmennlinja. Han sier til fysioterapeuten at han tror det
er noe som har «kjørt seg» bak i nakken.

– Det kjennes som støt som kommer av og til, sier han.
– Har du hodepine? spør Spidsøe
– Nei, sier Hans Petter, som er en meget aktiv ung

mann. Nestleder i elevrådet, driver med musikk og tea-
ter og har tatt opp igjen arbeidet med skoleavisen som
har ligget nede. Likevel har han tid til leksene. Hans
Petter forteller Spidsøe at han er ganske lettlært.

Spidsøe masserer skuldrene. De repeterer øvelser,
og han lærer seg nye. Fysioterapeuten spør om han tar
pauser for å gjøre øvelser og bevege seg. Han svarer at
han går litt innimellom.

Spidsøe spør om de ikke sammen kan lage litt om
avspenning i avisen. Det synes han er en god idé.

Avspenning
Spidsøe rekker en rask kaffepause før nye elever ban-
ker på kontordøra hennes. Deretter er det en time orien-
tering for lærerstudenter, før første halvtime med av-
spenning tar til. Dette er et tilbud en gang i uken for
gutter og jenter, på tvers av klassetrinn. I begynnelsen
var det flest jenter, men etter hvert kom flere gutter til
og nå er det rundt 50-50 på samlingene. Rolig musikk,
dempet belysning og instruksjon med lav stemme.

– Det viktigste med disse timene er at dere lærer å
kjenne kroppen. Start med å ha oppmerksomheten på
magen og brystkassen. Kjenn at kroppen er helt i ro,
bestemt og styrt av pusten. Hver gang du puster ut, gir
du slipp på de spenninger som ikke skal være i krop-
pen.

Skoletime med fysioterapi
– Hei, hvem har lyst til å forme ryggsøylen slik at den
blir riktig? Vi er inne i en 3. klasse hvor anatomi står på
timeplanen. Spidsøe plasserer en ryggsøyle på bordet
foran i klassen. En elev melder seg og former ryggen
slik at fysioterapeuten er fornøyd.

– Hvorfor er det viktig at ryggen ikke er rett? spør
hun.

– Da tåler den mer, svarer en annen.
Deretter vil Spidsøe vite hvorfor vi hver dag belas-

ter ryggen. Svaret hun får er at vi går jo ikke rundt og
tenker på ryggen hele tiden. Hun viser ved hjelp av
skjelettet hvordan elevene bør sette seg og løfte for
ikke å belaste ryggen for mye. Klassen får også en
runde med pusteøvelser.

– Hva skjer med lungene når dere sitter som en ba-
nan på stolen (sitter på ryggen)?

Ingen svarer, og Spidsøe forteller at de ikke får nok
luft i lungene og blir slappe.

Er’e så nøye?
– Sett dere rett opp og ta en skikkelig pust inn – fyll på!

– Er e’så nøye med det’a, kommer det halvhøyt bak-
fra. Fysioterapeuten setter på musikk og ber elevene
puste normalt.

Da hun spør hvor mange det er som ikke klarer å
holde konsentrasjonen oppe hele dagen, kommer det
mange hender i været. Men hun stusser litt når hun får
til svar at ingen har vondt i hodet. Hun ber elevene
reise seg opp, strekke ut og riste løs. Litt nølende følger
de oppfordringene, men så blir alle med og slipper seg
gradvis løs i takt med musikken.

Hun anbefaler også elevene å ta litt avspennings-
øvelser når de kommer slitne og trette hjem fra skolen,
i stedet for å sette seg ned foran TV-skjermen. Da vil de
også merke at de blir mer opplagte for leksearbeid. ■

Vond rygg. Joakim
plages av vond rygg.
Sittestillingen gjør
ikke problemet
mindre. Foto: Heidi
Johnsen
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Sittestilling. Spidsøe
viser ved hjelp av
skjelettet hvordan vi
bør sitte. Foto: Heidi
Johnsen
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«Jeg har to øyne som jeg kan se med

og munnen min kan jeg faktisk le med

Jeg har to ører som jeg kan høre med

Og selv bestemme hva jeg vil gjøre

og jeg kan smake en appelsin

og jeg kan føle med hånden min»

Dette var et av svarene Nanna Hauksdottir, studieleder
ved fysioterapeututdanningen i Tromsø, fikk, da hun
gikk inn i en klasse med 14-åringer for å høre deres
mening om kroppen sin. Hun fortalte at fysioterapeuter

«Kroppen min kan jeg bruke
til ganske mye»

Tekst og illustrasjonsfoto:
Heidi Johnsen
heidi.johnsen@fysio.no

jobber med kropp og bevegelse.
De behandler mange mennesker
som har muskel/skjelettplager,
men også ønsker å forebygge, slik
at folk ikke får slike plager. I forbin-
delse med forebygging, fortalte hun at som fysio-
terapeut tror hun det er viktig at vi er fornøyde
med kroppen vår og at vi liker å bruke den.

Hun fortalte klassen at svært mange lurer på hva
ungdom tenker om kroppen sin, og for å få en liten
pekepinn på det, hadde det vært fint om klassen
kunne bruke ti minutter til å skrive ned tanker om
egen kropp. Det var frivillig og svarene skulle være
anonyme. 21 av 25 elever svarte. Det er ikke krysset
av om det er gutt eller jente som har svart. FYSIOTE-
RAPEUTEN viser et sammendrag av hva som ble
svart på de fire spørsmålene:

1. Når jeg tenker på kroppen min, og hva andre
tenker om den, tenker jeg først og fremst?
2. Positive ting med akkurat min kropp i forhold til
andres?
3. Negative ting med akkurat min kropp i forhold til
andres?
4. Hva synes du er viktigst med din kropp? – Tror
du andre svarer det samme?

Stort sett fornøyde
Generelt sett sitter vi igjen med at elevene i denne klas-
sen har et positivt syn på kroppen sin. De er stort sett
fornøyd med hvordan de er utrustet, at de har en kropp
de kan bruke og at den er frisk. Mange av svarene viser
at elevene har et bevisst forhold til kroppen. At det er
viktig hva de spiser, og at det er viktig å holde den i
form slik at den holder seg frisk. Men også her ser vi at
høyde, vekt og utseende blir trukket fram. Ikke alle
konkretiserer hva de mener, spesielt med høyde og
vekt. De få som gjør det i negativ retning, trekker fram
vekta, og at de mener de er for tykke.

OK i andres øyne
På første spørsmål svarer de fleste at de tror de er ok i
andres øyne. Åtte refererer til utseende som høyde og
vekt. To sier kort og godt at de er tykke og stygge,
mens en sier at han/hun ikke bryr seg om hvordan an-
dre mener hun/han ser ut.

På spørsmål 2  om hva som er positivt med egen
kropp i forhold til andres, gir 14 positive svar. De fleste
svarene her går på fysikk, at de er raske, sterke, smi-
dige, har muskler, god bevegelse, god i idrett og gene-
relt i god form. En trekker fram armene, fint hår og fine

«Kroppen min er
myk, og jeg kan
bruke den til idrett
og saker og
ting…»

«Jeg mener kroppen er viktig å ta vare på.
Kroppen min er jeg ganske fornøyd med,
uten alle kvisene, neglene og føttene mine».
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øyne. En sier det ikke er positive ting med hans/hennes
kropp.

Kroppen fungerer
Også på spørsmål 3, om negative ting med akkurat min
kropp i forhold til andres, viser svarene at flertallet ge-
nerelt har et positivt forhold til kroppen sin. Den funge-
rer og ”gjør” som de ønsker. Men det er noen som har
tilføyelser på ting som kunne vært litt annerledes. Ek-
sempelvis penere for å bli godtatt, større muskler, sma-
lere lår og hofter.
Fire svarer at de synes de er for tykke. Tre svarer kort
og godt at de er for svake, uten å konkretisere i forhold
til hva. To kommenterer at de er for lave og samme an-
tall trekker fram at de ikke liker føttene sine eller at de
er for breie/store.

Hva er viktigst?
På spørsmålet om hva som er viktigst med din kropp,
svarer nesten halvparten det at den er frisk, og at det er
viktig å holde kroppen i form slik at den fungerer og er
sunn.

«Det viktigste er at jo at du selv er fornøyd, og at du
ikke opplever noen begrensninger i forhold til hva du
bruker den til», svarer en.

«Positive tanker», svarer en annen.
Flere elever har brukt de ti minuttene til å skrive ned

mange tanker om kroppen sin. En refererer til verset vi
presenter innledningsvis i denne saken, en kjent barne-
sang av Sissel Castberg.

– Denne sangen liker jeg godt og den forteller mye
om hva som er naturlig med kroppen. Nå til dags er det
så mye styr med kroppene. De skal være så spesielle og
se så flotte og slanke ut. Men jeg tenker ikke på det
slik. Kroppen min er perfekt for meg. Den er høy, og
jeg liker overblikk… og hva andre måtte mene bryr jeg
meg ikke om.

En annen trekker fram at mange synes det er veldig
viktig hva de har på seg av klær. Det synes ikke denne
eleven er viktig. Motepress føler han/hun ingenting for.
Dette er en elev som er opptatt både av å holde kroppen
i form ved hjelp av trening og kosthold.

Her er noen utdrag fra hva andre elever skrev:

«Jeg prøver å spise sunn mat som fisk, po-
teter, frukt og grønt og vitaminer, for det vet
jeg kroppen min trenger. Men så spiser jeg
så mye usunn mat, og det må jeg skjerpe
meg på».

«Vi har fått foredrag om hvordan kroppen
blir når den får i seg røyk, rus og alkohol og
det er ikke bra. Det har virket veldig bra for
meg, og synes alle bør få et sånt tilbud om
informasjon».

”det er synd at
noen, eller en del
gutter er sånn at de
ikke liker noen jen-
ter fordi de ikke har
store pupper eller
lignende….”

«Personlig synes jeg føttene mine er ganske
store, men det kan jeg ikke gjøre noe med.
Jeg synes også jeg har ganske «macho» lår,
de er liksom sånne fotball-lår…..men det har
vel noe med at jeg har spilt fotball i sju år».
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– Jeg tror det er et allmennmenneskelig behov å kom-
munisere hvem «jeg» er til andre. Da er det nærlig-
gende å kommunisere gjennom kroppen, sier Berit
Thorbjørnsrud, førsteamanuensis ved Instituttet for
kulturstudier ved Universitetet i Oslo.

– At det vi kaller kroppsmekking også har økt i om-
fang  i vestlige land skyldes flere ting. Kroppsteknikker
er i dag blitt kommersialisert. At vi også kjøper disse
teknikkene, tror jeg har sammenheng med vår livssitua-
sjon.

I dag er det å skape identitet et risikofylt prosjekt.
Tidligere, når man var ferdig utdannet og begynt i job-
ben, var det vanlig at man jobbet, bodde og hadde slekt,
ekteskap og barn, stabile mennesker som kunne be-
krefte ens identitet. I dag er alt mer flytende. Vi flytter
mer på oss, gifter og skiller oss, og vi må utdanne og
omskolere oss til arbeidslivet. Vi trenger alle flere tek-
nikker for stadig å kunne presentere oss på et arbeids-
og kjærlighetsmarked, sier Thorbjørnsrud.

Individer i gruppe
Mary Douglas (1966) var den første sosialantropologen
som systematiserte og gjorde klart at mennesker uttryk-
ker gjennom kroppen hvilken gruppe de tilhører, hvil-
ket verdisyn man har og at mennesker bruker kroppen
som identitetskonstruksjon.

– Jeg bryr meg ikke om hva andre gjør, jeg går mine
egne veier, sier unge mennesker som blir piercet eller
tatovert. De har en opplevelse av at de velger individu-
elt, uavhengig av andres påvirkning. Likevel gjør svært
mange unge dette i vårt samfunn. Jeg lurer på om det
markerer en slags overgang fra ung til voksen. De unge
i dag må vise at de tør. Framtiden er uoversiktlig. Om
de tar en utdannelse, kan de ikke vite om det vil være
bruk for den når de er ferdige og klare for arbeidslivet?
Å pierce seg, eller tatovere seg, er kroppsteknikker som
viser at de både tør og tåler smerte og er klar for hva
framtiden enn måtte bringe, sier hun.

Ungt ideal
Vår komplekse verden får vi i dag helt inn i stua. Fram-
tiden er mer uviss enn noen gang før. Men kroppen kan
vi kontrollere. Samtidig er et av idealene i samfunnet
vårt å være ung. Av sosiale og politiske grunner har
ikke erfaring noen særlig betydning lenger. I dag er

Kropp, identitet og tilhørighet
Piercing, tatovering, slanking, fettsuging og trening – hvorfor er så mange opptatt av dette?

Svaret ligger i vårt ønske om identitet og tilhørighet. For kulturer kommuniserer gjennom

ulike kroppsuttrykk hvem vi er og hvor vi hører til.  Og når kroppen er et sosialt og kulturelt

fenomen, varierer sunnhet og sykdom.

fleksibilitet og mobilitet de egenskaper som verdsettes.
Dette preger dagens arbeidsmarked hvor mange skyves
ut. De som er igjen må være villig til å lære hele livet.
Alle ønsker å bli oppfattet positivt som de personene vi
er. Alder skal ikke synes. For å se best mulig ut og
«vare lengre»,  slanker vi oss, farger håret, trener, byg-
ger muskler, trener kondis og utholdenhet og pynter på
utseende med kosmetiske inngrep.

– Da jeg fylte femti sa folk til meg «Å, du er så flott,
du ser så ung ut». Da begynte jeg å lure på om vakker-
het og skjønnhet bare finnes som en modifikasjon av
det unge. Kan ikke en kvinne være vakker fordi hun har
fylt 50 år og ser slik ut? spør Thorbjørnsrud.

«Ung» alderdom
Hun forteller om en legeforening i USA som hevder at
aldring er et spørsmål om mental holdning og at
aldringsprosessene kan stoppes. Dette gjør man ved at
man utvikler den rette holdning og samtid underlegger
seg  genetisk manipulasjon. Da skal mennesket kunne
leve i mange tusen år.

– «Å bli mett av dage» eksisterer ikke lenger. Både
eldre kvinner og menn skal være tilgjengelige og so-
siale på et kjærlighetsmarked. Det er et press.

Det er kult å seile jorden rundt når man er 60 år.
Man skal ikke sitte i en gyngestol å hvile etter endt inn-
sats som pensjonist. Helse for mange har erstattet reli-
gionens rolle, fra evig liv i det hinsidige til evig ung-
dom i dette.

Mine koptiske venner kan si at Gud har sin mening
med å gi dem en byrde, men etter døden vil de få sin
belønning. De fleste av oss tror ikke det vil være noe
liv etter døden, derfor haster det med å leve og finne
lykken nå.

Store kostnader, lite kritikk
Fordi vår tid og vårt samfunn vektlegger utseende og
kropp, og fordi vi mennesker er sosiale vesener som
påvirker hverandre, legger de fleste vekt på dette med
god hjelp av reklame.

– Men det er viktig å være klar over at for noen kan
det også være en morsom lek med både kropp og iden-
titet. Samtidig kan kroppsmekking koste mye, både
smerter, krefter, tid og penger. Slanking kan være utro-
lig smertefullt, fettsuging, brystoperasjoner, trimming –

Av Heidi Solvang

Ungdom, kropp og helse
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men få snakker om dette. I stedet fokuserer vi på andres
kroppsmekking, som for eksempel omskjæring, sier
Thorbjørnsrud.

Hun påpeker at omskjæring også er et kulturelt ut-
trykk i kroppen som kan sammenliknes med andre kul-
turelle kroppsuttrykk. På et annet nivå kan disse ikke
sammenliknes fordi omskjæring blir gjort på jentebarn,
mens voksne i stor grad holder på med kroppsmekking
som piercing, slanking, trening. Voksenansvaret er
klart.

– Men slanking og trening, å få kroppen til å likne
idealkroppen er noe stadig yngre barn, helt ned i 8-10-
års alderen begynner med. Mange får spiseforstyrrelser,
som i verste fall kan gi dødelig utgang. Svært mange
driver slanking og hardtrening i årevis. Hele tiden
skulle de hatt en annen kropp enn de faktisk har, eller
de skulle vært bedre eller flinkere til noe annet. Men
kroppen kan de i alle fall kontrollere…

Sunt her, men ikke…
Forskjellig kulturer legger vekt på forskjellig kropps-
uttrykk for å vise identitet og gruppetilhørighet. I til-
legg varierer meningene om hva som er helsebringende
og sunt, selv om de fleste er enige om at fravær av syk-
dom er helse.

Gjennomsnittlig kroppsvekt øker i Norge. På riks-
dekkende fjernsynskanal slanker man seg i helse-
program fordi det regnes som sunt å være slank.

– I Egypt regner de det som sunt å være frodig. Tid-
ligere var jeg mye tynnere, og hver gang jeg kom til
mine venner i Egypt, prøvde de å tvangsfete meg. Nå er

de mye mer fornøyd med
meg. Av andre ting regner
mange i Norge det som
sunt å skifte seksuell part-
ner, mens i Egypt tror de
det er usunt både for kropp,
sjel og helse. Andre steder
kan man synes at vår trim-
ming og trening er masete
og uverdig og at det heller
ikke er sunt, sier hun.

Sykdom- kulturelle
avskygninger
Når kroppen er både fysio-
logisk, fysisk, og sosial,
kan sykdom bli et uklart
område. Et brukket ben vil
aldri være noe tvilstilfelle,
og det defineres som
«disease», altså objektiv
sykdom (Kleinman
1980:72 ff). Når et barn får
vondt i magen, kan det like
gjerne være psykosomatisk
som blindtarmen. Man spør
derfor nøye for å få et bilde

av om det er psykisk eller fysisk. Når det ikke finnes
noe konkret, og smerten eller plagene er der, er det
«illness», subjektiv lidelse. I tillegg har forskjellige
kulturer måter å uttrykke sykdom på.

– Sykdom får alltid sin kulturelle fortolkning. Hvis
hjertet svikter hos en storrøyker, vil vi kanskje si at det
var på grunn av røyken. I andre land vil de si at det var
Gud som bestemte det slik, igjen andre steder at det var
menneskers ondskap som kastet en forbannelse over
vedkommende. Spesielt interessant er kultursyndromer,
som for eksempel anorexi og bulimi, som finnes i den
vestlige verden, men ikke andre steder. I Hongkong kan
menn få  koro – en svært alvorlig lidelse hvor mannen
får så sterk frykt for at penis kan forsvinne inn i krop-
pen hans, at han kan få helt panikkangst og besvime.
Dette er en svært alvorlig lidelse, forteller hun.

I Midt-Østen sier de at mennesker blir besatt av ån-
der. Personer med kristen tro blir alltid besatt av onde
ånder som må drives ut. Muslimske troende kan bli be-
satt av både onde og gode ånder som de også kan lære
seg å leve med.

Forhandling om sykerollen
Overalt er sykerollen gjenstand for forhandlinger. Ek-
sempelvis er det forskjell på hvor lett barnet, far og mor
kan innta sykerollen. Som regel passer det dårlig at
noen blir syke, og sykerollen innebærer visse rettighe-
ter. Derfor må den syke forhandle med gruppen, enten
det er familien eller arbeidsplassen om det å få lov til å
være syk. Ser vi på de som er pensjonister var det en
generasjon arbeidstakere som hadde svært lite sykefra-

Uavhengige unge.
Sosialantropolog Berit
Thorbjørnsrud sier
mange unge ikke bryr
seg om hva andre
mener og gjør. De går
sine egne veier. Foto:
Heidi Johnsen
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vær. Her er det skjedd en markant forandring.
– Det tror jeg skyldes at dagens arbeidstakere kjen-

ner sine rettigheter, samtidig som arbeidslivet er har-
dere. Det går ikke an å hangle på jobben i dag, og vi
setter mindre ære i å være i arbeidsrollen. Vi pusler
rundt syke barn og er mer opptatt av sykdom og helse i
dag. Det har vi råd til.

Lidelsens språk
Å gi uttrykk for at man er syk, har smerter og trenger
hjelp kalles «language of distress», eller lidelsens
språk. Denne formidlingen er også sterkt kulturelt pre-
get.

– Det er forskjellige måter å uttrykke smerte på, at
vi trenger omsorg og pleie og at andre skal akseptere at
vi er syke. Da jeg hadde dysenteri i Egypt og var svært
dårlig, gikk jeg til mine egyptiske venner for å få hjelp.
Men de forsto ikke min måte å formidle sykdommen
på. Til slutt gikk jeg til mine norske venner og fikk
straks hjelp. Jeg vet ikke hvorfor ikke mine egyptiske
venner forstod meg. De på sin side var fortvilet fordi de
ikke forstod meg, og fordi de skjønte at jeg heller ikke
oppfattet at de prøvde å vise meg omsorg, forteller
Tobjørnsrud.

Riktig eller normalt?
Det finnes en mengde kulturelle påbud og forbud i må-
ten å uttrykke smerte på. Nordmenn har lært å være be-
hersket i forhold til smerteuttrykk. En norsk kvinne
fødte på et sykehus i Midtøsten, og fordi hun hadde be-
hersket smerteuttrykk trodde både legen og sykeplei-
erne at hun hadde fødselpsykose. De ville ta fra henne
barnet. Den norske kvinnen fikk da fatt på en norsk
pleier som jobbet ved hospitalet kunne forklare perso-
nalet at alt var normalt med kvinnen som hadde født.
Hva som egentlig er riktig, er det ingen definisjon på,
hva som er normalt, kan variere ganske mye både fra
samfunn til samfunn og fra individ til individ.

Flerkulturelt helse-Norge
I dag er Norge et flerkulturelt samfunn. Mennesker
med minoritetsbakgrunn er arbeidsimmigranter, asylsø-
kere med opplevd forfølgelse og tortur og neste genera-
sjon født og oppvokst her. Helsearbeidere vet ikke all-
tid hvem de har med å gjøre, men ofte skal de behandle
og kanskje berøre folks kropper, deres livhistorier.

– Jeg tror det er viktig at helsearbeidere har et
empatisk øye for ulikhet, og at de opptrer med respekt.
Med det mener jeg at de er åpne for kulturelle ulikheter.
Man gjør det jo automatisk når det gjelder barn og
voksne. Det er viktig å behandle folk ulikt. Det må man
hvis man skal gi folk likeverdig behandling. For ek-
sempelvis bør en omskåret kvinne føle at hun kan søke
hjelp, og få det, uten å møte negative reaksjoner i hel-
sevesenet på grunn av sin kropp, avslutter Berit
Torbjørnsrud. ■

Berit Thorbjørnsrud er sosial-

antropolog. Hun har reist i mange land

i Midtøsten og Asia og har gjennom

flere år forsket på den kristne

minoritetsgruppen i Egypt. Hun har

skrevet doktorgradsavhandling om

kristne egypteres kroppsforståelse

(Controlling the body to liberate the

soul.Towards an analysis of the Coptic

Othodox concept of the body).

Thorbjørnsrud har ellers levert

bidrag til en rekke bøker og tidsskrift, blant annet to

kapitler i boken «Mellom mennesker og samfunn.

Sosiologi og sosialantropologifor helse- og sosial-

profesjonene». Elisabeth Brodtkorb, Reidun Nervoll &

Marianne Rugkåsa (red.) Gyldendal akademiske 2001.

Kilder:
-  Kleinman,A :«Patients and healers in the Context of
Culture. An Exploration of the Borderland between
Anthropology, Medicine and Psychiatry» (1980) Berkely:
University of California Press.
- «Mellom mennesker og samfunn – sosiologi og
sosialantropologi for helse- og sosialprofesjonene»
(2001). Red. Brodtkorb, Norvoll og Rugkåsa, Gyldendal
Akademiske.
- Tone Horntvedt: «Helsearbeid i flerkulturell sammen-
heng», (1996), Vett & Viten A/S.

