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Sandefjords maritime sjarm er et glimrende utgangspunkt for dine
sommeropplevelser. Både hvalfangere og vikinger har satt sitt preg på
byen gjennom årene og minner har blitt bevart. Dette, sammen med byens
beliggenhet ved kysten gjør Sandefjord til et spennende og koselig ferie-
mål. Her kan du gå i vikingenes fotspor, besøke Europas eneste hvalfangst-
museum, bade og nyte havets delikatesser på de mange restaurantene. På
de varme sommerkveldene er det hyggelig å gå en tur langs strandpro-
menaden, hvor brisen fra sjøen fyller kropp og sjel, med glede og velvære.
Fra Sandefjord går det ferge til Strömstad, en fin dagstur, hvor man også
kan handle sine tollfrie varer. Du bor på Comfort Hotel Atlantic, midt i sen-
trum av Sandefjord, som venter på deg med eventyrlige hvalfangsthistorier
og glade sommerdager ved sjøen.

Comfort Hotel Atlantic
Hotellet tilbyr spisesal, relaxavdeling med solarium, tyrkisk dampbad og
finsk badstue. Alle rom har bad/WC, minibar, telefon og TV

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

Enkeltromstillegg kr. 749,-.

5 overnattinger
5 frokoster
5 enkle kveldsbuffeer inkl. kaffe

kr. 1.549,-

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 dager på fint hotell midt i Sandefjord

Opplev en ferie litt utover det vanlige, med base på det spennende 4-stjerners
designhotellet, i hjertet av den livlige handelsbyen Värnamo. Her, midt i sommer-
idylliske Småland kan dere shoppe av hjertens lyst i hyggelige gågater. Det er
mange uforglemmelige opplevelser her – det verdensberømte Glassriket og
barnas favoritter: Astrid Lindgrens Verden og Wild West-landet, High Chapparal.
Ditt totalrenoverte hotell er i seg selv en stor opplevelse. Bak en forholdsvis
ydmyk fasade gjemmer det seg en fascinerende verden av designerkunst, med
navn som Bruno Mathsson og Källemo. Møbelkunst og glasskunst går opp i en
høyere enhet i individuelt innredede rom. Og herfra kan dere spasere til den fine,
lille sandstranden ved badesjøen Vidösten på bare 10 minutter.

Park Inn Värnamo
Hotellet tilbyr restaurant, pub, badstue og solarium. Både restauranten og
oppholdsarealene er innredet med svenske designmøbler. Alle rom er innredet
med møbler av kjent svensk design, bad/WC, TV, radio og telefon.

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

Enkeltromstillegg kr. 549,-.

5 overnattinger
5 frokostbuffeer
5 toretters middager/buffeer med kaffe

6 dager på kjent ★★★★ svensk designhotell i Värnamo

REISER – med egen transport – for lesere av              spar opp til 50%*

kr. 1.699,-
pr. person i dobbeltrom pr. person i dobbeltrom

Sommerdager i 

Sandefjord
Herlige

Småland
Foto: Gunnar Berven



Fysioterapeuten nr. 7 • 2003
Redaksjonen avsluttet 13. juni 2003
ISSN 0016-3384
Forside: Stig Tronvold/NN/Samfoto
Motiv fra Park Guell, Barcelona

Fysioterapeuten på nett:
www.fysioterapeuten.no

Trykkeri: Stens trykkeri as
Opplag: 8191

8

12

26

10

En brutal virkelighet møtte de to nyutdannede
sykegymnastene Emma Arnesen og Helga M.
Aarbakke. Poliomyelittepidemiene red Norge i
årene etter annen verdenskrig, og det oppsto et
stort behov for kvalifisert personale som kunne
behandle pasientene i den akutte fasen.

Psykiske plager, angst og depre-
sjoner hører i utstrakt grad med
blant senskadene som polio-
rammede sliter med. Dr. philos
Anne-Kristine Schanke har utdy-
pet sammenhenger mellom fy-
siske og psykososiale senskader i
sin doktoravhandling.