Sosialantropolog.
Berit Thorbjørnsrud
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1000 meter opp i Hemsedals sommerfriske fjellheim ligger Skarsnuten
Fjellandsby, med spektakulær panoramautsikt innover Jotunheimen og
Grøndalen. Hotellet bærer et imponerende stål-, stein- og glass design, og både
maten, naturen og servicen er eksklusiv. Her kan du og familien nyte sommeren
i den flotte fjellandsbyen. Du kan vandre i fjellet forbi brusende fossefall, over
hengebroer, ned i daler, opp av daler, mens sola skinner over neste bakketopp.
Ønsker du en storslagen utflukt, så kommer du enkelt til Sognefjordens trolldom,
og gjennom Lærdalstunnelen kommer du til Flåm (120 km) hvor verdens vakre-
ste togreise med Flåmbanen er et "must".

Skarsnuten Hotel
Hotellet er Norges første røykfrie hotell og tilbyr restaurant, bar, sykkelutleie,
badstu og gratis parkeringsplass. Alle rom har bad/WC, telefon og TV.

Ankomstdatoer:
Juni: 14. 19. 24. 29. Juli: 4. 9. 14. 19. 24. 29. Aug.: 3. 8. 13.

Enkeltromstillegg kr. 999,-.

5 overnattinger
5 frokoster
5 to-retters middager inkl. kaffe kr. 1.949,-

GODE BARNERABATTER.
Avbestillingsforsikring: pr. voksen kr 98,-/pr. barn kr 49,-.
Ekspedisjonsgebyr kr 35,-. Oppholdet inkluderer kun sluttrengjøring.
* i forhold til hotellets veiledende normalpris – med forbehold om
spesialtilbud. Med forbehold om utsolgte datoer og trykkfeil.

For bestilling og mer informasjon ring: 

DTF travel, tlf.: 22 41 84 44,
eller sjekk www.fysioterapeuten.no/dtf-travel 

www.dtf-travel.com • Din annonsekode: Fysio 

6 sommerdager på flott hotell med spektakulær panoramautsikt

Fly til alle Danmarks opplevelser og land i Nord-Jyllands hovedstad Aalborg, som er
kjent for sin koselige atmosfære. Året rundt er det liv og stemning i byens gågater. Fra
det splitter nye, 4-stjerners Quality Hotel Aalborg har du direkte adgang til det gode liv.
Dette er storbyatmosfære med en stemningsfull lokal originalitet. Og for en usedvanlig
liten merpris sørger vi for leiebil gjennom hele oppholdet. For Aalborg er det perfekte
utgangspunktet for utflukter i det deilige danske landskapet: Vesterhavets lange sand-
strender, lyset over Skagen, Nordens største blomster- og familiepark Jesperhus,
Danmarks største sommer- og vannland i Fårup Sommerland og hele verdens
LEGOLAND®. Du når alt enkelt og greit fra Aalborg.

Quality Hotel Aalborg
Hotellet tilbyr bar og frokostrestaurant. Du kan parkere din leiebil gratis på hotellet eller
mot gebyr i parkeringshuset. Alle rom har bad/WC, telefon, minibar og TV.

Ankomstdatoer:
Tilbudet gjelder weekender med avreise fredag i perioden 11.04 - 15.12.03.
Avreise fredag OSL – AAL 17.55 – 19.00 
Hjemreise mandag AAL – OSL 16.00 – 17.15

Enkeltromstillegg kr. 498,-.

Ønsker du ikke å leie bil, går det hver time offentlig buss fra lufthavnen inn til buss-
holdeplass ved hotellet:Varighet 20 min - pris DKK 13,- pr. person.Taxi koster ca. DKK
125,- og tar ca. 20 min.

Fly t/r Oslo-Aalborg med Scan Con Airways
Alle skatter og avgifter
3 overnattinger
3 frokostbuffeer
Fordelaktig pris på leie av bil

Pakkereise med fly t/r og 3 netter på ★★★★ hotell i Aalborg

REISER – med egen transport – for lesere av              spar opp til 53%*

kr. 1.695,-
pr. person i dobbeltrom pr. person i dobbeltrom

OPP OVER
SKYENE I HEMSEDAL

FLY TIL
“DEJLIGE” DANMARK

+
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Sammendrag
Når vi legger til grunn et kroppsfenomenologisk perspektiv, kan vi løfte
fram tidstypiske trekk ved unges egne opplevelser og erfaringer knyttet til
kropp som kan ha betydning for hvordan vi skal forstå den økte egenrap-
porteringen av uhelse. Et slikt tidstypisk trekk er for eksempel forestillingen
om den formbare kroppen som kan omskapes og omformes for å fungere
som en representasjon av selvet og fortelle noe om hvem du er som per-
son. Kroppen, dens utseende og yteevne, knyttes tettere til en opplevelse
av det å være vellykket enn før. Kroppen er utsatt for korrigerende blikk og
bemerkninger på mange plan i moderne kultur. Indre og ytre press til å
være tynn, pen, flink, sterk, frisk, sunn og så videre er sterkt. Troen på og
forestillingen om formbarhet kan sies å føre mange inn i et regime med

kontroll og disiplinering av det uønskede ved den egne kroppen. Kanskje
er det slik at det som kan se ut som en negativ utvikling når det gjelder
ungdommers opplevelse av egen helse er “sladder” om sosiale og kultu-
relle trekk i deres livsverden?  I forebyggende og helsefremmende arbeid
blir den positive virkningen fysisk aktivitet har for helsen gjennom hele
livsløpet framhevet. Som fysioterapeuter ønsker vi å stimulere til å utvikle
og ta vare på en frisk og sterk kropp gjennom bevegelsesutfoldelse og be-
vegelsesglede. Samtidig er det en verdi å fremme en bekymringsløs glem-
sel i forhold til den egne kroppen som en mulighet livet selv har i seg.
Nøkkelord: ungdom, helse, kropp,
fenomenologi, bevegelse

«Alle musklene og tankene roet seg…»
–  et kroppsfenomenologisk perspektiv som kilde
til innsikt i unges livsverden

Bente Kristin Smedbråten, can.san./
fysioterapeut. *)

Målfrid Råheim, dr.philos./fysioterapeut.
Seksjon for fysioterapivitenskap ved
Institutt for samfunnsmedisinske fag,
Universitetet i Bergen.

Eli Heiberg, can.polit./forsker. Nasjonalt
folkehelseinstitutt.

*) For tiden ansatt i Helsetilsynet

I dagens samfunn er kroppen, dens utseende og yteevne knyttet tett til opplevelsen av å være vel-

lykket. Samtidig rapporterer et økende antall ungdommer at de har helserelaterte problemer. Ar-

tikkelen belyser de unges egne opplevelser og erfaringer med kroppen.

Bakgrunn og teoretisk forankring
«I det jeg la meg ned på brygga, kunne
jeg kjenne hvordan en varm luft kom
gjennom kroppen. Jeg slappet av, slik jeg
aldri har gjort før. Det føltes godt. Jeg
kjente kroppen bare ligge helt stille uten
å bevege seg. Jeg opplevde at alle mus-
klene og tankene roet seg. Etter alle
fotballtreningene, alt skolearbeidet. En
gang for lenge siden fortalte bestefar
hvordan en ekte fotballspiller slapper av.
«Legg deg langflat på gulvet med armene
langs siden. Kjenn varmen i tærne. Kjenn

at varmen beveger seg oppover, helt til
armene». Jeg ble fortalt at jeg skulle
tenke på noe mykt og la tankene rulle.
Også i dag, som alle de andre gangene,
tenkte jeg på de myke kinnene til Maria.
Det runde lille ansiktet hennes med de
varme kinnene. Tankene mine blandet
seg, drømmene krøllet seg. (..) Plutselig
kjente jeg et kraftig røkk som fikk armene
og beina til å virke livløse. Det virket som
jeg fløy, svevde eller hva jeg gjorde. Det
bare kom fra ingensteds. Med meg svevde
Maria. (..) Jeg lå lenge og tenkte på hvor-

Ungdom, kropp og helse
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for jeg alltid gikk på skolen, gikk på tre-
ninga. Hvorfor jeg gjorde alt jeg gjorde?
(..) Av kroppen fikk jeg bare vite at jeg
skulle slappe av. Hvis kroppen fortalte
meg det, hadde jeg vel ikke noe valg.»
(1).

Sitatet er hentet fra en tekst skrevet av en
gutt i niende klasse og inngår i et data-
materiale samlet inn i 1997. Teksten forteller
om en tilstand av hvile og ro i kroppen i en
travel hverdag. I det «jeg»- personen legger
seg ned på brygga og slapper av, trekkes han
nærmest over i et annet bevissthetsnivå der
han opplever en kropp i flyt og at tid og rom
er opphevet. Han tenker på et råd han har
fått av bestefar og trekkes videre inn i tanke-
strømmen hvor han finner kjæresten Maria.
Det å være i ro gir rom for å stille spørsmål
ved egen livsverden, samtidig opplever han
at kroppen «forteller» ham at han skal la
kroppen tale og slappe av. Han gir uttrykk
for at han er i et spenningsfelt mellom hver-
dagens travle realiteter og kroppens behov
for hvile. Denne spenningen blir ikke opp-
levd som truende, men med trygg forankring
i kroppen lar han seg føre med. Gunn
Engelsrud (2) beskriver hvordan vi som
mennesker lever i en tvetydighet hvor vi
både subjektivt kan oppleve og erkjenne
egen kropp og distansert observere den egne
kroppen. Erkjennelsen av kroppen som både
subjektiv og objektiv virkelighet innebærer
at menneskets opplevelse av seg selv balan-
serer i en tvetydighet mellom å være en
kropp og å ha en kropp (3). Denne teksten
uttrykker noe av denne tvetydigheten.

Vi vil i artikkelen forsøke å belyse hva
slags kunnskap om og innsikt vi kan få i
barn og unges livsverden ved å ta utgangs-
punkt i et kroppsfenomenologisk perspektiv.
I en slik tilnærming ligger det en grunnleg-
gende forståelse av at kroppen er vårt
erfaringssentrum og bærer av vår historie.
Livsverden henspeiler på menneskers erfa-
ringsverden slik vi til daglig erfarer den og
gir den mening. Det er den konkrete, levde,
praktiske verden vi tar for gitt i våre daglige

mellommenneskelige relasjoner og aktivite-
ter. Med base i Merleau-Pontys tenkning
legger vi til grunn at kroppen har iboende
evne til å oppfatte, skape, uttrykke og inkar-
nere mening, og med utgangspunkt i vår san-
semessige erfaring (4, 5). Kroppen er forut-
setning for all menneskelig erfaring. Som
kroppssubjekter står vi dessuten i en dyp og
uoppløselig relasjon til omverdenen. Det vil
blant annet si at erfaringen av oss selv som
kroppssubjekter ikke foregår i et vakuum.

Merleau-Ponty (6) peker på at vår
eksistensielle status er at vi er i og bebor en
verden som i utgangspunktet er sosial og
kulturell. Kulturelle forestillinger og
meningssystemer vi har felles, påvirker må-
ter å erfare virkeligheten på, inkludert erfa-
ringen av den egne kroppen. Flere
modernitetsanalytikere har pekt på at selv-
refleksjon og forestillingen om tilnærmet
uendelige muligheter til å forme seg selv og
sitt liv står mer sentralt i moderne mennes-
kers identitetsdannelse i dag enn for bare
noen tiår tilbake, og med kroppen som et
sentralt omdreiningspunkt (7, 8, 9). Krop-
pen, dens utseende og yteevne, knyttes tet-
tere til opplevelse av det å være vellykket
enn før. Å oppfatte egen kropp som et ved-
varende endringsprosjekt i jakten på den per-
fekte kroppen er nærliggende i forlengelse
av dagens kroppsdyrkelse, og jenter synes
mest utsatt (10).

I denne artikkelen  presenteres noen ut-
snitt av hvordan ungdommer formidler sine
erfaringer og opplevelser, og med betydnin-
ger de tillegger kroppen som sentrale. I ana-
lysene av ungdommenes tekster er kulturelle
betydninger kroppen er omspunnet med
trukket spesifikt inn. På den måten ønsker vi
å bidra til å skape et bakgrunnsteppe av viten
som kan være med å kaste lys over helse-
relaterte plager og kroppslige symptomer
hos barn og unge.

I forebyggende og helsefremmende ar-
beid har oppmerksomheten gjennom mange
år vært rettet mot barn og unge. I ungdoms-
årene rapporterer et økende antall ungdom-
mer at de har helserelaterte plager. Det er en
klar tendens til at jenter opplever at de har
mindre god helse enn guttene. De rappor-
terte plagene synes ofte å være knyttet til
stress i en travel skolehverdag, grad av fy-
sisk aktivitet og negativ opplevelse av egen
helse (11, 12, 13). Resultater fra flere studier
indikerer at symptomer fra muskel- og
skjelettsystemet er utbredt også i den yngre
delen av befolkningen. Lokalisasjonen av
symptomer synes å følge et mønster som har
likhetstrekk med den voksne delen av be-
folkningen (14). Også hos den yngre del av

befolkningen kan det se ut til å være en sam-
menheng mellom muskel- og skjelett-
relaterte plager, stress, søvnproblemer, fysisk
form og generelt velbefinnende (15, 16).

Den kanadiske sosiologen Arthur Frank
hevder at kroppen er mest oppmerksom på
sin egen væren i verden når den møter mot-
stand (17). Smerter, ubehag og misnøye med
eget utseende kan sies å være opplevelser av
motstand og representerer dermed tilstander
der vi som enkeltmennesker blir spesielt
oppmerksomme på vår egen væren som
kropp i verden. Kroppens muligheter for
opplevelse og erfaring kan bli begrenset av
smerter. Smerter er et komplisert fenomen å
studere fordi det ikke bare dreier seg om
fysiologiske og biokjemiske prosesser, men
også om subjektive og psykologiske
opplevelsesprosesser. Det synes derfor nær-
liggende å undre seg over hvilke opplevelser
og erfaringer med kroppen, på godt og
vondt, som ligger til grunn når barn og unge
forteller om symptomer og smerter, enten
ved samtaler med personell i skolehelse-
tjenesten eller ved å svare på et spørre-
skjema i en forskningsstudie. Undersøkelser
av forekomsten av slike plager peker på ten-
denser som trenger et mangfold av forkla-
ringsmodeller der innsikt i unges livsverden
og livsbetingelser må være en viktig del.

En rekke analyser og studier peker på
ulike aspekter ved kroppens betydning i un-
ges identitetsdannelse.  Målfrid Råheim
gjennomførte tidlig på 1990-tallet en under-
søkelse blant 16-19-åringer i Hordaland.
Hun ba ungdommene om å beskrive med
egne ord; følelser og opplevelser knyttet til
egen kropp. Kontroll over og disiplinering
av kroppen var i fokus i ungdommenes be-
skrivelser. Opplevelsen av egen kropp var
sterkt knyttet til utseende og fysiske funk-
sjons- og prestasjonsevner. Hovedfokuset for
flertallet var å få en velproporsjonert kropp i
god fysisk form, en kropp til utstilling og
prestasjon. Råheim konkluderer med at det
ikke er urimelig å tenke seg at strevet med å
kontrollere det uønskede ved kroppen, kan
bidra til et vaktsomt og selvkritisk blikk på
egen kropp fulgt av økt mulighet for utvik-
ling av kroppslige plager (18).

I psykiatrien er en overdreven opptatthet
av minimale defekter ved utseende kjent
som dysmorfofobi. Selv om det mangler
større prevalensstudier, er det grunn til å tro
at denne lidelsen er mer vanlig enn tidligere
antatt (19). Eva Herud (20) har studert hvor-
dan kroppen framstilles og omtales i ulike
sammenhenger i vår kultur. Gjennom sine
analyser viser hun hvordan vi i en verden
omgitt av bilder av sunne og vakre mennes-

Skoleelev

– Det er som jeg er to personer.
En som er helt vanlig, morsom
og klok, og en som ikke vet
hvem hun er. Utenpå og inni.
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ker nærmest blir tvunget til å studere oss
selv utenfra og sammenligne oss med bil-
dene. Hun hevder at idéen om den sunne og
vakre kroppen er sosiokulturelt konstruert.
Den tykke kroppen er i følge Herud gjort til
en stygg og usunn kropp som må omskapes
og formes til en kropp som kan fungere som
en representasjon av et vellykket selv.

Matriale og metode.
Hvordan få innsikt i kroppens betydning
i unges livsverden?
Materialet består av 120 tekster skrevet av
elever på syvende og niende klassetrinn i en
ungdomsskole (1). I norskundervisningen
ble elevene, med utgangspunkt i et utvalg
bilder bedt om å skrive en fortelling, et dikt
eller et avisintervju med fokus på den
opplevende og erfarende kroppen. Bildene
ble valgt med utgangspunkt i temaet «krop-
pen» og «barndom/ungdom», og begrepet
«hverdagskroppen» var et sentralt stikkord.
Vi ville ha bilder av unge mennesker i hver-
dagslige situasjoner som kunne skape gjen-
kjennelse og assosiasjoner. Kroppsligheten
måtte være tydelig uten å virke påtrengende.
Bildene skulle vise situasjoner med enkelt-
mennesker alene og situasjoner med flere
mennesker sammen. Det ble lagt vekt på at
bildene skulle gjenspeile flere aspekter ved
kroppens repertoar av uttrykksformer som
for eksempel ro/hvile, bevegelse/aktivitet,
engasjement og glede/ettertenksomhet.

Bildene ble hentet fra et profesjonelt
bildearkiv som formidler bilder til illustra-
sjoner i bøker, blader og lignende. Det var
slående at det i dette arkivet var mange bil-
der av nakne kropper og av nakne kroppsde-
ler, og at mange av bildene hadde seksuelle
føringer i seg. Andre bilder ville ha gitt et
annet materiale enn det som foreligger og
ville trolig også ha kastet et annet lys over
andre sider ved kroppsligheten. Poenget er at
kroppen som fenomen har utallige dimensjo-
ner og fasetter. Deltagerne valgte selv hvilke
av bildene de fikk presentert de ville skrive
om. De fikk også velge om de ville skrive i
jeg-form eller hun/han-form.

Ved valg av tilnærming hentet vi blant
annet inspirasjon fra feministisk forsknings-
tradisjon. Den tyske feministiske sosiologen
Frigga Haug er kjent for å ha utviklet en me-
tode som kalles «memory work» eller på
norsk minnearbeid (21). Metoden er utviklet
i erkjennelsen av at kvinners erfaringer og
måter å forholde seg til omverdenen på skil-
ler seg fra menns erfaringsverden på vesent-
lige områder. I minnearbeid tas det utgangs-
punkt i et gitt tema. Forskjellige «grep» kan
benyttes for å sette fart på assosiasjons-

strømmen og minnene. Eksempler på slike
grep kan være å vise et bilde, et ordspråk, en
tekst eller  en melodi. Deltagerne skal skrive
ned ett eller flere minner som kan skrives i
første person eller i tredje  person. Det skal
være beskrivelser av konkrete situasjoner.
Det konkrete vektlegges for å unngå vurde-
ringer, følelser, klisjeer og analyser. Meto-
den var opprinnelig utviklet som en gruppe-
metode, med bevisstgjøring av kjønnede be-
tydninger og «empowerment» som overord-
net mål. Metoden er imidlertid også anvendt
til individuelt minnearbeid (21).

Tilnærmingsmåten tillater en ønsket
åpenhet i møte med de unges erfaringsver-
den, og utvalget av bilder var ment å skulle
sette i gang assosiasjonsstrømmen hos for-
tellerne. Minner er for de fleste av oss knyt-
tet til bilder, det være seg i et fotoalbum eller
bilder fra tidligere hendelser vi ser inne i
oss. Bildene gir assosiasjoner som gjør at vi
gjenskaper og gjenopplever situasjonen, og
med de betydninger vi har tillagt situasjonen
som står sterkest fram i minnet. Minner kan
bli så levende og sterke at vi gjenopplever
sanseinntrykk knyttet til den aktuelle situa-
sjonen som for eksempel lyder, lukter, beve-
gelser (21).

Resulater og diskusjon.
Tidstypiske trekk i ungdommers livsverden
Den følgende teksten er skrevet av en jente i
niende klasse:

«Føler meg så aleine. Sitter her og ser på
livet som går forbi som en dårlig revy.
Hva har jeg fått utretta? Ingenting, for du
får ikke utretta noe ved å tenke på mat
hele tida. Da er man så opphengt at hva
man enn opplever, så er mat en del av
det. Enten inne i hodet ditt, eller at den er
der - i rommet. Sånn er det i alle fall med
meg. Fanga i et nett jeg ikke kommer ut
av. Nettet har vært der siden jeg var 12
år gammel. Altså har jeg vært fange i fire
år. For andre har jeg sikkert vært helt
«normal», men de skulle bare visst hvor
flink jeg er til å skjule det. Utenpå er jeg
frisk og rask, ingen vet om min evige
slankekur. (..) For andre er jeg kanskje
ikke så tykk, men når jeg ser meg selv i
speilet vil jeg nærmest spy. (..) Hater
kroppen min fordi den skriker etter mat.
(..) Kroppen min er bare en maskin for å
ta imot mat som legger seg på de gale
stedene. Hvem sa at det er fint med for-
mer? Jeg synes det er stygt. Alt på krop-
pen min er stygt. Jeg er stygg. Hvis jeg
hadde sluppet å omgå slanke, pene og
vellykkede personer, så hadde jeg kanskje
ikke tenkt så nøye over mitt eget utse-

ende. Men alltid så er det en slank ven-
ninne som sier hun skal ned noen kilo, el-
ler så er det guttas prat om alle de per-
fekte jentene i «Baywatch». Hva skal jeg
gjøre? – Vær deg selv. Det leser man
overalt. Det funker ikke for meg. Samme
hvor blid og koselig jeg er, så er det in-
gen som viser noe stor interesse. Jeg er
den gode venninnen, den som alle kan
prate med. Ikke den gode kjæresten - den
man kan holde i hånden. Dette er det som
gnager meg. Årsaken til mitt spise-
problem. Jeg blir aldri god nok for meg
selv. (..) Jeg føler meg helt svingstang.
Jeg kan ikke helt beskrive denne følelsen.
Det er som om jeg er to personer. En som
er helt vanlig, morsom og klok, og en som
ikke vet hvem hun er. Utenpå og inni. To
helt ulike individer, i en og samme per-
son. Helt sprøtt, men en del av meg. (..)
Jeg lurer på om jeg kommer til å slutte å
snurre rundt i denne vonde sirkelen. Jeg
har ikke helt gitt opp. Håpet er der, for
meg og alle de andre. De tusenvis av an-
dre som også er uvenner med sin egen
kropp.» (1)

Teksten gir en sterk beskrivelse av hvordan
misnøye med eget utseende har betydning
for opplevelse av egenverd og tilhørighet, og
hvordan sosiale og kulturelle forestillinger
om den tidsriktige idealkroppen preger og
nærmest fyller opp livsverdenen for «jeg»-
personen. Kroppen oppleves som en kamp-
plass der maten og kroppens behov for mat
er definert som fienden. Hun sammenligner
seg med og speiler seg i de jevnaldrende
venninnenes og guttenes holdninger og nor-
mer for hva som er fint og ikke fint. Teksten
uttrykker også en opplevelse av splittelse
mellom kroppens ytterside og kroppens inn-
side. Opplevelsen av splittethet kaster henne
inn i en karusell av motstridende tanker og
følelser som hun strever med å finne ut av -
hun vet ikke lenger hvem hun er.

Noe av de samme forestillingene kommer
til uttrykk også i den neste teksten:

«(..) Hun var ikke så veldig populær på

– Av kroppen fikk jeg bare vite at
jeg skulle slappe av. Hvis krop-
pen fortalte meg det, hadde jeg

vel ikke noe valg.
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skolen, hadde ingen venner, snakket aldri
med noen. Hun ble ertet, hun var flinkest
på skolen og så videre. Men Carina ville
ikke det skulle være sånn. (..) Når hun
blir mobbet later hun som om hun ikke
hører det, men innerst inne synes hun det
gjør vondt. En dag hun kom hjem fra sko-
len bestemte hun seg for å gjøre det hun
hadde planlagt lenge. Nemlig og forandre
på henne som person. Først stripet hun
håret, så gikk hun og tok hull i nesa og to
hull i øret. Så laget hun små fletter i håret
og til slutt sminket hun seg. (..) De (forel-
drene) fikk sjokk, de bare stod der og så
på.«Hva har du gjort med deg selv?» sa
de. «Jeg har bare forandret meg litt», sa
hun. Når hun kom på skolen neste dag
trudde alle at det hadde kommet ei ny
jente til skolen, men de tok feil. (..)
«J...Jeg heter, det er meg...Carina», sa
hun. Alle bare snudde ryggen og gikk, lo
litt og. Hun kjente hun ble lei seg og såret
inni seg. Så bare løp hun ut. (..)» (1)

Her er ikke så mye oppmerksomhet rettet
mot den slanke kroppen, men teksten viser
utseendets betydning som representasjon av
selvet. Samtidig viser teksten hvordan
mellommenneskelige relasjoner kan bli kraf-
tig markert gjennom et sterkt kroppslig ut-
trykk for avvisning og enkeltmenneskets sår-
barhet i møte med sosiokulturelle normer.

I sine analyser av det moderne menneskets
livsverden framhever Thomas Ziehe, tysk
professor i pedagogikk, tre kulturelle mulig-
heter og knytter disse særlig an til barns og
unges søken etter og utprøving av identitet
(8). Ifølge Ziehe finnes det i det moderne
mennesket for det første en økt refleksivitet,
som gir oss større muligheter til å uttrykke
oss selv og fundere over oss selv og vår iden-
titet. Vi har med andre ord en større mulighet
til å observere oss selv utenfra med distanse.
De to foregående tekstene illustrerer Ziehes
poeng om at refleksiviteten er en kulturell
mulighet som kan skape motsetningsfylte
spenningsfelt det er vanskelig for enkelt-
mennesket å finne mening i (8).

Videre peker Ziehe på økt individualise-
ring som en kulturell mulighet som gir
enkeltmennesket flere valgmuligheter på
mange livsområder. Det er ikke utenkelig at
flere valgmuligheter med hensyn til å skape
sin egen identitet gjennom kroppens ut-
trykksformer, kan gi økt  kroppslig standar-
disering snarere enn individualisering. For
ikke å velge «galt» blir løsningen å følge
normen og det konforme (8). «Jeg»-perso-
nene i tekstene ovenfor uttrykker noe av
dette dilemmaet når de sammenligner seg
med jevnaldrende og velger å tilpasse seg
normen for idealkroppen og det tidsriktige
utseende. Ziehe understreker den tidstypiske
vektleggingen av enkeltmenneskets mulighet
til å skape sin egen identitet, til å skape seg
selv. Mange muligheter kan synes frigjør-
ende, men samtidig byr det på  beslutnings-
konflikter (8). Ungdom er i en fase av livet
der det å skape seg selv, å prøve ut og danne
seg en egen identitet, er viktig. Kroppen har
stor betydning i denne presentasjonen av sel-
vet og blir et tegn som forteller om hvem du
er som person (20).

For det tredje finnes det ifølge Ziehe en
forestilling om formbarhet som gir enkelt-
mennesket en opplevelse av og tro på at det
er mulig å skape og forme alt, også våre
egne liv. Begge tekstene viser hvordan
formbarheten er en tilsynelatende og relativ
mulighet. Herud (20) peker på at det å leve i
en kultur som har en tro på at kroppen kan
formes kan bli en tvangstrøye. Denne fore-
stillingen om å skulle forme sin egen kropp
kan oppleves som et prestasjonskrav som gir
skyldfølelse og følelse av å mislykkes om en
ikke når målene en har satt seg eller de
sosiokulturelle normene.

Kroppen har vært avbildet gjennom alle
tider enten i maleriet eller i fotografiet. I re-
klame brukes den formfullendte ideal-
kroppen som salgsmedium. Den er med på å
skape forventninger hos unge mennesker og
kan gjøre at mange får et distansert og frem-
medgjort forhold både til kroppen som feno-
men og til sin egen kropp. For mange er det
et tidkrevende og oppmerksomhetskrevende
prosjekt å følge dietter, kosmetiske tips og
treningsprogrammer for å forme ideal-selvet
og idealkroppen, eller ikke klare å følge
dem. Den perfekte kroppen framstilles som
en kropp der livet ikke har satt spor. Troen
på og forestillingen om formbarhet kan sies
å føre mange inn i et regime med kontroll og
disiplinering av det uønskede ved den egne
kroppen. Nylig presenterte Dagbladet en un-
dersøkelse som forskere ved Norges Idretts-
høgskole har gjennomført blant ungdommer
i alderen 15 til 24 år. Denne studien viste at

en av fem ønsket å endre utseendet ved hjelp
av fettsuging, kirurgiske inngrep eller
medisinering (22).

Den neste teksten er et eksempel på et an-
net aspekt ved forestillingen om at den egne
kroppen er en formbar kropp:

«(..) Jeg lar tankene fly tilbake til som-
merferien da jeg var på hytta i Aust-Ag-
der. Jeg var der hele sommeren igjennom,
vi fisket og badet hver eneste dag. Det
var så deilig å ligge på brygga etter at
jeg og de andre hadde svømt rundt hol-
men 50 meter  ute i havet. Man kunne
kjenne at kroppen hvilte i harmoni med
naturen. Sola stekte i sommervarmen, og
det var som å være i paradiset i forhold
til nå, nå som høsten har begynt for alvor,
og jeg er forkjølet til de grader. Nei, som-
mer skulle det vært hele tiden, for da er
ihvertfall kroppen i toppform. Forkjølel-
sen gjør kroppen slapp og sliten, men
høstværet er jo med på å gjøre at kroppen
føles trøtt. Sommeren og vinteren er best,
for da får man brukt kroppen og man er
mere opplagt. Jeg sitter og drikker en
cola, men det er ikke så ofte jeg er usunn,
så det gjør ikke så mye om jeg tar en nå
og da. (..) Plutselig kom jeg til å tenke på
morgendagen, for da skal jeg spille fot-
ballkamp og da må kroppen være i topp-
form. Hvis ikke blir det ingen plass på A-
laget. (..) Tankene vandrer til sommerfe-
rien til neste år, for da skal jeg en tur til
Afrika. Der skal jeg være med på en ek-
spedisjon til den dypeste jungelen i Af-
rika, der skal vi leve i pakt med naturen
og på dens premisser. Vi er en gruppe
som skal prøve å finne den indre roen, og
kroppens sjel. Etter det skal vi utfordre
naturkreftene og måle dem med våre egne
krefter. Det skal vi gjøre på følgende
måte: først skal vi bestige Kilimanjaro,
og etter det skal vi måle krefter med Ni-
len. Den skal vi padle/rafte ned til Mid-
delhavet. Det kommer til å være en helt
fantastisk følelse etter at vi har klart det,
og kommet oss helskinnet hjem. (..)»

I denne teksten ligger formbarheten i den
trenbare kroppen der fysisk funksjons- og
prestasjonsevne skal utfordres. Tilfredshet
ved å kjenne seg sterk og mestrende følger
med, og en forestilling om at kroppen kan
trenes til «alt». Samtidig uttrykker teksten et
behov for å oppleve en indre ro og harmoni,
en tilstand som ikke umiddelbart er tilgjen-
gelig, men som må finnes.

Forestillinger om muligheten til å velge
og forme sin egen kropp kan lett føre over i
forestillinger om en grenseløs kropp. I ar-

– Ungdom er i en fase av livet
der det å skape seg selv, å prøve
ut og danne seg en egen identi-
tet, er viktig.
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beidslivet blir fleksibilitet og omstillings-
evne sett på som en ressurs hos arbeidsta-
kerne. En fleksibel arbeidstaker er en person
med varierte egenskaper som gjør at han el-
ler hun kan ivareta høyst ulike funksjoner på
en arbeidsplass. I en slik sammenheng kan
det tenkes at omstillingsevne og fleksibilitet
kan trekkes for langt, og at menneskers
levde kropper “forstrekker” seg og blir nær-
mest grenseløs. Flere forskere har pekt på at
kroniske muskelsmerter hos kvinner kan
være et uttrykk for at kroppens tålegrenser er
trått over i flere betydninger (10, 23, 24).
Historisk sett har kroppen hatt en spesiell
betydning ved definering av kvinnelighet, og
det er grunn til å tro at dette spiller en dypt-
gripende rolle for kvinners selvoppfatning
også i dag (10). Videre har det vært antydet
at ungdom har overtatt den rollen det kvin-
nelige har hatt i vårt vestlige samfunn som
symbol for skjønnhet og kroppslighet (25).
Dermed synes det å være dekning for å si at
moderne unge kropper er spesielt utsatt for
belastninger om enn av en annen karakter
enn tidligere. Kroppen er utsatt for korrige-
rende blikk og bemerkninger på mange plan
i moderne kultur.

Ulla-Britt Lilleaas (23) hevder for eksem-
pel at en stadig kritisk og vurderende foku-
sering på kroppen kan være en medvirkende
faktor for utvikling av muskulær holdthet,
som over tid kan tenkes å gi smerter i mus-
kulatur og ledd. Hun omtaler denne holdt-
heten som en vedvarende kroppslig bered-
skap, en «på-vakt-situasjon» som er en ibo-
ende mulighet hos alle mennesker. Med ut-
gangspunkt i sine studier av kvinner med
kroniske muskelsmerter, hevder hun at
denne beredskapen over tid kan utvikles til
en innlært kroppsvane som heller ikke slip-
pes under søvn (23). Kroniske muskel-
smerter er imidlertid et svært komplekst fe-
nomen. Et vedvarende negativt fokus på
egen kropp, som det altså i større grad enn
tidligere legges til rette for i moderne kultur,
er ett av flere viktige perspektiver å ta med i
denne komplekse veven av sammenhenger.

Det kan synes fruktbart å studere øknin-
gen i egenrapporterte helseplager hos unge,
som et uttrykk for belastninger knyttet til

tidstypiske trekk i deres livsverden, som set-
ter spor i kroppen. Råheim sier følgende:
«Enhver generasjon kvinner og menn er barn
av sin tid og må forstås på bakgrunn av hva
slags samfunn den har vokst opp og formet
sitt liv i. Også tidstypiske sykdommer og
sykdomsmønstre må forstås i en slik ramme.
Enkelte kvinnesykdommer av i dag kan sy-
nes å «sladre» om kultur og levekår på sær-
lig vis.» (10). Kanskje er det slik at det som
kan se ut som en negativ utvikling når det
gjelder ungdommers opplevelse av egen
helse er «sladder» om sosiale og kulturelle
trekk i deres livsverden? Kroppens økte sår-
barhet som symbol på det å være vellykket
er del av dette bildet. Det er selvsagt mange
andre viktige forhold å ta med her. Ett av
disse er for eksempel lite variert bevegelses-
utfoldelse for et økende antall ungdommer,
inkludert fysisk inaktivitet (26). Ett annet
forhold er generell økning i opplevelse av
stress i vårt samfunn, også for unge mennes-
ker (11, 15).

Kroppen – grunnleggende tvetydig:
avsluttende kommentar om viktig
balansegang
Vi har tidligere beskrevet hvordan den feno-
menologisk orienterte filosofen Maurice
Merleau-Ponty satte kroppen i sentrum for
sitt arbeid med å forstå menneskets eksisten-
sielle grunnvilkår. Han kritiserte den tradi-
sjonelle vitenskaps- og filosofisk objektiver-
ing av kroppen. Det er med kroppen vi er til
stede i verden og er i kontakt med livet selv.
Den er subjekt og objekt på samme tid for
oss selv og i forhold til andre mennesker, og
er grunnleggende tvetydig (5, 27). Merleau-
Ponty er en av de få tenkerne i Vesten som
tar utgangspunkt i at vår forståelse av verden
har sin grunn i vår kropps forståelse av sine
omgivelser eller sin situasjon. Hans hoved-
tanke er at menneskekroppen ikke er et fy-
sisk objekt på lik linje med andre objekter i
verden og at den som sådan ikke er entydig,
gitt og målbar. For Merleau-Ponty er
menneskekroppens forhold til omgivelsene
grunnleggende eksistensielt, ikke
mekanistisk, biologisk eller intellektuelt
(28).

Gunn Engelsrud (2) gir uttrykk for en tro
på at livet leves best i et balanseforhold mel-
lom «å kjenne seg selv og å glemme seg
selv», og at det er nødvendig å gjenopprette
en tilstand av bekymringsløs glemsel overfor
kroppen. Det synes som flere og flere har
problemer med «å leve med sin egen kropp».
Når det moderne mennesket har vanskelig-
heter med en så grunnleggende livs-
forutsetning, er det grunn til å tro at det å
leve med andre, samhandle med andre og
akseptere andre også kan være problematisk.
Det er grunn til å reflektere over hvilke mu-
ligheter unge mennesker i dag har til å opp-
leve en slik tilstand av bekymringsløs glem-
sel i og overfor egen kropp. I forebyggende
og helsefremmende arbeid blir den positive
virkningen fysisk aktivitet har for helsen
gjennom hele livsløpet framhevet.

Fysisk aktivitet kan sies å være et tvety-
dig prosjekt. På den ene siden ønsker vi å
stimulere til det å utvikle og ta vare på en
frisk og sterk kropp gjennom bevegelses-
utfoldelse og bevegelsesglede. Samtidig vil
vi peke på at det er en verdi å fremme en be-
kymringsløs glemsel i forhold til den egne
kroppen som er en mulighet det å være frisk
har i seg. På den andre siden kan trening
som element i det moderne menneskets selv-
realiseringsprosjekt, lede inn i en overdreven
disiplinering av, kontroll over og modelle-
ring av kroppen med negativ innflytelse på
den enkeltes velbefinnende. I arbeid med
barn og unge er det en utfordring å balansere
disse ulike perspektivene. Vi har i denne ar-
tikkelen ikke berørt ulikheter mellom kjøn-
nene, noe som kan være særlig relevant i
denne sammenhengen. Mye tyder på at jen-
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ter i løpet av ungdomsårene blir mindre fy-
sisk aktive enn guttene samtidig som de hyp-
pigere rapporterer helseplager. For forskning
vil det være interessant å rette oppmerksom-
heten mot den betydningen bevegelse og fy-
sisk aktivitet har i barn og unges livsverden,
og inkludere kjønnsperspektiver.

Vi innledet artikkelen med en tekst som
beskrev kroppens mulighet for bevegelse,
avspenning, flyt og medlevelse. Den illustre-
rer en iboende evne til positiv refleksivitet
som kan synes å stå i kontrast til andre tids-
typiske trekk ved forestillinger om kroppens
betydning i unges livsverden. Det kan synes
mer vanskelig enn noen gang å leve i ba-
lanse mellom den bekymringsløse glemsel
overfor den egne kroppen og å ivareta beho-
vet for variert bevegelsesutfoldelse forankret
i egen kroppserfaring (2). Vi har ønsket å
peke på at et kroppsfenomenologisk per-
spektiv kan løfte fram viktige trekk ved un-
ges egne opplevelser og erfaringer knyttet til
kropp som kan ha betydning for forståelsen
av den økte egenrapporteringen av uhelse.
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Abstract
On the basis of a phenomenological body perspective, typical features of today brought into
the light by the youth’s own experiences about the body, might be of relevance to how we
understand the increasing self-report of ill health. A typical feature of today might for instan-
ce be the conception of the shapeable body which can be transformed and remodelled to
function as an image of the self and tell the story of who you are as a person. The body, its
appearance and capacities, is more closely associated with the experience of being success-
ful than previous years. The body is exposed to corrective looks and comments on several
levels in modern culture. Both internal and external pressures to be slim, pretty, clever,
strong, healthy and so on are strong. The belief in and idea about shapeability might lead
many into a regime of controlling and disciplining the less desirable about your own body.
Perhaps are the negative tendencies we notice in youth’s experiences of their health «gos-
sip» about the social and cultural features in their way of life? In preventing and health-brin-
ging efforts, emphasis is on the positive effect of life-long physical activity. Physiotherapists
wish to stimulate developing and to take care of a healthy and strong body through display-
ing joy of movement. It is at the same time of value to encourage a carefree forgetfulness in
relation to own body as a possibility that life it self inherit.
Key words: youth, health, body, phenomenology, movement

Ungdom, kropp og helse
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blikkpå forskning

«Blikk på forskning» utarbeides i samarbeid med Australian Journal of Physiotherapy (AJP), Gro Jamtvedt og Kåre Birger Hagen.
AJP trykker forskningspresentasjonene under betegnelsen Critically Appraised Papers, CAPs. Den norske oversettelsen er ved

Lillebeth Larun, Sosial og helsedirektoratet, innenfor et prosjekt finansiert av
Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter.

Synopsis
Sammendrag av Herbert RD og Gabriel M (2002) artikkel: Effekten
av tøyning før eller etter trening på muskelstølhet og forekomst av
skader: en systematisk oversikt. BMJ 325: 468 -472. (Utarbeidet av
Gro Jamtvedt og Kåre Birger Hagen, Sosial og helsedirektoratet.)
Problemstilling: Hva er effekten av tøyning før og etter trening på
muskelstølhet, forekomst av skader og sportsprestasjoner. Design:
En systematisk oversikt av randomiserte eller kvasi- randomiserte
kontrollerte forsøk. Populasjon: Unge, friske frivillige, hovedsakelig
studenter og vernepliktige. Intervensjon: Alle typer tøyning, før el-
ler etter trening. Trening kunne være «step-test», eksentrisk kontrak-
sjon eller «physical workout». Utfallsmål: Muskelstølhet, forekomst
av skader og sportsprestasjon. Resultat: Åtte studier ble inkludert i
oversikten. Seks studier så på utsatt muskelstølhet (Delayed Onset
Muscle Soreness) og to undersøkte forekomst av skader. Ingen stu-
dier som vurderte effekten av tøyning på sportsprestasjoner ble fun-
net. Den metodiske kvaliteten på studiene var generelt moderat.
Gjennomsnittelig kvalitetsskår var 4,1 av 10 på PEDro skalaen. Fem
av de inkluderte studiene som vurderte muskelstølhet ble inkludert i
meta-analysen. Tre studier vurderte tøyning etter trening og to før.
Tiden det ble tøyet varierte fra 300 sekunder til 600 sekunder, men i
en studie var total tøyningstid bare 80 sekunder. Tøyning gav en liten
og statistisk ikke signifikant reduksjon i muskelstølhet ved 24, 48 og
72 timer. Den samlede effekten av reduksjon i muskelstølhet 24 timer
etter trening var 0.9 millimeter på en 100 millimeter skala (95 pro-
sent CI –2,6 millimeter til 4.4 millimeter). To studier som vurderte
effekten av tøyning før trening på forekomst av skader hos verneplik-
tige, fant ingen forskjell mellom gruppene. Konklusjon: Tøyning før
eller etter trening har ingen effekt på museklstølhet. Tøyning før tre-
ning reduserer ikke forekomst av skader hos vernepliktige.

Kommentar
Studier som ser på tøyning  av muskel-seneenheten (1, 2), og denne
systematiske oversikten synes å vise at bruken av tøyning hovedsake-
lig er basert på anekdotisk viten. Det er allikevel viktig å vurdere
grunnen for bruk av tøyning, tøyeteknikk og målgruppe. Disse tre
elementene er viktige fordi ulike tøyningsformål vil kunne kreve

Muskelstølhet eller forekomst av skader påvirkes ikke
av tøyning før eller etter trening

ulike tøyeteknikker. Studien av Herbert med flere er en systematisk
oversikt av svært høy kvalitet som tar for seg de overnevnte målene.
Mens to av problemstillingene var relativt presise (kan tøyning redu-
sere muskelstølhet og minske forekomst av skader), var den tredje,
bedring av sportsprestasjoner, mye mer diffus. Dette kan være grun-
nen til at det ikke ble funnet noen studier som omfattet problemstil-
lingen.

På bakgrunn av at forfatterne har laget en grundig oversikt av høy
kvalitet, synes det sikkert at  tøyning ikke reduserer muskelstølhet.
Konklusjonen blir ytterligere understøttet av en eksperimentell studie
hvor tøyning ikke viste effekt på muskelstølhet og som i tillegg førte
til signifikant reduksjon i muskelstyrke (3). To studier (4, 5) synes å
gi overbevisende dokumentasjon for at tøyning ikke påvirker antall
skader. Det er allikevel viktig å merke seg at eksperimentelle data sy-
nes å vise at gjentagende tøyning reduserer belastningen på muskel-
seneenheten, gitt en viss lengde, slik at risikoen for strekkskader syn-
ker grunnet reduksjon av belastning på senen (5). Til syvende og sist
er det resultatene fra klinikken som er viktige, selv om
eksperimentelle studier kan vise noe annet.

Hans Lund
Parker institutte, Danmark
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Doktoravhandling dokumenterer:

Trening av bekkenbunnsmuskler
forebygger urininkontinens

Siv Mørkved har avlagt sin doktoravhandling ved NTNU i Trondheim. Hun er den første fysioterapeuten

som disputerer ved et medisinsk fakultet. Hovedmålet med avhandlingen er å øke kunnskap om forebyg-

ging og behandling av urininkontinens relatert til svangerskap og fødsel.

Av Heidi Johnsen

Doktoravhandlingen viser at trening av bekkenbunnsmusklatur under
svangerskap og etter fødsel forebygger og behandler urininkontinens.
I avhandlingen ble også prevalens av urininkontinens relatert til
svangerskap og fødsel undersøkt. Styrke og tykkelse av bekkenbunn-
ens muskler ble sammenlignet hos inkontinente og kontinente gra-
vide kvinner som ikke hadde født tidligere.

Avhandlingen består av fem studier, basert på data fra to grupper
av kvinner (populasjon). En gruppe som har født og er fulgt opp fra
åtte uker til 12 måneder etter fødsel, og en gruppe gravide som ikke
hadde født tidligere. Den siste gruppen ble fulgt fra 20.
svangerskapsuke til tre måneder etter fødsel.

Selvrapporterte symptomer
Mørkved sier hovedeffektmålet var selvrapporterte symptomer på
urininkontinens. Andre effektmål var mål og styrke i bekkenbunnens
muskler, målt i vaginaltrykk, og tykkelsen i bekkenbunnens muskler.

I intervensjonsstudien fulgte kvinnene i treningsgruppen et spesi-
elt tilrettelagt program for trening av bekkenbunnens muskler. Tre-
ningen omfattet  60 minutter i gruppe en gang i uken og var ledet av
fysioterapeut. I tillegg ble kvinnen, som hjemmelekse, oppfordret til
å gjennomføre 8-12 sammentrekninger av bekkenbunnens muskler to
ganger per dag. Treningsprogrammet for kvinner etter fødsel hadde
åtte ukers varighet. For gravide kvinner varte programmet i 12 uker.
Respektive kontrollgrupper fikk opplæring og informasjon som van-
ligvis gis ved sykehuset, hos jordmor eller allmennpraktiker.

Statistisk signifikant
Åtte uker etter fødsel var forekomsten av stress inkontinens nesten
den samme som den var i svangerskapet. Resultatene av
intervensjonsstudiene viste statistisk signifikant lavere prevalens av
urininkontinens i gruppene av kvinner som fulgte treningsprogram-
met enten i svangerskapet eller etter fødselen, sammenlignet med
kvinner i kontrollgruppen.

Mørkved sier resultatene støtter hypotesen om at trening av
bekkenbunnens muskler både kan forebygge og behandle urin-
inkontinens.

– Andre resultater som støtter hypotesen er at styrketrening av

På dagsorden. Siv Mørkved skisserer i sin doktoravhandling en
mulig modell for forebygging av inkontinens, slik at helsevesenet kan
ta tak i problemet og sette det på dagsorden. Foto: Heidi Johnsen
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bekkenbunnens muskler i svangerskap og etter fødselen øker styrken
i bekkenbunnens muskler. Den statistisk signifikante forskjellen i
styrke og tykkelse i bekkenbunnens muskler mellom kontinente og
inkontinente gravide kvinner, som ikke hadde født tidligere, viser at
styrke og tykkelse i disse musklene er relatert til risiko for inkonti-
nens, sier Mørkved.

Oppfordre til trening
Fysioterapeuten mener denne avhandlingen viser at gravide kvinner
og kvinner etter fødsel bør oppfordres til å trene bekkenbunnens
muskler for å forebygge og/eller behandle urininkontinens.

– Tidligere var det svært vanlig med slik trening både for gravide
og etter svangerskapet, men så forsvant fokus på mors helse. NFFs
faggruppe for kvinnehelse vil nå ha mors helse på dagsorden igjen.
Avhandlingen viser at fysisk aktivitet i og etter svangerskapet er vik-
tig og et bidrag til hvordan man kan ta tak i forebygging for å styrke
rygg og bekken, sier Mørkved og lover fysioterapeuter ute i praksis

at hennes arbeid skal formidles ut til dem. Til høsten skal faggruppen
starte opp nye kurs, og der skal Mørkved bidra.

Ta tak i problemene
I avhandlingen har hun skissert en mulig modell for forebygging av
inkontinens, slik at helsevesenet kan ta tak i problemet og sette det på
dagsorden. Konkret går dette ut på kartlegging av risikofaktorer,
utløsende faktorer og primærforebyggende tiltak. Hun gir forslag til
bedre opplæring av helsepersonell.

– Det er nødvendigvis ikke vanskelige knep som skal til. Etter
som det ser ut til at svangerskap og fødsel gir skade hos enkelte, blir
det viktig å tenke opptrening på samme måte som når en skader en
muskel ellers i kroppen. Det som kan være vanskelig er å se om rik-
tige muskler brukes ved denne form for opptrening, sier hun. Vil du
vite mer om doktorgradsarbeidet, kan du kontakte henne på E-post:
siv.morkved@medisin.ntnu.no

Laser og strøm kan gi rask
smertelindring
Skal strømbehandling ha en smertelindrende effekt,

må strømstyrken være så høy at pasienten kjenner den

kraftig. Det viser en eksperimentell studie som Jan

Magnus Bjordal presenterer i sin doktoravhandling.

Av Heidi Johnsen

I avhandlingen «Validation of electrophysical agents in pain mana-
agement by identification of their dose-response patterns» tar Bjordal
for seg gyldigheten til publiserte systematiske oversiktsartikler av fy-
sioterapi som gir inntrykk av at fysioterapi ikke har noen effekt på
muskel- og skjelettsmerter. Han konkluderer med at artiklenes viten-
skapelige verdi er begrenset og begrunner det med mangelfulle
litteratursøk, stor variasjon i bruk av metode og manglende evalu-
ering av dose og behandlingsprosedyre.

– Funnene viste også at det er behov for å modifisere vitenskape-
lige modeller for oversiktsartikler om fysioterapi.

Jakten på den optimale dose
I en eksperimentell studie med strømbehandling av friske mennesker,
vises det en klar sammenheng mellom høy stimuleringsintensitet og
smertelindrende effekt i form av heving av den mekaniske smerte-
terskel.

Ved å gjennomføre ultralydsmålinger har han kartlagt avstander fra
hudoverflaten til kroppens sener som gjør det mulig å beregne laser-
lysets energitap og hva den optimale dose på hudoverflaten vil være.

– Studien viser også at det er nødvendig å variere dosering av la-

serbehandling ut fra lokale anato-
miske forhold.

Signifikant mer effektiv
Avhandlingen viser via modifiserte
metaanalyser at de antatte opti-
male doser for laser- og strøm-
behandling er signifikant mer ef-
fektive enn andre doser som har
vært brukt i publiserte studier.

– Den gjennomsnittlige effek-
ten av optimal laserbehandling er
32-37 prosent bedre enn placebo
etter åtte behandlinger over 2-4 uker både ved senebetennelse og
arthrose. Smertereduksjonen skyldes sannsynligvis en kombinert
betennelsesdempende og vevsoppbyggende effekt. Optimal
transkutan elektrisk nervestimulering (TENS) viste seg å redusere be-
hovet for morfin og smertestillende medikamenter i den akutte post-
operative fasen med 35 prosent, sier Bjordal. Siden medikament-
bruken kunne reduseres med TENS, rapporterte også vesentlig færre
pasienter bivirkninger som kvalme og døsighet.

Han påpeker at disse funnene viser at fysioterapeuter nå råder
over virkemidler som gir rask smertelindring med få bivirkninger.
Strøm og laserbehandling kan i mange tilfeller erstatte piller og
sprøyter, men aldri behovet for aktiv rehabilitering. Som spesialist i
rehabilitering poengterer han at øvelsesbehandling fortsatt er hjørne-
steinen, selv om den har en mer langsomtvirkende profil.

– En konsekvens av funnene er at fysioterapeuter kan bli mer uav-
hengige av legens hjelp til smertelindring fordi de selv kan tilby like-
verdig konservativ  behandling mot muskel- og skjelettsmerter, sier
Bjordal. ■

Doktoravhandling. Jan
Magnus Bjordal avla nylig
doktoravhandling ved
Universitetet i Bergen.
Arkivfoto
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Fra leserne

innspill  fra Folkestad

Anders Folkestad
leiar av UHO

Snuoperasjon for fysisk
aktivitet

Det hele startet som et vagt rykte som svirret i korridorne på skolen.
Det skulle bli kuttet i anatomiundervisningen. Studenter diskuterte
fram og tilbake og ble mer og mer irriterte. Hva var dette? Hvorfor
kan noen i det hele tatt vurdere noe slikt? Saken kom til oss i Fysio
Oslo. Vi gikk umiddelbart til studieleder for å finne ut hva som var
sant og ikke sant. Hun kunne fortelle oss at det ville bli et redusert
tilbud i anatomiundervisningen fra og med høsten 2003. Dette skapte
enorm irritasjon og frustrasjon hos oss studenter, men forklaringen
var klar. Leien for bruk av disseksjonslokaler og auditorier i Domus
Medica hadde økt og ville fra høsten 2004 være på 300 000 kroner
per år. Dette utgjør rundt 3/5 av budsjettet for anatomiundervisningen
til fysioterapi/mensendieckutdanningen og medfører at undervis-
ningsopplegget vil bli kuttet en del. Men takket være professorenes
innsats har vi i det minste et redusert tilbud å se fram til. Planen er å
redusere antallet forelesningstimer med 12. Stasjonstest i høstsemes-
teret blir tatt vekk. Samt at engasjementet til professorene i gruppe-
undervisningen vil bli halvert. Professorene har strekt seg langt for i
det hele tatt å kunne tilby skolen et alternativt opplegg. De frykter
også at det allerede reduserte tilbudet vil føre til at flere studenter vil
stryke til eksamen.

Professorene uttrykker bekymring for at  HiOs husleieutgifter kan
øke ytterligere i årene som kommer, og slik legge press på avdelin-
gen for ytterligere å redusere tilbudet. De sier videre at om ikke HiO
tar denne problemstillingen på alvor, spår de at det ikke vil gå særlig
lang tid før Avdeling for helsefag står uten noe bidrag fra Anatomisk
institutt UiO, i gjennomføringen av anatomiundervisningen av sine
fysioterapi- og mensendieckstudenter.

Vi i studentorganisasjonen Fysio deler anatomenes bekymring
fordi vi selv har hatt gleden av å få en fullverdig anatomi-
undervisning, og synes dette var svært verdifullt for vårt basis-
grunnlag i fysioterapi.

Vi er klar over at vi som studerer i Oslo er privilegerte som har
slike ressurser gjennom Anatomisk institutt, men dette har lenge vært
Høgskolen i Oslos flaggskip. Skolen har prioritert å bevilge så mye
penger til et 5 vekttalls fag, fordi dette er et svært viktig fag hos oss.
Vi som studenter støtter skolen i deres valg og anser at en reduksjon i
undervisningen vil føre til dårligere kunnskaper i anatomi hos fremti-
dige fysioterapeuter. Det som provoserer oss studenter angående hus-
leien er at både HiO og UiO har samme eier, nemlig Staten ved FUD.
Vi mener at dette bare er omplassering av penger og et godt eksempel
på hvordan byråkrati kan ødelegge så mye for så mange. Vi stiller oss
bak professorene i deres bekymring for at det vil bli en økning i
strykprosenten. Vi kan ikke få fullrost nok den jobben professorene
gjør og hvor verdifull denne undervisningen er for oss studenter. Det
gir oss en gyllen mulighet til å få visualisert teorien og se den store
sammenhengen.

Avslutningsvis en appell til Staten ved FUD. Vi håper at de kan
finne en bedre måte å dekke husleieutgiftene på og ikke ta dem fra
våre utdanningsbudsjetter!

Fysio Oslo
Anne Hilde Langhelle
og Siv Anita Ovesen

Redusert undervisning
i anatomi

Det manglar ikkje på kunnskap og dokumentasjon: Ei rek-
kje forskingsrapportar frå inn- og utland dokumenterer det
vi veit: barn og unge bruker meir og meir tid ved datamas-
kina og framfor Tv-skjermen, og mindre tid til å utvikle
kroppen og motoriske ferdigheiter. Kroppsvekta stig. For-
eldra køyrer barna hit og dit. Tidsklemma og farleg trafikk
er ”gode”argument.

Dagens samfunn trenar barn og unge til å bli fysisk in-
aktive.  I dette ligg ei helse- og samfunnsutfordring av
dimensjonar. Som samfunn har vi ikkje tatt konsekvensen
av at barn og unge i langt større grad enn tidlegare må
stimulerast og lærast til å bruke kroppen.

Det trengst ein snuoperasjon. Viss samfunnet ikkje
satsar skikkeleg, kan vi stå overfor eit nytt klasseskilje ba-
sert på fysisk aktivitet og helse. Styresmaktene erkjenner
problemet, men vegrar seg for å skrive ut den rette resep-
ten. Dei veit at det vil koste flesk – i dobbel forstand.

Den frivillige idretten må omstille  seg for å møte nye
utfordringar. Barnehagen må i større grad stimulere til fy-
sisk aktivitet og motoriske utfordringar. Skuleverket må bli
ein arena der det er rom for minst ein times fysisk aktivitet
for alle elevar. Debatten om dette har så langt køyrt seg
fast i ein krangel om tid og pengar. Det er både tafatt og
uforsvarleg når styremaktene seier at dette må
”finansierast” gjennom omfordeling av tid og pengar
innanfor dagens økonomiske rammer. Fleire gymtimar kan
ikkje finansierast gjennom dårlegare norskopplæring.

Ein ny giv for fysisk aktivitet for barn og unge tilseier
samhandling på tvers. Kompetanse, holdningar og samar-
beid der fleire miljø tar og får ansvar må vere viktige
kjenneteikn.

Ikkje minst er det viktig at barn og unge sjølv slepp til.
Dei må vere dei sentrale aktørane, og aktivitetsgleda må
ikkje organiserast og styrast i hel. Den positive opplevinga
her og no må vere rettesnora. Gleda over meistring og
framgang er ein god resept for varige vanar til variert akti-
vitet.
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debattdebatt

Svar til Berit Rødsand
Presisering
Det var beklagelig at mitt debattinnlegg i fysioterapeuten om habilitet i sentralstyret kunne
misforstås. Berit Rødsand har trukket ut to setninger fra mitt innlegg og tolket det dithen at jeg
støtter henne i at en etatsjef i en kommune ikke kan sitte i sentralstyret av habilitetsgrunner.

Når innlegget leses i sin helhet, håper jeg at de fleste har forstått hva jeg mener:
Jeg ser det som uproblematisk og selvsagt at en kommunal etatsjef som er medlem av NFFs

sentralstyre kan arbeide for å  fremme fysioterapeuters inntekstvilkår og arbeidsvilkår generelt.
Jeg ser ikke dette som et habilitetsproblem.

Tine Møller, leder av  NFFs valgkomite

Vi lever i en tid hvor fokus på helse aldri har vært
større. Helseministeren poserer villig med akebrett
og slår et slag for utendørsaktiviteter  som skal
fremme folks helse. Dette er flotte bilder og viktige
signaler ut til velgerne.

Paradokset er at samtidig som man slår et
absolutt viktig slag for frisktreningen, den daglige
mosjonen og veien til velvære, så gjør den samme
regjeringen hverdagen tung for dem som skal
behandle dem som dessverre allerede er pasienter.

Fysioterapeuter har gjort en solid innsats for
både syke og friske i over hundre år, de har hatt sitt
virke i sykehus, kommuner, på institutter og i
institusjoner.  Men nå er tiden inne for å bygge ned
en sårt tiltrengt tjeneste. Driftstilskudd blir inndratt,
kommunefysioterapeuter blir sagt opp og
sykehusene opplever at fysioterapiavdelingen
bygges ned til et ulevelig minimum. Dette gjøres,
uten å tenke på at det går ut over pasientene og en
behandling som de trenger.

Som fysioterapeut lurer jeg på hvem som skal
ta seg av den hjemmeboende eldre som vil klare
seg lengre i egen leilighet dersom fysioterapeuten
fikk lov å tilby adekvat trening og fall-profylakse?
Hvor blir det av køen av sykemeldte  til den
privatpraktiserende fysioterapeuten? Hvordan skal
sykehusene oppfylle ønsket om kort liggetid og økt
turn-over når rygg- eller hoftepasienten skal klare
seg med et informasjonsark om forflytning når han
eller hun skal ut av sengen? Og sist, men ikke
minst; hvem av de svakeste svake på institusjonen
skal fysioterapeuten måtte velge bort og på hvilket
faglig grunnlag?

Dersom myndigheten virkelig mener å satse på
helse – alle innbyggernes helse – burde de heller
bygge ut tjenesten. Sørge for mer hjelp til dem som

trenger det og i tillegg sørge for å ha
tilstrekkelig med fagpersoner i arbeide for å
jobbe forebyggende. Hvorfor er det nesten
ingen fysioterapeuter i grunn- og
ungdomsskolen som kan fange opp alle
barn og  ungdommer med belastnings-
lidelser og de som ramler ut av organisert
idrett?

●  Få fysioterapeutene inn i alle skoler
slik at forebyggende helsearbeid blir en
naturlig del av oppveksten. Slik sørger vi
for at morgendagens sårt tiltrengte
trygdebidragsytere holder seg friske og  i
arbeid.

●  Sats på fysioterapeutene i sykehu-
sene så ønsket om kort liggetid og økt
turn-over  blir en realitet, samt at
pasientens krav til kvalitet på tjenesten blir
overholdt.

●  Prioriter fysioterapi i hjemme-
tjenesten og sørg for at eldre hjemmebo-
ende klarer seg bedre og lengre i eget
hjem.

●  La oss slippe å måtte velge bort de
svakeste av de svake som lever i institusjo-
nene.

For å få mer helse ut av hver krone må
man anvende pengene der hvor avkastnin-
gen er størst. I helse Norge tenker man
dessverre i dag mer på kortsiktig
økonomisk avkastning enn den langsiktige
helsemessige gevinsten for den enkelte skattebeta-
ler som så absolutt gir en samfunnsøkonomisk
gevinst på lengre sikt.

Tone Haakenstad

Nå går det på helsa løs

På helsa løs. Fysioterapeuter på sykehus
opplever at fysioterapitjenesten bygges ned
til et minimum. Arkivfoto

Innlegg skal ikke være lengre enn 500 ord eller

3.000 tegn. Forkortelser/endringer som går ut

over det ortografiske, grammatikalske eller det å

gjøre setninger mer forståelige, legger vi fram for

forfatter før trykking. Alternativt skal det stå under

innlegget at det er forkortet/redigert av

redaksjonen. Titler settes i redaksjonen, men kom

gjerne med forslag! Frister, se tredje siste side.

Skriv i
FYSIOTERAPEUTEN!
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Som solopraktiserende fysioterapeut i privat regi
har jeg et stort behov for nye impulser. Mangelen
på den umiddelbare nærhet av kolleger med annen
bakgrunn, og dermed andre innfallsvinkler til
behandlingen, gjør at man lett kan stivne i en
konservativ og foreldet rutine. Derfor hopper jeg på
det jeg klarer å få med meg av kongresser og
seminarer, innenlands og utenlands. På denne
måten har jeg fått meg et nettverk jeg ellers hadde
måttet se langt etter, for det har slått meg at jeg på
de fleste av disse tilstelningene stort sett treffer de
samme personene.

Spesielt gjelder dette forskningskongressene,
der jeg sitter igjen med inntrykket at foredragshol-
derne holder foredrag for andre foredragsholdere.
Med andre ord at man misjonerer innen egen
menighet. I tillegg til dette har jeg latt meg fortelle
(på kongress) at kun 2,5% av de som leser
artikler, eller hører på foredrag, signifikant
forandrer sin praksis som resultat av dette. En
annen autoritet kunne fortelle meg at det
gjennomsnittlig tok 10 år fra et forskningsbasert
konsept ble lansert, til det ble benyttet i praksis.
Alt dette tyder på ineffektivitet i formidlingen av
kunnskap.

At forskere og høgskolelærere både er forpliktet
til, og har interesse av, å finne ut hva som er nyeste
nytt på fagområdene, anser jeg som naturlig. Men
hva med alle oss «vanlige» fysioterapeuter, som i
langt større grad burde benytte oss av dette
«kikkhullet» inn i fagkunnskapens høyborg? Her
kan man «shoppe» informasjon etter egen
seleksjon, uten å måtte bestå eksamener ved
kongressens slutt. Man kan legitimere egen praksis
ved å henvise til nyere funn, noe som virker
motiverende både for pasienter, leger, andre
kolleger, og ikke minst en selv.

Hva kan man så gjøre for å øke interessen blant
oss menige terapeuter?

Personlig mener jeg at et ankepunkt ved slike
kongresser er at det er en foss av informasjon
ovenfra, vakker å beskue, men en strøm som lett
kan drukne mottageren. Kravet til effektiv bruk av
tid tillater ikke at brukeren nå og da kan komme til
overflaten for å puste, og kognitiv dyspnea kan bli
resultatet. Dette kunne avhjelpes ved at man hadde
kulper i fossen, der deltagerne kunne svømme

Kongresser, av eliten for eliten,
og er derfor effekten liten?

uanstrengt sammen med andre, og
fordøye gradvis det de hadde tatt opp av visdoms-
næring tidligere. Sist jeg erfarte dette, var under
verdenskongressen i Washington i –95, der man
hadde arrangert frokostbord for spesielt interes-
serte, og vi nøt en bedre frokost samtidig som vi
var organisert i hydroterapi-bord, manuell terapi-
bord, womens health-bord etc.

Dersom man hadde tilgang på områder, gjerne
hvilerom, som kunne merkes med interesseområ-
der, kunne folk diskutere seg imellom hvorvidt
funnene i forskningen var relevant for dem eller
ikke. Kanskje forskningen kunne håvet inn en
gevinst ved dette, ved at man raskt kunne fått en
reflektert tilbakemelding som resultat av slik
summing blant brukerne?

Svaret er selvfølgelig at vi ikke har tid til den
slags. Jeg lurer på om det er forsket på dette eller
om det bare er en myte? Er tidsaspektet så viktig at
man må ofre refleksjon på effektivitetens alter? Er
det riktig at måneders og års arbeid med forskning

må avfeies med 20-40 minutter fra
talestolen, før man til fulle må konsentrere
seg om neste område? All respekt for lærde
kolleger, leger og professorer; denne
informasjonen kunne man lett få tak i
gjennom internett. Mens tilgang på diskusjon
med kolleger med årelang erfaring og
kompetanse på forskjellige områder er
sjelden vare, og burde være ivaretatt på en
langt bedre måte.

Kanskje ville det ha vært en signifikant
bro mellom to verdener, mellom hvilke
kommunikasjonen er inadekvat, for å si det
mildt?

Odd Magne Lundby



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

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

fysioterapeuten

www.fysioterapeuten.no/arbeidsmarked

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

 1 Nord-Norge

 0 Midt-Norge

 1 Vest-Norge

 6 Øst-Norge

 3 Oslo og Akershus

 1 Sør-Norge

 2 Utlandet

Finnmark • Troms • Nordland • Svalbard

Nord- og Sør-Trøndelag • Møre og Romsdal

Sogn og Fjordane • Hordaland • Rogaland

Hedmark • Oppland • Buskerud • Telemark

Vest-Agder • Aust-Agder

• Vestfold • Østfold



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

KRISTIANSAND KOMMUNE

Ledig avtalehjemmel
ved Eventyrgården Fysioterapi
Under forutsetning av endelig avklaring vil det bli ledig(e)
avtalehjemmel(er) med driftstilskudd.

Se annonse i Fædrelandsvennen 03.06, evnt. www.finn.no
Nærmere opplysninger ved enhetsleder Reidar Medby, tlf. 38 14 44 62.
Søknadsfrist 18.06.03.
Søknad med CV, attester og vitnemål sendes:
Enhet for rehabilitering, opptrening og tilrettelegging,Kløvertun,
Vigevn. 22A, 4633 Kristiansand.

fysioterapeuten@fysio.no

Notodden DPS Notodden/Seljord

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

FYSIOTERAPEUT
Distriktspsykiatrisk senter Seljord
Ved Voksenpsykiatrisk døgnavdeling i naturskjønne Seljord er det
ledig 80% fast stilling som fysioterapeut med ønsket tiltredelse i
august 2003.

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

Vi legger vekt på evne og vilje til å arbeide tverrfaglig og personlig
egnethet.
Sykehuset vil om ønskelig være behjelpelig med å skaffe bolig.

DPS Notodden/Seljord er et referansesykehus i landet når det gjelder
DPS-oppbygging.

Nærmere opplysninger ved avd.leder Reidun Erikstein eller fysiote-
rapeut Mette Mo, begge tlf. 35 06 55 00.

We are recruiting physiotherapists for all specialties
for two acute hospitals in a pretty part of England,
just west of London.

These popular hospitals are part of the same award
winning National Health Service Trust which provides
the full range of clinical services to patients including
a new major Accident & Emergency Department and
a Children's Centre.

Physiotherapists are based in the Rehabilitation Centre
which is a  spacious new building with lots of natural
light, making the  environment a joy to work in. Not
only that, but the team of 60 physiotherapists are
lively, friendly and enjoy playing plenty of sport.

If you hold a recognised degree or diploma in
physiotherapy and are enthusiastic and
conscientious - we would love to hear 
from you.

Call Charlotte Hall on 
0044 1869 346 671 and to save 
your phone bill - we'll ring you back!

Email chall@translocation.co.uk TRANSLOCATION

Lets get physical.

Physiotherapists
29,000 – 40,000 approx

Berkshire, England

ETAT HELSE OG OMSORG
Stillingsnr. 22/03 

VIRKSOMHETSLEDER VED ERGO/
FYSIOTERAPITJENESTEN
Det er ledig 100% fast stilling som virksomhetsleder. 
Stillingen består av ca. 50% ledelse og 50% bruker-
rettet arbeid. Søkere må være offentlig godkjent fysioterapeut.
Lønn etter avtale. Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til
etatsjef Marit Fredheim tlf. 32 232701 eller virksomhetsleder 
Tom A. Antonsen tlf. 32 232749.
Søknadsfrist 20. juni 

Stillingsnr. 61/03 

FYSIOTERAPEUT – BARN
Det er ledig fast 50% stilling som kommunefysioterapeut med
ansvarsområde barn 0-18 år. Ved eventuell intern omrokkering vil
det bli mulighet for økning til 100%. Personlig egnethet fra arbeid
med barn vektlegges. Lønn etter avtale. Nærmere opplysninger fås
ved henvendelse til Tom Adam Antonsen eller Camilla Gjesmoe 
tlf. 32 232500.
Søknadsfrist 20. juni 

Se fullstendig utlysningstekst på www.nedre-eiker.kommune.no.
Interesserte søkere må henvende seg til Innbyggerkontakten,
tlf. 32 232500 for å få tilsendt fastsatt søknadsskjema.
Søknadsskjemaet vedlagt attester/vitnemål (returneres ikke)
sendes Nedre Eiker kommune, Postboks C, 3051 Mjøndalen. 

NEDRE EIKER
KOMMUNE
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Opptreningsinstitusjon i Gruppe I med
77 sengeplasser. Ca 40% av pasientene
er innlagt fra sykehus til postoperativ
opptrening, og ca 60% er søkt inn til in-
tensiv opptrening via kommunehelsetje-
nesten. Stedet ligger sentralt på Jeløy i
Moss. Jeløy kalles for Oslofjordens
perle, og byr på mange fine fritidsmulig-
heter.

FYSIOTERAPEUT
Avdelingsleder søkes

Vi søker avdelingsleder i fast stilling (100%) som er opptatt av nyten-
king og visjoner m.h.t. faglig utvikling. Det vektlegges at søkeren:
➢ er mål- og resultatorientert
➢ har evne og vilje til å gjennomføre tiltak
➢ har evne til å kommunisere og samarbeide med andre fagmiljøer
➢ har evne til å lede og motivere medarbeidere
➢ kan gi våre pasienter trygghet og omsorg

Vi tilbyr:
➢ utfordringer og interessante arbeidsoppgaver
➢ stor og velutstyrt fysikalsk avdeling
➢ et godt faglig og sosialt miljø
➢ hjelp til å skaffe bolig
➢ lønn etter avtale
➢ pensjonsordning

Fysikalsk avdeling er bemannet med 9 årsverk fysioterapeuter, hvorav
en turnuskandidat. Det er også knyttet 2 assistenter til avdelingen. I til-
legg er det ansatt 2,5 årsverk med leger. Avdelingsoverlegen er spesia-
list i indremedisin og i reumatologi og overlegen er spesialist i fysikalsk
medisin og rehabilitering med doktorgrad i fibromyalgi. Pleieavde-
lingen består av ca. 5 årsverk sykepleiere og 1 årsverk hjelpepleiere.

Faglig ønsker vi å videreutvikle vår kompetanse og erfaring med reha-
bilitering av pasienter med lidelser i muskel/skjelett spesielt ortopedisk
opererte, revmatiske lidelser, pasienter med kroniske muskelsmerter
samt hjerte/karsykdommer.

Tiltredelse etter avtale. Søknadsfrist 30.06.03.

Kontaktperson: Daniel Joensen og Kjeld Kjær. Søknad med kopi av
attester, vitnemål og off. godkjenning sendes til Opptreningssenteret
Jeløy Kurbad.

Tlf. 69 24 58 00.
E-mail: kjeld.kjaer@ojk.no

Opptreningssenteret Jeløy Kurbad, Bråtengata 94, 1515 Moss
www.ojk.no

Faks 69 24 58 88.

Montebello-Senteret er et landsdekkende rehabiliteringssenter for kreftrammede,
beliggende i naturskjønne omgivelser i Mesnali ved Lillehammer. Senteret er en
stiftelse administrert av Det Norske Radiumhospital.

Til våre ukeskurs ønsker vi å komme i kontakt med fysioterapeuter som
kan ta et oppdrag 1-2 ganger i løpet av et år. Engasjementet vil være fra
2-3 dager.

Fysioterapeutens oppgaver vil være:
- En undervisningstime i plenum første kursdag.
- To skoletimer med hver gruppe i treningssalen.
- Tilbud om enkeltkonsultasjoner ved behov.

Vi ønsker medarbeidere som kan arbeide selvstendig og har tilstrekke-
lig kunnskap om kreftsykdommen og kreftsykdommens behandling.
Det er ønskelig med videreutdanning i onkologisk fysioterapi.
Lønn etter statens regulativ.

Nærmere opplysninger får du ved henvendelse til Montebello-Senteret,
tlf. 62 35 11 00 daglig leder, eller Aline Flølo, alinef@frisurf.no

MONTEBELLO

Notodden

Bluesbyen Notodden ligger 12 mil vest for Oslo, med bussforbindelse til hoved-
staden minst en gang pr time.
Her er det et variert kulturtilbud og aktive fritidsorganisasjoner. Omgivelsene
byr på muligheter for et rikt friluftsliv.

Gode fysioterapeut, meld deg!
Vil du være med å sette ditt preg på og utvikle spensten i vår aktive
avdeling?  Vi har en nyopprettet 100% fast stilling for fysioterapeut,
still.kode 7066.

Nærmere opplysninger får du på fysioterapiavdelingen,
tlf. 35 02 10 13/ 35 02 10 14.

Full utlysning og søknadsskjema finner du på våre internettsider.
Søknad vedlagt attester og vitnemål sendes Blefjell sykehus Notod-
den, personalavdelingen, 3675 Notodden innen 20.06.03.
www.notoddensykehus.no

ENERHAUGEN FYSIKALSKE INSTITUTT
Sørligt. 8a, 0577 Oslo. Tlf. 22 19 00 91

Vikariat 20% driftstilskudd ledig omgående
Erfaring/interesse for OMI (Cyriax) og MTT er en fordel.

Fysioterapitjenesten

Spesialfysioterapeut/
fysioterapeut
UUS nr. 0201592. Lønn etter avtale. Vikariat f.o.m.
01.10.2003 t.o.m. 30.09.2004. Heltid 36,0 t/uke.
Stillingen er tilknyttet Geriatrisk avdeling. Stillingen inn-
bærer vurdering og behandling av geriatriske pasienter med
sammensatte funksjonsproblemer.
Kvalifikasjoner: Vi søker etter en fysioterapeut som er 
engasjert, har kunnskap, erfaring og glede av å arbeide med
geriatriske pasienter. Personlig egnethet vil bli vektlagt.
Vi kan tilby utfordrende arbeidsoppgaver, i et aktivt og 
engasjert fag- og arbeidsmiljø.
Kontaktperson: Kirsten Belck-Olsen, tlf. 22 11 87 05.
Søknad sendes: Divisjonsdirektør v/Medisinsk divisjon,
Ullevål universitetssykehus, 0407 OSLO innen 17.06.2003

Ullevål er landets største universitetssykehus med vel 7300
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.

www.ulleval.no

Medisinsk divisjon



40 Fysioterapeuten nr. 6   juni  2003

ETNE KOMMUNE

Etne kommune i Sunnhordland har ledig
vikariat i 100% stilling som kommunefysioterapeut
Frå 0107-2003 og ett år fram. Hovedarbeidsstad Skånevik Omsorg-
senter.
For meir informasjon, ta kontakt med kommunelege I, Bengt Kallevik,
eller kommunefysioterapeut Sylvia Thør/Gro Steiner på tlf. 53 75 85 57/
53 75 81 15. Lønn etter avtale og gjeldande regelverk, elles vanlege
kommunale vilkår i høve tariffavtale.
Søknad med CV vert å senda til Etne kommune, postboks 54, 5591 Etne.
Søknadsfrist: 17.06.03. Fullstendig utlysningstekst, sjå Etne kommune
si heimeside: www.etne.kommune.no

www.fysioterapeuten.no

RINGERIKE KOMMUNE

50% DRIFTSAVTALE ledig fra 1.september
v/Sentrum Fysioterapi, Telegrafallen 2, 3510 Hønefoss.
Ønskelig at fysioterapeut kjøper seg inn i instituttet.
Henv. Birgitte Myrmo, tlf. 32 12 12 06.

Søknad  med kopi av attester og vitnemål sendes:
Ringerike kommune, Austjord behandlingssenter v/ Eli-Anne Jacobsen,
Austjord, 3514 Hønefoss innen 24.juni 2003.

KRØDSHERAD KOMMUNE
Krødsherad Kommune ligger sentralt i midtre Buskerud,

 ca 10 mil fra Oslo. Kommunen har 2.300 innbyggere,
fine fritidsmuligheter, bl.a. Norefjell.

Krødsherad kommune tilbyr
50 % kom. fastlønns-stilling for fysioterapeut fra juli/august 2003.

Ytterligere opplysninger ved henvendelse ledende fysioterapeut Odd
Ramstad tel. 32 15 00 00. For fullstendig utlysningstekst se vår hjemme-
side www.krodsherad.kommune.no

Søknad sendes Krødsherad kommune, 3536 Noresund innen 17. juni -03.

Puerto Rico, Gran Canaria
Vi søker fysioterapeuter til Det Skandinaviske Fysikalske Institutt i
perioden 20. okober 2003 til 20. april 2004. Blant annet søker vi en
ekspert på lymfedrenasje. Variert pasientklientell med overvekt av
revmatikere.
Søknadsfrist 25. juni 2003.
Henv. Brit Torp, Plahteskogen 29A, 1363 Høvik.

Fysikalsk institutt i Skedsmo kommune
vurderes solgt
Det er 5 fysioterapeuter som er tilknyttet instituttet. De har alle personlig
driftstilskudd, til sammen 4 årsverk. Instituttet ligger i et lite kjøpesenter
i moderne nye lokaler med langvarig leiekontrakt.
KUN skriftlig henvendelse til: Skjetten Fysioterapi, Nordensvei 15,
2013 Skjetten.

Kjøp/salg/leie

6 stk.brukte behandlingsbenker selges gunstig
Henv. Ole Tufte på Trimmen Fysioterapi i Drammen , tel.32 83 45 75.

Brukt Bobath-benk ønskes kjøpt
Tlf. 31 28 95 55 eller 930 11 602.

Nordlandssykehuset HF er det nye navnet på tidligere Nordland sentralsykehus, Nordland
psykiatriske sykehus og Lofoten sykehus. Forkortelsen HF står for «helseforetak» og angir
sykehusets nye juridiske organisasjonsform. Nordlandssykehuset har til sammen ca  3000
ansatte og driver en omfattende virksomhet innenfor både somatikk og psykiatri. Sykehuset
driver utdannings- og forskningsarbeid i samarbeid med Høgskolen i Bodø, Universitetet i
Tromsø og andre relevante institusjoner.

Ledende fysioterapeut/
konsulent i barnefysioterapi
Habiliteringsenheten for barn

Avdelingen arbeider med utredning og oppfølging av funksjonshemmede barn
og barn med utviklingsavvik i alderen 0-18 år. Arbeider består i utredning,
diagnostisering, veiledning og behandling samt oppfølging av lokale tiltak.

• 100% st. fast, ref.nr. S104/2003.

Tjenesten er tverrfaglig sammensatt, og består av spesialsykepleiere,
spesialpedagoger, barnenevrologer, barnepleiere og psykolog. Det «utvidede»
team omfatter også bl.a. logoped, sosionom og ergoterapeut.

Det samarbeides med andre avdelinger internt, hjelpemiddelsentralen,
Spesialpedagogisk Senter Nordland, aktuelle lokale instanser i kommunene
samt alle deler av Habiliteringstjenesten. Noe reising må påregnes.

• Søkere må være off. godkjent fysioterapeut
• Søkere som er spesialist i barnefysioterapi ønskes primært,

men søkere med relevant praksis/erfaring oppfordres også til å søke.
• Ut over faglige kvalifikasjoner og erfaring, vil personlige egenskaper bli

tillagt stor vekt.
• Det stilles krav til samarbeidsevne
• Det er ønskelig med erfaring fra habiliteringsfeltet og arbeid med

funksjonshemmede barn.

Vi tilbyr:
• Interessante og varierte arbeidsoppgaver
• Godt faglig og sosialt miljø
• Samarbeid i tverrfaglig gruppe, med mulighet for opplæring og kurs

Vil du vite mere om stillingen, ring overlege Gyro Aas Herder, tlf. 75 53 42 98.
For nærmere opplysninger om sykehuset, se internet: www.nlsh.no.

Stillingen avlønnes i hht. gjeldende tariff. For vanskelig rekrutterbart perso-
nell er vi behjelpelig med å skaffe bolig og barnehageplass. Flytteutgiftene
dekkes i hht. reglement. For øvrig skjer tilsetting i hht. de til enhver tid
gjeldende lover og avtaler. 2 % pliktig pensjonsinnskudd til KLP.
Godkjent helseattest vil bli krevd ved tilsetting.

Særskilt skjema skal vedlegges søknaden og sendes sammen med attesterte kopier av
vitnemål og attester til Nordlandssykehuset HF, personalavdelingen, Prinsens gt. 164,
8092 Bodø. Skjema fåes ved henvendelse til personalavd. tlf. 75 53 45 21, resepsjonen,
tlf. 75 50 10 00 eller internet www@nordlandssykehuset.no. Vennligst oppgi minst
to  referansepersoner. Vi gjør oppmerksom på at søknadene ikke vil bli returnert.
Søknadsfrist: 24. juni 2003.

Nordlandssykehusets stillinger ligger også på: www.jobbnord.no

Nordlandssykehuset, Bodø
har ledig følgende stilling:
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NFFs KURS OG MØTER
NFF arrangerer ca. 55-60 kurs per år. De fleste kursene er av en ukes varighet,
40 timer, i tillegg har vi noen kortere temakurs. De fleste av NFFs kurs er kli-
niske behandlingskurs, og målgruppen er i hovedsak den praktiserende fysiote-
rapeut. Kursene er primært tilrettelagt slik at kunnskapen kan føres direkte inn i
den praktiske hverdagen.

Etterutdanningsvirksomheten i NFF får hvert år betydelige midler fra Fond til et-
ter- og videreutdanning av fysioterapeuter. Rammebevilgningen omfatter til-
skudd til alt arbeidet i NFFs fagseksjon: Utvikling og gjennomføring av etterut-
danningskurs, ajourføring av kursledere, kurslederseminar, spesialistordningen,
NFFs kollegaveiledning, utviklingsprosjekter og drift av fagseksjonen. Til virk-
somheten 2003 er det tildelt nærmere 3,95 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. Legg ved dokumentasjon hvis det er spesielle opptaksvilkår til
kurset.

Påmelding er bindende
- Hvis avbestilling skjer innen 2 uker før kursstart vil du bli belastet med et

gebyr tilsvarende 10 prosent av kursavgiften.
- Hvis avbestilling skjer senere enn 2 uker før kursstart vil du bli belastet med

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

tilsvarende 10 prosent av kursavgiften - uansett når avbestillingen skjer i
forhold til kursstart. I slike tilfeller må legeattest sendes til NFF.

Påmelding fra medlemmer i andre nordiske forbund. Deltakere fra danske,
finske og islandske fysioterapeutforbund og Legitimerade sjukgymnasters
Riksforbund betaler samme kursavgift som NFFs medlemmer. Det kreves
dokumentasjon på medlemskap i ovennevnte forbund.

Opptakskriterier
- Meldemskap i NFF.
- Eventuelle spesielle opptakskrav.
- Påmelding til samme kurs for annen gang prioriteres, uavhengig av

avdelingstilhørighet og kurssted.
- Arrangerende avdeling i NFF disponerer opptil 50 prosent av kursplassene

til egne medlemmer.
- Medlemmer i andre nordiske forbund (se ovenfor) disponerer opptil 10

prosent av kursplassene.

Kursplasser blir tildelt i den rekkefølgen NFF mottar påmeldingene. Hvis det står
ledige plasser ved påmeldingsfristens utløp, kan påmeldinger aksepteres frem til
kursstart. Bekreftelse på tildelt kursplass sendes ut ca 14 dager etter
påmeldingsfristens utløp sammen med faktura for kursavgiften.

Avlysning. NFF tar forbehold om at kurs kan bli avlyst ved for lav deltaker-
oppslutning eller på grunn av andre forhold som gjør det umulig å avholde
kurset.

Kursoversikt. Oversikt over kurs vil til enhver tid være oppdatert på internett,
www.fysio.no/kurs.html

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.

Kursnr.316013

Terapiridning – trinn 1
Terapiridning er foregyggende og behandlende tiltak for barn og voksne med
kroniske lidelser og funksjonshemninger. Gjennomført NFF’s Terapiridning
trinn I og II er et krav for å drive terapiridning.

Målgruppe: fysioterapeuter.
Opptakskrav: Grunnutdanning. Hestekunnskapseksamen fra Norsk Heste-
fagskole (se nederst i annonsen) samt rideferdigheter tilsvarende LB-dressur,
skriftlig dokumentert av godkjent ridelærer.
Etter gjennomført kurs (trinn 1 og trinn 2) skal kursdeltakerne:
• kunne lede terapiridning etter gjeldende retningslinjer
• ha kjennskap til ride- og hestefag
• ha kunnskap om patologi hos pasienter i forhold til behandling med

terapiridning
Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF v/Fagseksjonen
Kursledere: Ellen Roseth
Tid: 22. – 26. september (uke 39)
Sted: Oslo
Deltakerantall: 12
Kursavgift: kr 3.425 for medlemmer, kr 6.300 for ikke medlemmer. Lunsj
kommer evnt. i tillegg til kursavgiften.
Påmeldingsfrist: 1. august 2003
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo eller
via NFFs hjemmesider www.fysio.no.

Krav til Hestekunnskapseksamen:
Hestekunnskapseksamen arrangeres av Norsk Hestefagskole,
Starum, 2850 Lena.
Tlf. 61 16 55 00. Eksamensdag: 19. juli. Påmeldingsfrist: 2. juni.
For mer informasjon om kravet ved eksamen og påmelding, ta kontakt
med Norsk Hestefagskole (www.nhest.no).

Kursnr. 329013

Innføringskurs i forskning
Kurset skal gi en innføring i forskning og utviklingsarbeid med fysioterapi
som forskningsfelt. Kurset vil gi en introduksjon til vitenskapsteori, spørre-
skjema som forskningsmetode, design innenfor eksperimentell metode, epide-
miologi, statistikk og kvalitative metoder.

Målgruppe: Fysioterapeuter som ønsker innføring i forskningsmetoder eller
som er i gang med forskningsprosjekter.
Opptakskrav: Grunnutdanning og noe praksis med prosjektarbeid.

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF avd. Sør-Trøndelag
Kursledere: Siv Mørkved med flere
Tid: 8. – 12. september (uke 37)
Sted: Trondheim
Deltakerantall: 25
Kursavgift: medlemmer kr. 3.425,- ikke medlemmer kr. 6.300,-.
Lunsj kommer evt. i tillegg til kursavgiften.
Påmeldingsfrist: 10. juli
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo
eller via NFFs hjemmesider www.fysio.no

Kursnr. 335213

Bevegelseslære/Biomekanikk
Kurset henvender seg ikke til en spesifikk faggruppe innen fysioterapi, men
presenterer forskningsbasert kunnskap om ulike aspekter ved bevegelse som
grunnlag for å oppdatere og videreutvikle egen praksis. Kunnskapsfeltet
bevegelsesvitenskap med implikasjoner for fysioterapi presenteres ut fra at
deltakerne ikke trenger å ha forhåndskunnskaper.

Målgruppe: Fysioterapeuter som har behov for å øke sin basale forståelse av
hvordan bevegelse kontrolleres og læres. Ergoterapeuter med kunnskaper i
anatomi vil ha utbytte av kurset.
Opptakskrav: Grunnutdanning.

Etter gjennomført kurs skal deltakerne ha:
• kjennskap til nevro- og muskelfysiologiske forutsetninger for bevegelse.
• kunnskaper om konsekvensene av krefter som virker på og i kroppen ved

belastning og inaktivitet, ved aldersendringer og ved patologiske forhold.



42 Fysioterapeuten nr. 6   juni  2003

• kjennskap til nyere teorier for motorisk kontroll og motorisk læring i et
livsløpsperspektiv.

• kjennskap til metoder og redskaper for å analysere bevegelse i tilknytning
til fysioterapeutisk intervensjon.

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF avd. Telemark
Kursledere: Rolf Moe-Nilssen og Jorunn Helbostad
Tid: 6. – 10. oktober (uke 41)
Sted: Skien eller Porsgrunn
Deltagerantall: 24
Påmeldingsfrist:  7. august
Kursavgift: kr. 3.425,- for medlemmer, kr. 6.300,- for ikke-medlemmer.
Lunsj kommer evnt. i tillegg til kursavgiften.
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo
eller via NFFs hjemmesider www.fysio.no.

Kursnr.  335323

Treningslære
Kurset legger til rette for at deltakerne kan tilegne seg et bedre grunnlag for å
trene pasienter og pasientgrupper, og evaluere effekt av trening. Kurset inne-
holder en innføring i grunnleggende treningsprinsipper.

Målgruppe: fysioterapeuter
Opptakskrav: grunnutdanning
Etter gjennomført kurs skal kursdeltakerne ha:
• tilegnet seg kjennskap om grunnleggende treningsprinsipper
• tilegnet seg kunnskaper om treningsplanlegging
• kjennskap til energiomsetning, muskeltesting og testing av lungekapasitet
• kjennskap til nyere teorier om trening og treningsprinsipper
• gjennomført forskjellige treningsmetoder

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF avd. Sør-Rogaland
Kursledere: Jan Hoff og Jan Helgerud
Tid: 13. – 17. oktober (uke 42)
Sted: Stavanger
Deltakerantall: 26
Kursavgift: kr 3.425 for medlemmer, kr 6.300 for ikke medlemmer.
Lunsj kommer evnt. i tillegg til kursavgiften.
Påmeldingsfrist: 14. august
Skriftlig påmelding til:NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo
eller via NFFs hjemmesider www.fysio.no.

Barnefysioterapi

Kursnr. 310123

Bevegelsesutvikling (Del I og Del II)
Kursdeltakere skal videreutvikle kunnskap fra grunnutdanningen i fysioterapi
om normal bevegelsesfunksjon og -utvikling og de forhold som påvirker dette
hos barn fra 0 til 16 år.

Målgruppe: Fysioterapeuter som arbeider med barn og habilitering i kommu-
nehelsetjenesten og i institusjon.
Opptakskrav: Grunnutdanning. 2 års praksis etter grunnutdanningen.

Etter gjennomført kurs skal kursdeltakerne:
• ha kjennskap til bevegelseskontroll og hva som skiller normal fra av-

vikende bevegelsesutvikling
• ha kjennskap til strategier i helsefremmende og forebyggende arbeid
• ha kjennskap til nyere forskning og ulike teoretiske perspektiv på

bevegelsesutvikling og ulike forhold som påvirker denne
• kunne observere og vurdere barn gjennom gruppearbeid og oppgaver

mellom de to kursdelene

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF avd. Troms
Kursledere: Hilde Aabol og Tordis Ustad
Tid: del I: 20. – 24. oktober. Tidspunkt for del II (5 dager) avtales med delta-
kerne ved slutten av kursets del I (ca. 4 mnder mellom del I og del II)
Sted: Tromsø
Deltakerantall: 20
Kursavgift: kr.6.850,- for medlemmer, kr. 12.600,- for ikke-medlemmer
(kursavgiften betales i 2 rater). Lunsj kommer evnt. i tillegg til kursavgiften.
Påmeldingsfrist: 21. august
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo
eller. via NFFs hjemmesider www.fysio.no.

Kursnr. 310223

Fysioterapi for barn 0-6 år
OBS! Nye kursdatoer:
Kurset skal holdes uke 43 og ikke uke 44

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
bevegelsesutvikling. Fysioterapi for barn 0-6 år er et kurs hvor teori og prak-
sis er spesielt fokusert på praksisfeltet.

Målgruppe: Fysioterapeuter som arbeider med barn og habilitering i kommu-
nehelsetjenesten, i institusjon og i privat praksis.
Opptakskrav: Grunnutdanning. Kurs i bevegelsesutvikling I og II. Må være i
arbeid med barn i kursperioden. Søkere med tilsvarende kunnskaper (anskaf-
fet via kurs eller praksis med barn) kan også søke kurset. Tilsvarende kunn-
skaper må da 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. Sør-Trøndelag
Kurssted: Trondheim
Kursledere: bestemmes senere
Tid: kurset er delt i 2 deler a 5 dager.

Første del: 20. – 24. oktober (uke 43)
Datoer for andre del blir bestemt på første kurssamling (perioden mel-
lom del 1 og del 2 er vanligvis på 4 - 6 måneder). Deltakerne skriver en
prosjektoppgave i mellomperioden.

Sted: Oslo
Deltagerantall: 22
Kursavgift: for kursets begge deler: kr. 6.850,- for medlemmer, for ikke-med-
lemmer kr. 12.600,-. Kursavgiften betales i to rater. Lunsj kommer eventuelt i
tillegg til kursavgiften.
Påmeldingsfrist: 22. august. Påmelding gjelder for kursets to deler.
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo eller
via NFFs hjemmesider www.fysio.no.

Helse- og miljøarbeid

Kursnummer: 320313

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

Målgruppe: Fysioterapeuter med interesse for og/eller yrkeserfaring fra hel-
sefremmende og forebyggende arbeid, både i bedrift og i kommunen.
Opptakskrav: Grunnutdanning.

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

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

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

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

Praktiske opplysninger:
Arr: NFF v/ Fagseksjonen
Kursleder: Lillebeth Larun
Tid: 20.-24.oktober (uke 43)
Sted: Oslo
Deltagerantall: 24
Kursavgift: medlemmer kr. 3.425,-, ikke-medlemmer kr. 6.300,-.
Lunsj kommer i tillegg til kursavgift.
Påmeldingsfrist: 21. august
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo eller
via NFFs hjemmesider www.fysio.no.
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Kursnr: 320423

Helse- og miljøarbeid for bedrifts-
fysioterapeuter del I
Dette er et basiskurs innen ergonomi hvor det blir undervist i:
•· rammer og krav innen forebyggende arbeid
• krav til, og kartlegging av, kontorarbeidsplass
• arbeidsplassvurdering på oppdrag for trygdekontoret

Deltakerne skal gjennom kurset tilegne seg et faglig grunnlag i ergonomisk
rådgivning i virksomheter. Kurset skal legge til rette for en videre
fagtuvikling på området. Kurset er en forutsetning for å bli godkjent til å
foreta arbeidsplassvurderinger for trygdekontorene for de som ikke er spesia-
list i helse- og miljøarbeid eller har minst tre års praksis i minimum 50% stil-
ling med forebyggende fysioterapi / ergonomi, for eksempel bedriftshelsetje-
neste.

Målgruppe: Fysioterapeuter med interesse for og/eller noe yrkeserfaring fra
helsefremmende og forebyggende arbeid i bedrift. Fysioterapeuter som job-
ber/tar oppdrag som verne- og helsepersonell (VHP) i virksomheter.
Opptakskrav: Grunnutdanning.

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF avd. Sør-Rogaland
Kursleder 22e: Hasse Storebakken og Vera Hejna Romstad
Tid: 20.-24.oktober (uke 43)
Sted: Stavanger
Deltakerantall: 24
Kursavgift: kr. 3.425,- for medlemmer, kr. 6.300,- for ikke medlemmer
Lunsj kommer i tillegg til kursavgiften.
Påmeldingsfrist: 21. august 2003
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo
eller via NFFs hjemmesider www.fysio.no.

Manuell terapi

Kursnr.: 330132

Manuell terapi: Undersøkelse og behandling
av cervicalcolumna, thoracalcolumna, kjeve
og skulder
Målgruppe:Fysioterapeuter.
Opptakskrav: Grunnutdanning.

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 ut-
gangspunkt i kliniske funn

• kjennskap til funksjonell anatomi, biomekanikk og patologiske tilstander

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF avd. Østfold
Kursledere: Jo Østvold og Bredo Glomsrød
Tid: 22.-26. sept. (uke 39)
Sted: Fredriksstad
Deltakerantall: 24
Kursavgift: kr 3.425 for medlemmer, kr 6.300 for ikke- medlemmer
Lunsj kommer i tillegg til kursavgiften.
Påmeldingsfrist: 24. juli
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo
eller via NFFs hjemmesider www.fysio.no.

Kursnr. 330223

Basiskurs i Manuell Terapi. Undersøkelse og
behandling av lumbalcolumna, bekken og hofte
Målgruppe: Fysioterapeuter.
Opptakskrav: Grunnutdanning.
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. Troms
Kursledere: Trond Wiesener og Hildegun Børsting
Tid: 15.-19. oktober (uke 42)
Sted: Høyskolen i Tromsø, Tromsø
Deltakerantall: 24
Kursavgift: kr. 3.425 for medlemmer, kr. 6.300 for ikke medlemmer.
Lunsj kommer i tillegg til kursavgiften.
Påmeldingsfrist: 14. august 2003
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704, St. Hanshaugen, 0131 Oslo
eller via NFFs hjemmesider www.fysio.no

Kursnr. 330633

Medisinsk treningsterapi, MTT
Medisinsk treningsterapi er en gren av øvelsesterapien hvor pasienten i spesi-
alkonstruert apparatur selv utfører øvelser uten manuell medvirkning av fysio-
terapeuten, men under kontinuerlig overvåking av denne. Kurset gir grunnlag
for benyttelse av takst for medisinsk treningsterapi innenfor Folketrygdens
takstsystem for fysioterapeuter.

Målgruppe: Fysioterapeuter.
Opptakskrav: Grunnutdanning.
Etter gjennomført kurs skal deltakerne:
• kunne benytte treningsprinsippene og doseringsmåten på enkeltpasienter

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

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

spesifikk leddtest og funksjonstest
• kunne revurdere treningsprogrammet

Praktiske opplysninger:
Arr: NFF v/ Fagseksjonen
Kursleder: Hans Petter Faugli
Tid: 18.-22. sept. (uke 38/39)
Sted: Skullerudstua, Oslo
Deltakerantall: 34
Kursavgift: kr 3.425 for medlemmer, kr 6.300 for ikke medlemmer.
Lunsj kommer evt. i tillegg til kursavgiften.
Påmeldingsfrist: 17. juli
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo
eller via NFFs hjemmesider www.fysio.no.

Kursnr. 330723

Manuell Terapi – klinisk behandlingskurs av
cervical columna i relasjon til overekstremitet
Dette er et fordypningskurs som skal bygge på kunnskap fra NFFs modul kurs
«Manuell terapi, basiskurs i undersøkelse og behandling av cervical, kjeve og
thoracal» eller tilsvarende. Kurset er praktisk klinisk behandlingsrettet med
mye utfordringer til deltagerne.
Fysioterapeutene vil bli undervist i manuell terapi prosedyrer som er forsvar-
lige å benytte uten å ha formalisert videreutdanning i manuell terapi.

Målgruppe: Fysioterapeuter som vil utvide sin kompetanse i fysioterapifaget
på området manuell terapi.
Opptakskrav: Grunnutdanning. Dette er et fordypningskurs som skal bygge
på kunnskap fra modul kurset til NFF «Manuell terapi, basiskurs i undersø-
kelse og behandling av cervical, kjeve og thoracal» eller tilsvarende.

Etter gjennomført kurs skal deltakerne ha:
• Høynet kvaliteten på utførelsen av undersøkelses- og behandlingsteknikker

ad modum manuell terapi.
• Fysioterapeuten skal ha videreutviklet kunnskap og ferdigheter, for bedre å

kunne løse pasientens sammensatte problemer.

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF avd. Hordaland
Kursleder: Hans Petter Faugli
Tid: 17. – 18. november (uke 47)
Sted: Bergen
Deltakerantall: 14
Kursavgift: kr 1.800 for medlemmer, kr 3.600 for ikke medlemmer. Lunsj
kommer evnt. i tillegg til kursavgiften.
Påmeldingsfrist: 18. september
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo el.
via NFFs hjemmesider www.fysio.no.
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Kursnr. 390713

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

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

Rehabilitering

Kursnr. 70513

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

fødselens påvirkning på kroppen
• ha kjennskap til fødselsforløpet og lindrende tiltak under fødselen
• ha kunnskap om fysioterapitiltak som forebygger svangerskapsplager

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

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

barselkurs.

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF v/Fagseksjonen
Kursledere: Kari Straume Haugland og Gro Togstad
Tid: 27. – 29. oktober (uke 44)
Sted: Oslo
Deltakerantall: 20
Kursavgift: kr 2.900 for medlemmer, kr 5.800 for ikke medlemmer.
Lunsj kommer eventuelt i tillegg til kursavgiften.
Påmeldingsfrist: 29. august 2003
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo eller
via NFFs hjemmesider www.fysio.no.

Kursnummer: 350223

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 Konsep-
tet» består av en teoretisk og en praktisk del. I den teoretiske delen legger kur-
set 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 vei-
ledning, analyse av pasientbehandling i etterkant, pasientdemonstrasjoner og
praktisk øving på hverandre.

Målgruppe:Fysioterapeuter og ergoterapeuter (2) i og utenfor institusjon.
Opptakskrav: Grunnutdanning. Søkere må arbeide med pasienter som har
nevrologiske utfall, spesielt hemiplegi. Søkere må ha praktisert 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.: Avd. Nord-Trøndelag
Kursledere: Britt Normann og Olav Gjelsvik

Psykiatrisk/psykosomatisk fysioterapi

Kursnr. 390913

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

Målgruppe: Utdanningen som helhet retter seg yrkesspesifikt mot ferdig ut-
dannede fysioterapeuter.
Opptaksvilkår: Fysioterapeuter som har gjennomgått BK I  og BK II.
Etter gjennomført kurs skal kursdeltakerne ha tilegnet seg kunnskaper, fer-
digheter og holdninger slik at de:
• har utviklet fordypet personlig erfaring i Basal Kroppskjennskap
• har kjennskap til pedagogikk og kommunikasjon i Basal Kroppskjennskap
• har tilegnet seg erfaring med basal Kroppskjennskap i smågrupper i kli-

nisk/forebyggende fysioterapi

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF v/ fagseksjonen
Tid: 17. – 22. august (uke 34)
Sted: Gavelstad Hotell, Svarstad
Kursleder: Ulla-Britt Skatteboe
Deltakerantall: Maksimalt 14
Kursavgift: medlemmer kr. 3.425,- ikke-medlemmer kr. 6.300,-
Fullpensjon: enkelt rom kr. 590, dobbeltrom kr. 490 per pers.
Påmeldingsfrist: 19. juni 2003
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo
eller via NFFs hjemmesider www.fysio.no

Onkologi

Kursnr. 285313

Introduksjonskurs i kreftrelatert lymfødem
Opptaksvilkår: Grunnutdanning
Målsetting: Å gi interesserte fysioterapeuter grunnleggende teoretiske og
praktiske kunnskaper om kreftrelatert lymfødem, å inspirere kursdeltakerne til
senere å ønske å fordype seg i emnet. Etter introduksjonskurset forventes det
at kursldeltakerne skal ha kjennskap til prinsipper for å påvirke lymfe-
drenasje.
Innhold: Teori om lymfesystemet, om kreftsykdommer, om medisinsk be-
handling og bivirkninger av behandling. Teori om lymfødem og forskjellige
lymfødemformer. Kontraindikasjoner for lymfødembehandling.

Praktiske opplysninger:
Arr: NFF avd. Oppland
Kursledere: A.K. Haugen og W. Vigen
Sted: Lillehammer
Tid: 24. – 28. november (uke 48)
Deltakerantall: 22
Kursavgift: medlemmer kr. 3.425, ikke medlemmer kr. 6.300.
Lunsj kommer evt. i tillegg til kursavgiften.
Påmeldingsfrist: 25. september 2003
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo eller
via NFFs hjemmesider www.fysio.no

Etter gjennomført kurs skal deltakerne ha tilegnet seg innsikt både praktisk
og teoretisk i Basal Kroppskjennskap. Hovedvekt skal ligge på personlig erfa-
ring av øvelsene.

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF v/Fagseksjonen
Kursledere: Agnes Lærdahl og May Lisbeth Svendsen
Tid: 7. – 12. september (uke 37)
Sted: Gavelstad Hotell, Svarstad, Vestfold
Deltakerantall: Max. 14
Kursavgift: kr 3.425 for medlemmer, kr 6.300 for ikke medlemmer.
Fullpensjon: kr. 590 per person per døgn, enkeltrom.
Påmeldingsfrist: 19. juni
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo
eller via NFFs hjemmesider www.fysio.no.
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Følg med på www.fysio.no/kurs.html

Kursnr. 350113

Fysioterapi ved nevrologiske lidelser
Kurset skal gi innsikt i funksjonsundersøkelse og behandlingstiltak med ut-
gangspunkt i de vanligste nevrologiske sykdommer. Kurset tar sikte på å øke
faglig forståelse og innsikt i forhold til pasienter med nevrologiske lidelser for
å gi trygghet og engasjement og øket interesse for pasientgrupper. Kurset skal
gi rom for å utveksle ideer og erfaringer samt skape refleksjoner blant delta-
gerne. Kurset tar ikke sikte på perfeksjonering av manuelle ferdigheter.

Målgruppe: Fysioterapeuter som i sin praksis møter mennesker med
funksjonssvikt som skyldes nevrologiske sykdommer. Kurset er  ikke rettet
mot fysioterapeuter som allerede har tilegnet seg bred erfaring og kunnskap i
behandling av denne pasientgruppen.
Opptakskrav: Grunnutdanning

Etter endt kurs skal deltakerene ha:
• Innsikt i nevrofysiologisk forskning i forhold til motorisk kontroll og

læring
• Oppdatering i forhold til patologi ved de vanligste nevrologiske lidelser
• Gjennomgang av funksjonsundersøkelse, og forslag til fysioterapitiltak

ved de vanligste nevrologiske lidelser

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF
Kursledere: Birgitta Langhammer og Anne Lannem
Tid: 20.-24. oktober (uke 43)
Sted: Sunnaas Sykehus
Deltakerantall: 24
Kursavgift: kr 3.425,- for medlemmer, kr 6.300,- for ikke medlemmer.
Lunsj kommer i tillegg til kursavgiften.
Påmeldingsfrist: 20. august
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo
eller via NFFs hjemmesider www.fysio.no.

Tid: kurset strekker seg over 3 uker:
To første uker: 6. – 11. oktober (uke 41) og 13. – 17. Oktober (uke 42)
Siste uke: 26. – 30. januar 2004 (uke 5)
Sted: Levanger
Deltakerantall: 20
Kursavgift: medlemmer i NFF kr 10.275,- - ikke medlemmer kr. 19.275,-.
I tillegg kommer en avgift på kr. 750 for retting av oppgaven.
Påmeldingsfrist: 7. august
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo eller
via NFFs hjemmesider www.fysio.no.

Kursnr. 380313

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

Målgruppe: Fysioterapeuter på sykehus og i kommunehelsetjenesten
Opptakskrav: Grunnutdanning.
Etter gjennomført kurs skal kursdeltakerne ha:
• kunnskap om èn treningsmodell (grunnmodell)
• kunnskap om sykdomslære
• innsikt i pasientutvelgelse
• kunnskap om treningslære, instruktørrolle, valg av musikk/utstyr
• oppøvet evne til å kunne gi relevant pasientinformasjon og beredskaps-

rutiner.
• økt kjennskap til nyere forskning på dette feltet

Praktiske opplysninger:
Arr: NFF
Kursledere: Britt Hellesnes og Birgitta Blakstad Nilsson
Tid: 8. – 12. september (uke 37)
Sted: Oslo
Deltagerantall: 20
Kursavgift: medlemmer kr. 3.425,-, ikke-medlemmer kr. 6.300.
Lunsj kommer evt. i tillegg til kursavgiften.
Påmeldingsfrist: 10. juli
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo eller
via NFFs hjemmesider www.fysio.no.

Kursnr. 360213

Revmatologiske inflammatoriske sykdommer 2
Pasienter med muskel-skjelett problemer er en helseprioritert pasientgruppe.
Kunnskap om rehabilitering av revmatikere er under kontinuerlig utvikling.
Kurset legger til rette for at deltakerne kan oppdatere kunnskap om pasienter
med revmatiske inflammatoriske sykdommer.

Målgruppe: Fysioterapeuter som arbeider med og/eller har erfaring med pasi-
enter med revmatiske sykdommer.
Opptakskrav: Gjennomgått Kurs 1 eller tilsvarende forkunnskap gjennom ar-
beid med revmatikere

Etter gjennomført kurs skal kursdeltakerne ha:
• Få oppdatering på nyere kunnskap innen fageltet
• Tilegne seg metoder for evaluering av effekt av fysioterapi i forhold til

pasientgruppen
• Få mulighet til refleksjon over og bevisstgjøring av egen praksis

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF v/ Fagseksjonen
Kursledere: Bente Slungaard og Ragnhild Walle-Hansen
Tid: 14.-17. oktober (uke 42)
Sted: Oslo
Deltakerantall: Maksimalt 24
Kursavgift: kr 3.425,- for medlemmer, kr 6.300,- for ikke medlemmer.
Lunsj kommer evnt. i tillegg til kursavgiften.
Påmeldingsfrist: 14. august
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo
eller. via NFFs hjemmesider www.fysio.no.

ER DU MENSENDIECK-UTDANNET?

Da ønsker faggruppen å komme i kontakt med DEG!
Vi får stadig henvendelser om hvor det finnes Mensendieck-utdannede

fysioterapeuter. Derfor ønsker vi å lage en oversikt med tittel:

”HVOR DRIVES DET MENSENDIECK-GYM
– OG/ ELLER -BEHANDLING”?

For at vi skal kunne anbefale DEG må du opplyse om evt. gym-
grupper/individuell behandling + navn og adresse.

Dette vil bli lagt ut  på våre web-sider høsten 2003.

VÆR SÅ SNILL å gi oss en tilbakemelding snarest!!!
Tlf. 90 11 44 12, Elin Berven/Trille Staubo, e-post:kestaubo@online.no

Styret i Faggruppen
for Mensendieckfysioterapi

SOMMERMØTE 3. JUNI, KL. 18.00
Arr.: NFF avdeling Buskerud
FOSSESHOLM HERREGÅRD i Steinfjøset

Tema: Mensendieck - Hva kjennetegner en god instruksjon
45 min teori, 45 min praksis i gruppe med ansv. leder for
Mensendiecksenteret Studio Mensendieck, Solveig Melbye
Ta med lett tøy, håndkle og gode sko. Det serveres rømmegrøt, salat
med brød og kaffe/te.
Pris for NFF-medlemmer kr. 200.-, ikke NFF-medlemmer kr.350.-
Påmelding innen 1. juni til Beathe, tlf: 32 24 57 33, mob: 98 23 05 62
E-mail: nff-buskerud@drammen.online.no
Beathe.lind@sb-hf.no
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Aktiv rehabilitering
Målgruppe: Fysioterapeuter som arbeider med pasienter
Opptakskrav: Grunnutdanning
Antall timer: 10

Etter gjennomført kurs skal deltakerne ha:
· kunnskap om generelle prinsipper for rehabilitering av akutte skader
· kjennskap til nevromuskulær trening
· gjennomgått diagnostisering og behandling av ankel, nakke og skulder
· kunnskap om ryggsmerter hos barn og unge
· kunnskap om sammenhengen mellom  fysisk aktivtet og helse

Praktiske opplysninger:
Kursledere: Representanter fra NFFs faggruppe i idrettsfysioterapi

Tid: 22.–23 september. Sted:  Oslo. Påmeldingsfrist: 8. august
Tid: 16 .  – 17. oktober. Sted: Bodø. Påmeldingsfrist: 3. september
Tid:  14. – 15. november. Sted: Lillehammer.
Påmeldingsfrist: 6. oktober

Deltakerantall: maks 30
Kursavgift: kr 1.400,- for medlemmer, kr 2.300,- for ikke medlemmer.
Skriftlig påmelding til:NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo
eller via NFFs hjemmesider www.fysio.no.
Lunsj kommer eventuelt i tillegg til kursavgiften.

NFF ønsker å sette økt fokus på fysioterapi og bevegelse. I den sam-
menhengen presentererer vi en ny kursrekke som tar for seg temaet på
ulike måter. I første omgang presenter vi tre kurs som kan tas hver for
seg, men som samlet gir mulighet til etterarbeide som vil gi uttelling i
spesialistordningen.

Alle 3 kursene legger hovedfokus på praksis og aktivitet.
Bevegelse er stikkordet, kursdeltakerne skal være i aktivitet, kursene
skal være i bevegelse rundt omkring i landet og det skal gjøre den en-
kelte fysioterapeut i stand til å bevege pasientene.

Nytt kurskonsept!

Fysioterapeuter i bevegelse

Bevegelse, avspenning og mestring
Målgruppe: Fysioterapeuter
Opptakskrav: Grunnutdanning
Antall timer: 10

Kort om kursets innhold:
· kjenne på og reflektere over egne bevegelser og spenninger
· holdepunkter for vurdering av anspenthet, øve klinisk blikk
· instruksjon, ivaretakelse og mestring
· vi beveger oss det meste av tiden, uten og til musikk
· idebank for oppstart og drift av bevegelsesgrupper

Praktiske opplysninger:
Kursledere: Alette Ottesen, Spesialist i psykiatrisk og
psykosomatisk fysioterapi.

Tid: 23.–24. september. Sted: Oslo. Påmeldingsfrist: 8. august
Tid: 27.–28. oktober. Sted: Trondheim. Påmeldingsfrist: 15. september

Deltakerantall: Maks 24
Kursavgift: kr 1400,- for medlemmer, kr  2300,- for ikke medlemmer.
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo
eller via NFFs hjemmesider www.fysio.no.
Lunsj kommer eventuelt i tillegg til kursavgiften.

Trening til musikk tilrettelagt
for ulike pasientgrupper
– hvordan bli en dyktig instruktør?
Målgruppe: Fysioterapeuter som ønsker å arbeide med
gruppetrening til musikk.
Opptakskrav: Grunnutdanning. Deltagerene bør være oppdatert på
grunnleggende treningslæreprinipper f.eks gjennom NFF’s Trenings-
lærekurs eller annen relevant treningslære. Det er en fordel å ha erfaring
med gruppetrening til musikk, enten som instruktør eller som deltager.
Antall timer: 20

Etter gjennomført kurs skal deltakerne ha:
- lært noe om hvordan musikk kan brukes til utholdenhet-, styrke- og

bevegelighetstrening.

Kursplaner i 2003:
NB! Dette er foreløpig kursplan for 2003. I uke 38 og 39 er det mulig å ta alle kursene i
Oslo. De overlapper ikke hverandre. Kursene vil bevege seg utover i 2004, og vil ende

opp med en kongress omkring samme tema.

- kunnskap til å kunne sette sammen et 60 minutters treningsprogram
til musikk, lagt til rette både for pasientgrupper og for mosjonister
generelt.

- kjennskap til pedagogiske virkemidler for å skape motivasjon og
treningsglede,

Praktiske opplysninger:
Kursledere: Hanne Borg Finckenhagen og Heidi Bråten Fure
Tid: 17.-19. september. Sted: Oslo. Påmeldingsfrist: 8. august.
Tid: 24. – 26. november. Sted: Trondheim. Påmeldingsfrist: 13. oktober

Deltagerantall: Maks 30
Kursavgift: kr 2.300,- for medlemmer, kr  4.000,- for ikke medlemmer.
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo
eller via NFFs hjemmesider www.fysio.no.
Lunsj kommer eventuelt i tillegg til kursavgiften.
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● Andre fysioterapikurs og -møter
For søknader om forhåndgodkjenning av kurs til spesialistordningen,
se: www.fysio.no/spesialistordningen

Perspektiver på humanistisk og
samfunnsvitenskapelig forskning i fysioterapi

Seminaret belyser og diskuterer relevansen av forskjellige
humanistiske og samfunnsvitenskapelige forskningstilnærminger i
fysioterapi. Det vil bestå av muntlige presentasjoner ved forskere med
særlig kjennskap til temaet, samt workshops med utgangspunkt i
deltagernes egne prosjekter.
Deltagere: Fysioterapeuter som har eller er i gang med en akademisk
videreutdannelse.
Sted: Ergoterapeut- og Fysioterapeutskolen, Århus.
Tid: 17. – 19. november 2003.
Foredragsholdere: Gunn Engelsrud, Seksjon for helsefag,
Universitetet i Oslo, Susanne Rosberg, Institutionen fõr Arbetsterapi
och Fysioterapi, Göteborgs Universitet, Målfrid Råheim, Seksjon for
fysioterapivitenskap, Universitetet i Bergen, Nina Schriver, Jysk
Center for Videregående Uddannelse, Århus, Helle Winther og Helle
Ploug Hansen, Syddansk Universitet.
Informasjon og program: Nina Schriver ns@jcvu.dk 4587388300

www.fysioterapeuten.no/
arbeidsmarked

Fortløpende kurs i basal kroppskjennskap
og T’ai chi chuan, OSLO høsten  2003
Kurset strekker seg over 10 mandager f.o.m. 25.08.03
kl. 16.30 – 19.00
Kursleder: Ulla-Britt Skatteboe
Sted: Fysioterapiutdanningen, Høgskolen i Oslo
Kursavgift: 2.000,-
Påmeldingsfrist:1.08.2003.

På jobbjakt?

FREDRIKSTAD - Oktober
MTT for thorakale og lumbale ryggsmerter - isjias
Tid: Lørdag 18 og søndag 19 oktober 2003
Sted: Brogaten Fysikalske Institutt, Storgatan 37-39,
1609 Fredrikstad
Påmeldingsfrist: Fredag 28 september 2003

SOLA/STAVANGER - November
MTT for thorakale og lumbale ryggsmerter - isjias
Tid: Fredag  31/10 – søndag 2/11 (2 + dag)
Starter fredagen 15.00 til 19.00. Lørdag og søndag 08.00-17.00
Sted: Fysioterapisenteret, Soltun vn 1, Sola (SR Bank bygget
midt i Sola sentrum).
Påmeldingsfrist: Fredag 17 oktober 2003

Underviser: Tom Arild Torstensen B.Sc. (Hons), PT., Cand. Scient., spe-
sialist 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 utvi-
klet 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 grun-
ner flyttet Tom Arild til Stockholm i 1999.

Kursavgift per kurs: 2.650,- som inkluderer profesjonelt laget video (60-
100 min), to kursmanualer, lunsj begge dager og fire kaffe/te pauser.

I samarbeid med PhysioTools har Holten Institutt utviklet 4 CD ROM, en
til hver av de 4 kursene. Dette er et softvare produkt (øvelsesbank) hvor
alle bildene fra øvelsesmanualen(e) finnes. Her kan du lage personlige
øvelsesprogram for dine pasienter med progresjoner av øvelser samt start
og sluttstilling på hver øvelse. Hver CD ROM kan kjøpes i forbindelse
med kursene.

Bindende påmelding: ved innbetaling av NOK 2.650 - til Holten Insti-
tutt for MTT–kunnskapsformidling, Box 6038, 181 06 Lidingö, Sverige.
Innbetaling til Handelsbanken i Norge; 9049.10.04036. Oppgi på innbe-
talingen kurssted og tidspunkt. Da Bankenes Betalingsentral (BBS) bru-
ker lang tid på håndtering av innbetalinger, vil vi at du også melder deg
på enten skriftlig (adresse ovenfor), eller faxer til: 00 46 8 731 70 55, el-
ler bruker email: info@holteninstitute.com
 Da det er stor pågang til kursene, bør du være rask med påmelding, som
blir akseptert i den rekkefølge de kommer. Maximum 24 deltagere.
Besøk også vår hjemmeside: http:/www.holteninstitute.com

MTT er i utvikling og Holten Institutt for MTT
(etabl. 1966) har fra 1998 utviklet 4 nye todagers
kurs i medisinsk treningsterapi (MTT) a 19 timers
varighet. Teorigrunnlaget for MTT er oppdatert og
endret. Gjennom kursene vil du få ny kunnskap
om sammenhengen mellom struktur og funksjon.

Kursene vil gi deg teori og praktiske eksempler for hvorfor vi i dag bør
fokusere mer på funksjon, på hva pasienten 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 det biomedisinske-
og det fenomenologiske perspektiv. Praktisk trening på globale, semi-
globale og lokale MTT-øvelser gjør at du etter kurset har et praktisk red-
skap som du kan benytte på mandagen i ditt møte med pasienten.  Kur-
sene vil gi deg kunnskap om hvordan du på en effektiv- og kostnads-
nyttig måte organiserer din daglige praksis for å kunne arbeide med tre-
ning som behandling. Pasientdemonstrasjon begge dager vil gi deg økt
forståelse i den kliniske resonering (clinical reasoning) om sammenhen-
gen mellom undersøkelse og oppsett av MTT program. Grunnleggende
treningsprinsipper som styrketrening og utholdenhetstrening vil bli dis-
kutert opp mot begrepet funksjonsnormaliserende trening. Kurset (ene)
gir rett til bruk av takst C32, medisinsk treningsterapi. Mer informasjon
om MTT og kursene finnes på www.holteninstitute.com

OSLO - September
MTT for nakke- og skulder bue smerter – hodepine (19 timer).
Tid: Fredag 5 og lørdag 6 september 2003
Oslo - September

MTT for hofte-, kne- og ankelsmerter. Dysfunksjon i nedre
ekstremitet
Tid: Søndag 7 og mandag 8 september 2003
Sted: Begge kurs i Medinor A/S lokaler, Nils Hansens vei 4,
0667 Oslo.
Påmeldingsfrist: Til begge kurs fredag 15 august 2003

BODØ - September
MTT for hofte-, kne- og ankelsmerter . Dysfunksjon i
nedre ekstremitet
Tid: Lørdag 20 og søndag 21 september 2003
Sted: Medina Aspmyraklinikken AS, Aspmyra Stadion, 8039 Bodø
Påmeldingsfrist: Fredag 29 august 2003

Medisinsk Trenings Terapi (MTT) høsten 2003
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gir utdannelse i

AKUPUNKTUR

som omfatter klassisk og moderne akupunktur. Utdanningen arrangeres
som 7 – 11 week-end seminarer per år i 3 år, også nettbasert opplæring.
Opptakskrav er helsefaglig utdannelse med min. medisin grunnfag,
som evt. kan tas parallelt med studiet i akupunktur.
Kurset passer for fysioterapeuter.

Søknadsfrist. 15. mai 2003.
Kursstart i Sandvika 28.08.03 og Bergen 21.08.03.

For info og brosjyre ring eller skriv til: Nordisk Akupunktur-
høgskole, Løkketangen 12A, 1337 Sandvika. tlf. 67 54 06 07/08,
Faks 67 56 56 76, Internett: www.nahs.no

Avd. av China Beijing Internaitonal Acupuncture Training Centre (CBIATC)
Løkketangen 12A, 1337 Sandvika, Norge
Tlf. 67 54 06 07, Faks 67 56 56 76

NORDISK     AKUPUNKTURHØGSKOLE (NAHS)

● 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.

www.fysioterapeuten.no

Inspirasjonskonferansen innen
Kognitiv Terapi
5.-6. november 2003

Arrangør:  Norsk Forening for Kognitiv Terapi
Sted: Ingeniørenes Hus i Oslo, Kronprinsensgt. 17, 0251 Oslo

PROGRAM
Onsdag 5. november
10.00 Kognitiv terapi ved depresjon

v/Ph.D. Leslie Sokol, Beck Institute for Cognitive
Therapy and Research i Philadelphia, USA

13.30 Lunsj
15.00 Parallellsesjon/Workshop 1: Kognitiv terapi og

veiledning
v/ Ph.D. Leslie Sokol
Parallellsesjon 2: Kognitiv terapi ved psykoser
v/Psykolog Arne Repål, Fagsjef for psykiatrien i
Vestfold HF
Parallellsesjon 3: Kognitiv terapi ved behandling av
smerte v/Professor Tore C. Stiles, klinikkleder ved
Psykologiske poliklinikker ved NTNU

18.00 Slutt

Torsdag 6. november
08.30 Kognitiv terapi ved personlighetsforstyrrelser

v/Ph.D. Leslie Sokol
12.00 Lunsj
13.00 Parallellsesjon/Workshop 4: Kognitiv terapi ved

borderline personlighetsforstyrrelser
v/Ph.D. Leslie Sokol
Parallellsesjon 5: Kognitiv terapi og forskning
v/Forskningsleder E.W.Martinsen og Professor Asle
Hoffart, Modum Bad
Parallellsesjon 6: Kognitiv terapi ved behandling
av barn og ungdom
v/Forsker, Dr. Philos Simon-Peter Neumer, Region-
senter for Barne- og Ungdoms-psykiatri, Helseregion
Øst og Sør.

16.00 Slutt

Praktiske opplysninger
Det er søkt om godkjenning av konferansen hos de ulike fag-
forbund som tellende for ulike spesialiteter for leger, psykolo-
ger, fysioterapeuter og sykepleiere.

Pris: Hele konferansen kr. 2.500 (medlem NFKT kr. 2.000)
1 dag kr. 1.500 (medlem NFKT kr. 1.200).

Påmeldingsskjema og mer utfyllende program blir tilsendt ved
henvendelse til: Norsk Forening for Kognitiv Terapi,
tlf. 32 78 98 62, fax 32 78 98 68, e-post: post@kognitiv.no

Påmeldingsskjema og programoversikt
finner du også på vår internettside: www.kognitiv.no/
kongresser.htm og påmelding kan skje elektronisk til oss.

Påmeldingsfrist:  19. september 2003
(bindende påmelding).
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● Universitets- og høgskoleutdanninger
For søknader om forhåndsgodkjenning av kurs til spesialistordningen,
se: www.fysio.no/spesialistordningen

Norske Legers Akupunkturkurs:
Invitasjon til grunnkurs i akupunktur:

Behandling av muskel-/skjelettlidelser
og hodepine

Vi har gleden av å invitere til Trinn I, 8-dagers grunnkurs i akupunktur
i Kristiansand 25.-28.09 og 20.-23.11 2003. Kurset er på 60 timer, for-
delt i 2 bolker à 4 dager.

Norske legers Akupunkturkurs arrangerer en serie kurs i akupunktur.
Kursene er modul-basert slik at hver enhet står selvstendig. Det vekt-
legges klinisk relevans og vitenskapelig dokumentasjon der denne fin-
nes. Brobygging mellom kinesiske og vestlige medisinske modeller
står sentralt. Alle kursene har gitt merittering til spesialiteten i allmenn-
medisin siden starten i 1986. Norske Legers Akupunkturkurs er
referansegruppe for akupunktur i NSAM (Norsk Selskap for Allmenn-
medisin).

Kursserien starter med dette 8-dagers grunnkurset som i tillegg til en
generell innføring i akupunktur tar sikte på å gi deltakerne detaljerte
praktiske og teoretiske kunnskaper i å behandle muskel-/skjelettlidelser
og hodepine/migrene.

Grunnkurset har merittert til spesialiteten i allmennmedisin med 60 ti-
mer og til spesialiteten i fysikalsk medisin med 15 timer, spesialiteten i
anestesiologi med 5 timer. Det blir søkt om merittering for høstens
kurs.

Kursledere: Spes. allmennmedisin Holgeir Skjeie og fysioterapeut
Bosko Gardasevic.
Sted: Kristiansand, LHLs lokaler i Tollbodgata 4.
Obligatorisk kurslitteratur: Lærebok i akupunktur, Heyerdahl og
Lystad, revidert utgave, Universitetsforlaget 2003.05.08 Kursavgift:
kr. 6.800 (for begge bolkene). Læreboken er ikke inkludert.
Maks deltakerantall: 30.

Påmelding til: Norske legers Akupunkturkurs v. Laila Helen Wedø,
Rådmann Hammers vei 5a, 7020 Trondheim. Tlf. 92 01 92 64/
72 84 57 00, faks 72 84 56 60, e-mail: lahele@online.no

Påmeldingsfrist: innen 01.08.03 ved innbetaling av depositum
kr. 1.000 til kto 4200.21.96071. Depositum refunderes i sin helhet
ved framelding før 01.09.03. Resterende kursavg. må være betalt før
15.09.03.

Leger som søker Fond 2 om refusjon av reise- og oppholdsutgifter må
bruke Via Flyspesialisten til billett- og hotellbestilling.

Send gjerne annonser på e-post til:
fysioterapeuten@fysio.no

Kurs i Fascial Terapi
Fascial Terapi fokuserer på kroppens fasciale/bindevevssystem. Terapi-
formen søker å produsere en bevegelig, symmetrisk og smertefri kropp
gjennom en forsiktig helhetlig tilnærming.

Kurs I i FT: 2.–4. oktober 2003.
Kurs II i FT: 14.-15. november 2003 .

Kursleder: Fysioterapeut Sissel Wiken Nielsen
Antall deltakere: 10-12 maks.
Kursavgift: FTI: kr. 3.000 – FTII: kr. 2.200,-
For informasjon og påmelding kontakt: Fysioterapeut Sissel Wiken
Nielsen, Oscarsgate 12, 0352 Oslo. Tlf./faks: 22 46 08 20,
mob. 917 44 838, e-post: sisselwn@online.no

Høgskolen i Ålesund - tlf. 70 16 12 00 - www.hials.no

Tverrfaglig studietilbud (10 vt) – del A Høsten 2003 –
våren 2004. Tilbudet er en deltidsutdanning over ett år med
til sammen fire samlinger.

Målgruppe
Helse- og sosialpersonell, pedagoger, attføringskonsulenter
m.fl.

Innhold i studiet
• Tverrfaglig, tverrsektorielt og tverretatlig samarbeid
• Brukerperspektiv og brukermedviring
• Ideologiske, politiske og etiske sider ved rehabiliteringstiltak
• Planlegging og gjennomføring av rehabiliteringstiltak

Det er mulighet for påbygging med 10 vt- en fordypning i
sentrale områder innen rehabilitering (del B) Muligheter for
opptak på grunnlag av realkompetanse.

For nærmere opplysninger og søknadsskjema: Høgskolen i
Ålesund, tlf. 70 16 12 00,

Mer informasjon?  Ta kontakt, eller se våre internettsider.

Studiestart september 2003. Løpende opptak.

R e h a b i l i t e r i n g

Høgskolen i Ålesund tilbyr et bredt
spekter av spennende utdanninger
med gode jobbmuligheter både
lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Tidsskriftbokser
Hjelper deg å holde orden

på årgangene!

Pris: 20 kroner per stk. + porto

Faks: 22 46 35 65
e-post: fysioterapeuten@fysio.no
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Savner du ditt firma
i bransjeregisteret?
Kontakt Magne Egil Rendalen
på telefon 62 94 69 02, faks 62 94 10 35
eller e-post: magne.egil.rendalen@hsmedia.no

bransjeregisteret

DØNSKI  INDUSTRI AS

Norsk produsent av medisinsk
forbruksmatriell

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

Fysiobemer
Adresse: Postboks 257, 1851 MYSEN 
Mobil: 905 54 167 • Telefaks: 69 14 47 23
E-post: bemer@fysiobemer.no

Mindre plager, mer energi ved naturlig stimulering.
Gode resultater ved behandling og rehabilitering. 

En pålitelig assistent i idrett.  
BEMER 3000 og BEMER SLT er godkjente medisinske produkter.

Økt inntekt ved distribusjon og utleie til pasienter.
Les mer på www.fysiobemer.no.

BEMER – terapeutens beste assistent!

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

ProMed®
 for Windows

Pasient-oppfølging og regnskap

Dataprodukter

Benker, krakker, matter osv.

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.

Tlf: 64 93 32 64. Faks: 64 93 60 72.
E-post: torvel@c2i.net

1440 Drøbak

Mastercare svenske helsebenken!
Traksjons-/avspenningsbenk for behandling

og selvbehandling.

Brosjyrer og materiell, evt. demonstrasjon:
HMS-instituttet as/Mastercare as,

Stokkanhaugen 149, 7048 Trondheim.Tlf. 73 95 00 43.
Mob. 48 03 37 50. Faks. 73 95 00 41.

E-post: hms@instituttet.no   www.matercare.se

Irradia
Boks 2862 Solli, Drammensvn. 30
Tlf. 22 55 01 08 - Faks 23 08 50 78

Internett: www.irradia.no
Epost: Irradia@online.no

Fysioterapiutstyr generelt

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

Negardsvn. 3, P.b. 53, 2270 Flisa
Tlf. 62 95 08 20. Fax 62 95 12 67

E-post: klubben@klubben.no

HELSE  ●   SPORT ●   FRITID

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

Elastisk bekkenbelte
Stort utvalg i treningsutstyr

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

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

Landsdekkendeforhandlernett

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

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

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

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

Spesial Produkter Sør AS
Tlf: 38 01 55 94. Faks: 38 01 56 40.

Trykkavlastende madrasser
Prisforhandlet med RTV

Madrasser

Vi forhandler også Sonopuls, Endomed, Myomed og
Curapuls fra Enraf Nonius, www.enraf-nonius.com

Din ElektroterapiPartner
Tlf. 69 35 38 70. Fax. 69 35 37 31

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

Postboks 64, N-4853 HIS. Tlf. 37 05 97 70. Fax 37 05 97 80.
terapimaster@nordiskterapi.no

 www.terapimaster.com

Personlig øvelses-
program på data
NORDISK TERAPI AS

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

Telefon: 32 72 24 11

Telefax: 32 72 24 15

e-post: post@combimed.nocombimed

www.combimed.no

combimed a.s
Ganske enkelt kvalitet
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jbrans eregisteret

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

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

Test-, treningsutstyr/behandl.hjelpemidler

Puter/matter for barn.
Tlf./faks: 69 31 90 45. Mob. 920 39 196.
E-post: info@bamseprodukter.no
Internett: www.bamseprodukter.no

BAMSE PRODUKTER

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

SWING treningsslynge
Den anerkjente treningsslyngen til

hjemmetrening og institutt.
Kr. 300 inkl. porto.

Sendes også direkte til pasienten.
Kan bestilles på tlf. 56 30 24 34 eller

e-post: otkeys@frisurf.no

Hjemme-/instituttslynge
Dokumentert effekt på skulder, god

effekt på nakke, hofte og ryggpasienter.
Fra kr. 219 inkl. porto og mva. Uts. kr. 399.

Tlf. 92 66 88 98, www.sling.no

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

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

Varme/kulde, kremer/gel

Dorcas as, 3512 Hønefoss

Tlf. 32 13 51 40. Fax 32 13 51 41.
E-post: post@dorcas.no
Internett: www.dorcas.no

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

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

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

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

Bli med i FYSIOTERAPEUTENs
Bransjeregister!

Stor modul, 40 x 57 mm
6 utgaver: kr. 5.500
12 utgaver: kr. 7.500
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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 50/68 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. 64 87 86 06 a, 66 99 30 65 p

64 87 86 70 faks, bente.e.moe@ski.kommune.no
Roar Høidal (leder Privat råd)

Julius Middelthunsvei 8, 3610 Kongsberg
Tlf. 32 27 23 96 a, 32 76 30 57 p, 92 69 89 57 mob.

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 Trondheim
Tlf.: 73 86 90 86 a, 73 86 79 87 faks,
73 93 97 27 p, guri.tokle@stolav.no

Studentobservatører:
Anne Hilde Langhelle, Nedre Ullevål 7, rom 345,

0850 Oslo. ahalanghelle@hotmail.com  Tlf. 97 14 47 31
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 30 87
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: Jorunn Lunde, 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

Kurssekretær: Monica Haugen, 22 93 30 66

Forhandlingsseksjonen
Seksjonsleder: Sonja Billington, 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

Rådgiver: Kjersti Hatlestad, 22 93 30 56
Rådgiver: Tone Haakenstad, 22 93 30 62

Anne Lexow,
forbundsleder

Nytenkning om driftstilskuddsordningen
Unge fysioterapeuter spør oss hvorfor NFF ikke krever at driftsavtalene erstattes av løsnin-
ger som også gir nyutdannete fysioterapeuter arbeid i privat praksis. Driftstilskudds-
ordningen er langt fra en fullkommen ordning. Problemet er at vi heller ikke har fullkomne
alternativer.

Det er en lei misforståelse at NFF er lidenskaplige tilhengere av driftstilskuddsordningen.
Vi har imidlertid gode grunner til å ikke bruke krefter på å kjempe mot en ordning som i dag
tross alt er en av grunnpilarene i arbeidsmarkedet for fysioterapeuter.

Vår første utfordring er å komme til enighet om at et fagforbund som NFF kun har indi-
rekte innflytelse over regjeringens disponering av helsekronene. Konservative politiske mil-
jøer har signalisert at de kan tenke seg å la refusjonen følge pasienten og ikke fysioterapeu-
ten. Men heller ikke disse miljøene er interessert i å øke det offentliges utgifter til fysiote-
rapi.

NFFs oppgave er uansett å arbeide for medlemmenes ve og vel. Derfor vil vi bruke tid og
krefter på å vurdere hva som kan bli resultatet av å endre dagens rammevilkår. Sentralstyret
har satt ned en arbeidsgruppe som ser på alternative løsninger til dagens organisering av
kommunehelsetjenesten. Ett forhold er imidlertid helt klart: Driftstilskuddsordningen er
hjemlet i Lov om helsetjeneste i kommunene. Fysioterapi er med andre ord lovpålagt. Dette
betyr at fysioterapi er en ”skal”-tjeneste i enhver kommune, noe NFF ikke kan gå inn for å
svekke.

For unge fysioterapeuter synes dette kanskje som en mager trøst. Mange nyutdannete har
ikke mulighet til starte praksis uten avtaler med det offentlige. Dette skaper naturligvis frus-
trasjon. NFF arbeider derfor for å synliggjøre behovet for fysioterapi på flere områder i sam-
funnet samtidig som vi søker å trygge eksisterende arbeidsområder.

I dag er arbeidsmarkedet for fysioterapi og helsetjenester forandret sammenlignet med
hva det var for bare ti år siden. Før var du garantert arbeid som fysioterapeut og merket lite
til konkurransen fra alternative profesjoner. Nå er du ikke garantert arbeid og etablerte fysio-
terapeuter må bruke ressurser på markedsføring for å holde nye og mer eller mindre
opportunistiske profesjoner på avstand. Pasientene vet kanskje ikke mer om muskler og
skjelett nå enn før, men de har hørt om mange nye og nesten mirakuløse måter å bli friske
på.

I løpet av 2003 skal NFFs arbeidsgruppe oppsummere om det offentliges finansiering av
fysioterapi i kommunene. Gruppen er allerede godt i gang med å utarbeide nye og spen-
nende modeller. Både nyutdannete fysioterapeuter og veteranene blant NFFs medlemmer er
velkomne til å komme med innspill.
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Ta gjerne kontakt med NFFs informasjonsleder Harald Nyquist
dersom du har stoff til nyttsidene.
Telefon: 22 93 30 87. E-post: harald.nyquist@fysio.no

Stor pågang til vårens kurs
NFFs kursseksjon noterer et bra vårsemester 2003.
– Mange smale og geografisk sett vanskelig tilgjen-
gelige kurs er likevel fulltegnet, sier seksjonsleder
Malene Haneborg. Hun sier at NFF har spesielt stor
pågang på kurs innen helse- og miljøarbeid. Ekstra
kurs måtte settes opp for å møte etterspørselen. Også
kurset «Gammel og god» innen geriatri og geronto-
logi ble en av vårens mest etterspurte kurs.

– Vi markedsfører kursene mer enn før og mer-
ker resultatene av dette, sier Malene Haneborg.

Planleggingen av kursår 2004 er begynt. Hane-
borg har tro på at kurskalenderen for neste år blir å
finne i septemberutgaven av FYSIOTERAPEUTEN.
Samtidig vil den bli lagt på www.fysio.no.

Husk å rapportere nytt styre
NFF må ha tilsendt rapportskjema over nytt styre for
2003 snarest mulig. Dette gjelder alle avdelinger og
faggrupper som ikke allerede har rapportert. Kontakt-
person i NFF er Solvår Stokke, tel 22 93 30 51,
e-mail solvaar.stokke@fysio.no.

Helseforetakenes innkjøps-
service AS etablert i Vadsø
9. mai stiftet representanter fra de fem regionale
helseforetakene en felles innkjøpsenhet i Vadsø.
Helsedepartementet skriver dette i en pressemelding.
Selskapet, som får navnet Helseforetakenes innkjøps-
service as, skal ha som formål å stimulere til nasjo-
nalt innkjøpssamarbeid og på utvalgte områder være
et innkjøpsfaglig kompetansesenter for alle helse-
foretak i Norge.

Enheten blir organisert som et aksjeselskap og
vil være lokalisert til Vadsø. Selskapet skal eies av
helseforetakene, og styret vil bestå av representan-
ter utpekt av de fem regionale helseforetakene. Sel-
skapet skal gjennom sin drift bidra til verdiskapning i
helseforetakene og drive nettverksbygging mellom
helseforetakene innenfor anskaffelsesområdet. Ho-
vedoppgavene vil være inngåelse av rammeavtaler,
samkjøpsavtale og kompetanse- og rådgivningstje-
nester for helseforetakene. Formålet vil være å få mer
igjen for hver «helsekrone» ved å oppnå bedre kjøps-
betingelser, standardisering av produkter og redu-
serte ordrekostnader.

Leverandørutvikling, både nasjonalt, regionalt og
lokalt, vil være et sentralt arbeidsområde for selska-
pet. Man tar sikte på at leverandørforhandlinger og
avtaleinngåelser skal foregå i Finnmark, og vil på sikt
bruke elektronisk handel for ytterligere å effektivisere
innkjøpsprosessene. Det vil være et nært samarbeid
mellom innkjøpsenheten i Vadsø og de lokale
innkjøpsmiljøene i helseforetakene.

Selskapet har allerede søkt etter personale og lo-
kaler, og så snart det nye styret er valgt, vil man starte
ansettelsene. Kontaktperson i Helsedepartementet er
Harald Henriksen.

60 nye medlemmer
siden nyttår
Medlemstallene i NFF var per 1. mai 8120 personer.
Dette er omkring 60 flere medlemmer enn ved nyttår.
Målsettingen er fortsatt at NFF skal ha 8500 med-
lemmer ved landsmøtet i 2004.

– Utallige NFF-tillitsvalgte og –medlemmer har
gjort en kjempejobb med å verve nye medlemmer,
sier generalsekretær Lene Rønning-Arnesen.

Privat praksis
Rikstrygdeverket, RTV, har igjen revidert sitt Rund-
skriv §5 – 8 «Fysioterapeut» til forskrift om stønad
til dekning av utgifter til fysioterapi.  Rundskrivet kan
lastes ned fra NFFs hjemmeside – www.fysio.no.  RTV
har også egne hjemmesider hvor de har samlet alt
vedrørende fysioterapi under «For helsepersonell».
Adressen til RTVs hjemmesider er:
www.trygdeetaten.no

Bevegelse er best
NFF har store forventninger til
«Fysioterapeuter i bevegelse», et nytt kurskonsept som ble an-
nonsert før påsken og som inneholder tre kurs med hovedfokus
på aktivitet/bevegelse.

– Mange arrangerer kurs om fysisk aktivitet og helse for tiden,
men svært få tar for seg hvordan vi omsetter teori til praksis.
Disse kursene gir deg denne kompetansen og vi anbefaler dem
på det sterkeste. Det er fysioterapeutene som kan bevegelse, sier
Malene Haneborg.

Best. Mange nye aktører har
kommet til på markedet for

å få folk i bevegelse.
– Fysioterapeuter er best, sier

leder i NFFs fagseksjon Malene
Haneborg. Foto: Håvard Sæbø
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Hovedavtalen i helse-
foretakene
UHO og NAVO er blitt enige om å forlenge hovedav-
talen i helseforetakene frem til 1. november 2003.
Dette innebærer at protokoll av 9. april 2002 fortsatt
gjelder.

– KS-resultatet styrker
fysioterapeuters
forhandlingsposisjon
Partene i KS-oppgjøret fikk natt til 1. mai på plass en
bestemmelse som sikrer at den faktiske lønnsutvik-
lingen i kommunal sektor i 2003 er innenfor den
samme ramme som for arbeidere og funksjonærer i
industrien.

– Resultatet gir en bedre forhandlingsposisjon for
fysioterapeuter ved hovedtariffoppgjøret i 2004. Sam-
tidig styrker det arbeidet for likelønn og et mer
inkluderende arbeidsliv, sier leder Anne Lexow i NFF.
Partene skal gjøre en felles innsats både for likelønn
og inkluderende arbeidsliv frem mot neste hovedta-
riffoppgjør.

– Resultatet har en ansvarlig profil til beste for
hele samfunnet, sier Anne Lexow.

Et utvalg skal kartlegge lønnsmessige forskjeller
mellom menn og kvinner, med spesiell vekt på mann-
lige og kvinnelige ledere og fagledere. Årets lønnstil-
legg for fysioterapeuter i kommunal sektor ble for-
handlet frem under hovedoppgjøret 2002. De
lønnsmessige elementene innebærer en lokal pott per
01.01.2003 på 1,5 prosent. Minstelønn for fysiotera-
peuter med minst 10 års ansiennitet økes fra
271.000,- til 277.000,- per 01.07.2003. Minstelønns-
nivået for spesialfysioterapeuter økes med 10.000,-
(fra 290.000 til 300.000) per 01.07.2003.

– Forhandlingsresultatet i
NAVO et løft for kvalitet og
kompetanse
Resultatet av forhandlingene i NAVO Helse gir bedre
kvalitet på tjenestene i sykehusene og bidrar til å heve
fysioterapeuters kompetanse. Det mener leder Anne
Lexow i NFF. Partene i oppgjøret har blitt enige på
viktige områder som kvalitet, faglig forsvarlighet og
fagutvikling.

– Dette er områder som er viktige for pasientene
og derfor er resultatet til glede for hele samfunnet,
sier Anne Lexow.

Årets lønnstillegg for fysioterapeuter, sykepleiere,
pedagogisk personell og ergoterapeuter i tariffområdet
NAVO Helse ble forhandlet frem under hovedoppgjø-
ret 2002. Rammen for helseforetakene totalt er bereg-
net til mellom 4,5 prosent og 5 prosent. Lønnsele-
menter i 2003, fremforhandlet i 2002, var en lokal pott
på 1,5 prosent. Ved oppgjøret i 2002 ble også forhand-
let frem at minstelønn for fysioterapeuter med minst
10 års ansiennitet økes fra 271.000,- til 277.000,- per
01.07.2003. Minstelønnsnivået for spesial-
fysioterapeuter med spesialkompetanse og minst 10
års ansiennitet økes med 10.000,- per 01.07.2003.

Viktig informasjon
til privatpraktiserende
fysioterapeuter
Krav om betaling for behandling utført i desember 2002 må sendes
trygden senest 30. juni 2003 selv om pasienten ikke er ferdig behand-
let.

Krav om betaling for behandlinger utført i januar 2003 må sendes
trygden senest 30. august 2003.

Nytt vervemateriale
NFF har produsert nytt vervemateriale rettet mot privatpraktiserende fysioterapeuter.
Materialet består av en brosjyre og en minifakta.

– Vi gjør dette fordi det fortsatt er noen privatpraktiserende fysioterapeuter som
ikke er medlemmer i NFF. Vervematerialet gjør det lettere å forklare disse om hvor
nyttig det er at fysioterapeuter står samlet i ett forbund, sier generalsekretær Lene
Rønning-Arnesen.

Trenger du vervemateriale? Kontakt din lokale tillitsvalgt eller Francoise Thorkildson
i NFF sentralt. Sistnevnte nås på faks 22 56 58 25 eller e-mail ft@fysio.no

Fordeler.
Minifakta om

NFF lister opp de
viktigste med-

lemsfordelene for
privat praksis.

Bruk Bennet BTI
NFF har fra 1. mai inngått avtale med Bennet BTI Nordic Norge AS, avde-
ling Sandefjord om bestilling av flybilletter. NFF innrømmes ingen spesiell
rabatt, men reisebyrået har vist seg å være svært dyktige til å sette
sammen prisgunstige flyreiser. På denne bakgrunn kan NFF anbefale rei-
sebyrået. Du kan kontakte  Bennet på tel 33 42 16 25. Styrer, råd og ut-
valg sentralt og lokalt har anledning til å benytte seg av NFFs reisekonto i
Bennet BTI.
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NFF distribuerte i mai den første e-mailundersøkelsen til medlemmene. I undersøkelsen
ble privatpraktiserende fysioterapeuter invitert til å si sin mening om aktuelle tema. For
eksempel ble de spurt om ventelister på fysioterapi. NFF har registrert 1032 e-mailadres-
ser i målgruppen, men dette er langt under halvparten av alle vi ønsker å invitere via e-
mail. Registrer deg derfor neste gang du besøker www.fysio.no.

Eventuelle problemer med passord kan du løse ved å kontakte Kristin Stormo i NFF,
tel 22 93 30 68 eller e-mail kristin.stormo@fysio.no

Temadager om helse
og bevegelse
Bærum kommune arrangerer temadag om folkehelse lørdag 14. juni kl
11.00-15.00 i gågaten i Sandvika sentrum.  Her får du blant annet de-
monstrasjon av stavgang. Arrangørene vil dele ut Beveg-deg-heftene
fra NFF. Kontaktperson er konsulent for habilitering og fysioterapeut
Nina Riis Waade, tel 67 50 30 85.

En lignende temadag vil bli avviklet i Gjerdrum i juni.

Vil du være med å påvirke?
Registrer din e-mail

Tariff 2003:
Brudd i Oslo kommune
Oslo kommune inviterte organisasjonene til å fremme økonomiske krav, noe som også NFF
gjorde.  Disse kravene ble aldri besvart.  Etter at forhandlingene i de øvrige tariffområdene var
i havn, fremla Oslo kommune et tilbud om to partssammensatte utvalg som skal se på hen-
holdsvis likelønn og deltid i tillegg til tilsvarende sikrings-/garantibestemmelse som er gitt i KS
og Staten, men ingen tilbud om penger.

På dette grunnlag krevde samtlige organisasjoner i Oslo brudd i forhandlingene.  Oppgjøret
gikk til mekling.  Overenskomsten har en oppsigelsesfrist på en måned slik at første mulige
streikedag blir 2. juni, med mindre partene blir enige om noe annet.

Brudd. NFFs
rådgiver Bente
Eide og leder av
NFF avdeling
Oslo Henrietta
Richter måtte
konstatere at årets
tarifforhandlinger
med Oslo kom-
mune endte med
brudd.

UO-fond i helseforetakene
I henhold til riksmeklingsmannens møtebok fra ta-
riffoppgjøret i 2002 skal de ansatte i helseforetakene
omfattes av NAVOs OU-fondsordning.  De ansatte
vil bli trukket kr. 169,- per år fra 01.01.03.

Selv om protokollen ikke er underskrevet ennå
og detaljene derfor ikke klare, har noen helseforetak
allerede iverksatt ordningen.

Krøll med
alfakrøllen?
Mye tyder på at fysioterapeuter ikke soser bort
tiden foran PC’en, men derimot jobber hardt for
folkehelsen. Et eksempel på dette er de mange
troskyldige e-mailadressene NFF-medlemmer har
registrert på NFFs medlemssider. Vi gjør derfor
oppmerksom på følgende forhold som er garan-
terte feil i e-mail- adressen:
- Mer enn én alfakrøll
- Adresser uten minst ett punktum etter alfa-
krøllen
- Punktum som siste tegn i adressen.

Alle eksemplene er hentet fra medlemsregisteret.
Kort fortalt er det bare et poeng å registere én
e-mailadresse hvis den er riktig. Unngå også
slash - altså dette tegnet: / - tett mellom to alter-
native adresser. De to adressene vil da se ut som
én adresse noe som betyr at ingen av dem vil
fungere.
Kontakt nærmeste kollega eller familiemedlem
som bruker e-mail daglig hvis du er i tvil.
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– Både fagidentitet og fag-

politisk bevissthet er viktig for

meg. Derfor har jeg vært med-

lem i NFF siden 1980.

Kjersti Hatlebrekke er klar i sin begrun-
nelse for hvorfor hun er medlem i Norsk
Fysioterapeutforbund. Helt siden hun var
ferdig med sin fysioterapiutdanning ved
University of Wales har hun ikke vært i
tvil om sitt medlemskap. Hun har hatt
god nytte av medlemskapet, både i sin
private praksis og som fagformidler.

Aktiv innenfor kvinnehelse
De siste tolv årene har Kjersti engasjert
seg aktivt innen fagfeltet kvinnehelse.
Hun har arbeidet mye med undersøkelser
og trening av kvinners bekkenbunn-
muskulatur og er spesielt interessert i
inkontinensproblematikk, blant annet
fordi cirka 25 prosent av alle norske
kvinner får sin livskvalitet mer eller
mindre redusert på grunn av dette. Hun
har gått utallige kurs og holdt mange
foredrag for helsepersonell og foreninger
om kvinnehelse. Dette førte til at hun et-
ter hvert ble styremedlem i NFFs fag-
gruppe for kvinnehelse.

Hun mener det er viktig med en egen
faggruppe for kvinnehelse fordi mye av
tidligere forskning har vært relatert til
menn. Hatlebrekke har lagt ned atskil-
lige timer i arbeidet for faggruppen de
siste fem årene, de to siste årene som le-

– Både fag og inntektsspørsmål gjør
at NFF er en selvfølge

der av gruppa. I mars gikk hun tilbake til
vervet som styremedlem med hovedansvar
for faggruppens nyhetsbrev og websider.

Folkeliggjør kunnskap
Å formidle fagkunnskap på en folkelig måte
er nettopp en av Kjerstis kjepphester.

– Uten kunnskap råder uvitenhet, og da
får tabuer lov til å herje fritt. Det er ikke
minst tilfelle når det gjelder inkontinens, sier
den engasjerte bergenserinnen. Hun har vært
så opptatt av å få frem fakta at hun har stått

frem med sitt eget konkrete inkontinens-
tilfelle og laget informasjons-og
treningsvideoen Stopp Lekkasjen.
Hatlebrekke poengterer at vi har så mye
bra forskning på dette området i Norge –
ikke minst på grunn av Kari Bø – at vi
må spre den kunnskapen til flest mulig.
Hun kaller seg en «skolert kliniker» og
mener at vi må bidra til å alminnelig-
gjøre tabuer knyttet til underlivet, både
innenfor inkontinens- og smerte-
problematikk.

NFF stadig mer synlig
Hatlebrekke er godt fornøyd med NFFs
utvikling de senere årene. Hun synes for-
bundet stadig blir mer synlig i helse-
Norge, og at faget på denne måten mar-
kedsføres positivt. Selv har hun hatt god
bruk for forbundet i en konkret arbeids-
situasjon der hun opplevde at NFF gav
god hjelp i et lønnsspørsmål.  Hun er
også veldig fornøyd med de forsikrings-
ordningene som NFF på vegne av sine
medlemmer har greid å forhandle seg
frem til. Som selvstendig næringsdri-
vende og eneforsørger har hun nytt godt
av disse. I vår har hun gått over i stilling
som avdelingsleder ved Kvinneklinikken
på Haukeland Universitetssykehus.

De fleste som kjenner Kjersti, regner
med at verken hun eller NFF blir noe
mindre synlig av den grunn.

Av Bernt R. Nilsen/
Total AS

Aktiv. Kjersti Hatlebrekke har engasjert
seg aktivt innen fagfeltet kvinnehelse.
Foto: Gidske Stark/Bergens Tidende

Medlemmer med meninger
I denne spalten intervjuer vi medlemmer av NFF som har et kjent navn på et eller annet område i samfunnet. De forteller hvorfor de
er medlem av NFF og hva de mener er NFFs viktigste oppgaver. Tidligere i denne serien: Roar Robinson (11/2002), Trond Hanne-
stad (12/2002), Kari Bø (13/2002), Snorre Vikdal (14/2002)Knut Jæger Hansen (1/2003), Hein Dag Torgersen (2/2003), Jeanette
Roede (3/2003), Grethe Myklebust (4/2003), Anders Aasheim (5/2003).
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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. 32.
Medlemmer NFF: Kr. 21.
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. 19.
Spaltebredde: 90 og 185 mm.

Tillegg (gjelder stilling og møter/kurs):
Kr. 1,20 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
7   2/6   5/6  27/6
8 21/7 25/7 15/08

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. Utgivelsesdato er dato for
utsending som B-blad.

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.

Juni
3. Fossesholm Herregård, Vestfossen. Sommer-
møte: Mensendieck. Hva kjennetegner en god
instruksjon. Arr.: NFF avd. Buskerud.
Info: nff-buskerud@drammen.online.no

7.-12. Barcelona, Spania. 14th WCPT Interna-
tional Congress. Info: 14thcongress@wcpt.org
Nettside: www.wcpt.org/congress

11. Fredrikstad, Sykehuset Østfold. Temadag om
fysioterapi til pasienter med MS. Arr.:
Fysioterapiavdelingen, SØF. Info.: 69 39 38 70,
epost: laila.brondbo@so-hf.no

11-14. Budapest. Den 11. internasjonale
terapiridningskongressen.
Info: barna@gyermekmento.hu.
Nett: www.lovasterapia.hu/konferencia

15-17. Bergen. International Conference on
Public Health.  Arr.: Styringsgruppen for
400-årsjubileet for det offentlige helsevesenet.
Info: www.helsejubileum.no
E-post: laila.liseth@fl-ho.stat.no

September
8.-10. Lidingø, Sverige. Reuma 2003. Nordisk
tverrfaglig konferanse.
Info: www.reumatikerforbundet.org eller
telefon + 08 692 58 00.

10.-13. Bergen. Den 10. Europeiske
brannskadekongress. Påmelding:
eba2003@congress.no. Info: www.eba2003.org

15. Haugesund. Seminar: Kropp og selvbilde.
Arr.: NFF avd. Nord-Rogaland.
Info: www.fysio.no/kroppogselvbilde

17.-19. Bergen. Tverrfaglig kurs. Modern
Diagnosis and management of vertigo.
Arr: Høgskolen i Bergen, Universitetet i Bergen
og Helse Bergen.
Info: www.uib.no/med/ore/otoweb/course
Kontaktperson: kjersti.wilhelmsen@isf.uib.no

November
6.-9. Stavanger.
Idrettsmedisinsk Høstkongress 2003.
Info: www.idrettsmedisinsk-kongress2003.no
Arr.: Faggruppen for Idrettsfysioterapi/NIMF

Tips oss. Denne listen er ikke fullstendig. Hjelp oss å gjøre den bedre. Tips oss om konferan-
ser og seminarer som kan være av interesse for våre lesere, så kan vi bidra til at de kan plan-
legge sin deltakelse i god tid.

Kurs og etterutdanning tar vi normalt ikke med i denne oversikten. Send informasjon til
redaksjonen. Se adresse og telefonnummer på side 4.

2004
Mars
21.-26.. Cape Town, Sør-Afrika. Den 8. IFOMT-
kongressen. Tema: Balancing the Outcome of
Manual Therapy. Info: Sally Elliott, Conference
Management Centre, UCT Medical School. Anzio
Road, Observatory 7925, Cape Town, South
Africa. Tel: +27  21  406-6381   Fax: +27  21
448-6263 E-post: selliott@curie.uct.ac.za

April
2.5. Haag, Nederland. Den 8. europeiske kon-
gressen om palliativ omsorg.
Arr.: European Association for Palliative Care.
Info: www.eapcnet.org. Registrering:
james_baxter@uk.cohnwolfe.com
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NFFs profilartikler
til gunstige priser

Svart veske med
NFFs logomed plass
til perm eller PC

kr. 150

Medium tursekk,
30 liter
Svart, med NFFs logo

kr. 200

Det er raskest å bestille via NFFs butikk på internett: www.fysio.no/butikk, eller du kan sende skriftlig bestilling
til Norsk Fysioterapeutforbund, postboks 2704, St. Hanshaugen, 0131 Oslo. Telefaks: 22 56 58 25.
E-post: francoise.thorkildson@fysio.no

LEVERINGSADRESSE FAKTURAADRESSE

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

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

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

Tlf.: ...................................................................................................

Moms er inkludert i alle priser. Ekspedisjonsgebyr kr. 35 og porto kommer i tillegg.
Denne listen finnes også på våre hjemmesider: www.fysio.no/butikk

Nakkebånd.
Grå, avtakbar krok

kr. 25

Tennistrøye i piquet. Hvit.
God kvalitet. S, M, L, XL, XXL

kr. 150

Hvitt krus med
NFFs logo

kr. 40
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BTL 5825 SLBTL 5825 SL

BTL 5825 SL - elektroterapi, ultralyd og laser kr 36 500,-*

Laserprobe 830 nm 200 mW kr 10 350,-

BTL VAC - vakuumenhet kr 13 100,-

*laserprobe er ikke inkludert.

Ved bestilling av BTL 5825 SL før 1 juli 2003 er apparatbordet inkludert i prisen (verdi
kr 4.100,-). Alle priser er eks. mva. og frakt.

Vi tilbyr finansiering i samarbeid med GE Capital. Priseksempel BTL 5825 SL med vakuumenhet og
200 mW laserprobe, finansiering i 36 mnd - månedlig utgift kr 2 020,- eks. mva.

combimed a.s
drives av personell med medisinsk kompetanse og tilbyr løsninger tilpasset terapeutens behov.

Vi har inngått samarbeid med BTL Medical Tecnologies, en av markedets mest innovative
produsenter av elektromedisinsk utstyr.

� Kombinert elektroterapi, ultralyd og laser.
� Kan kombineres med vakuumenhet.
� Oversiktlig touch-display som gir

brukervennlig informasjon og hjelp.
� Oppslagsverk med behandlingsforslag.
� Stort antall behandlingsprogrammer og

terapeuten kan lage opp til 500 egne
behandlingsprogrammer.

� Pasientdatabase.
� Elektrodiagnostikk.
� Stort utvalg i røde- og infrarøde laserprober

fra 50 til 400 mW.

combimed

Se andre modeller og priser på vår internettside.

www.combimed.no
combimed a.s, Postboks 479, 3605 Kongsberg
Telefon: 32 72 24 11 • Telefaks: 32 72 24 15 • e-post: post@combimed.no

VAV - vakumenhet