Anne Lexow, nyvalgt styremedlem i
WCPT, sier det er en stor anerkjennelse
for Norge og Norden at vi er med i arbei-
det i verdensorganisasjonen. Hun inn-
rømmer at det er med skrekkblandet fryd
hun ser fram til å gå løs på utfordringene
som venter.

Kristin Haugen arbeider som fysioterapeut på
Hospice Lovisenberg med alvorlig syke og
døende mennesker. I denne kronikken reflek-
terer hun over arbeidet med mennesker ved
livets slutt og belyser det spekteret av
behandlingsmetoder fysioterapeuter rår over i
palliativt arbeid.
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FYSIOTERAPEUTENS FORMÅL

Tidsskriftet skal gjennom en saklig

og fri informasjons- og opinions-

formidling bidra til at fysioterapifaget utvi-

kler seg i samsvar med samfunnets og

befolkningens behov.

Tidsskriftet skal belyse fysioterapifaglige,

fag- og organisasjonspolitiske,

utdanningspolitiske og helse- og sosial-

politiske forhold.

(Paragraf 16. 2 i NFFs lover)

Tidsskriftet følger pressens Vær varsom-

plakat og Redaktørplakaten.

NFF satser internasjonalt
NFF har i år valgt å bruke mer ressurser på WCPTs verdenskongress  enn ved tidligere

internasjonale stormønstringer for fysioterapeuter. Norske fysioterapeuter og NFF har

markert seg både faglig og organisasjonsmessig i Barcelona, i større grad enn vårt lands

beskjedne størrelse skulle tilsi. Forbundsleder Anne Lexow sier hun er stolt over de nor-

ske bidragene, og at norsk fysioterapi faglig sett er langt framme. Hun fremhever også

Norden som et faglig sterkt område innen WCPT.

Vi vil også gratulere Anne Lexow, som under kongressen i Barcelona ble valgt inn

som medlem av styret i WCPT, World Confederation for Physical Therapy.

Enkelte vil nok stille spørsmål ved NFFs prioritering. Er det fornuftig å bruke store

ressurser på å markere seg internasjonalt?  Noen vil kanskje si at det er mange gode for-

mål innen fysioterapien i Norge som trenger hjelp og støtte.

Vi reiser bare et par spørsmål rundt betydningen av internasjonalt samarbeid for faget

fysioterapi, og tar gjerne en debatt i FYSIOTERAPEUTENS spalter!

Forskning, også innen fysioterapi, kan ikke klare seg uten å tenke internasjonalt. Nor-

ske forskere trenger innpass i faglige miljøer i andre land. De trenger nettverk. De trenger

støtte – også fra Norsk Fysioterapeutforbund. Forskning og faglig utvikling har enorm

betydning for fagets status. Bare på denne måten kan fysioterapeuter markere at de er

viktige og nødvendige i norsk helsevesen.

Et annet viktig poeng er dagens frie flyt av arbeidskraft over grensene. Mange uten-

landske fysioterapeuter vil ha jobb i Norge, og det er ikke alltid like enkelt å finne ut hvil-

ken kompetanse de har. Anne Lexow sier i et intervju her i bladet  at WCPT  i Barcelona

vedtok et Benchmarking-statement like før verdenskongressen startet. Dette er et

kvalitetsmål for fysioterapiutdanningen i alle medlemsland.

– Vi må ha verktøy som gjør det mulig å måle kompetansen til fysioterapeuter, både

på ferdigheter og kunnskap, sier Lexow.

Ut fra begge disse perspektivene er NFFs satsing internasjonalt både logisk og riktig.
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 AktueltNFF - KS

NFF har fått gjennomslag i Kommunenes Sentralfor-

bund, KS, for at kommunene bør utbetale driftstil-

skuddet mens en tvist verserer for domstolene.

Av Heidi Johnsen
heidi.johnsen@fysio.no

– Rådene som KS gir sine medlemmer er positive. For oss er det en
liten seier at fysioterapeuter kan beholde driftstilskuddet etter at det
er sagt opp, mens domstolene behandler saken, selv om det til sy-
vende og sist ikke betyr at vi vinner saken til slutt, sier Anne Lexow,
leder i Norsk Fysioterapeutforbund.

Bakgrunn for denne saken er oppsigelsesklausulen ASA 4313,
hvor det står at oppsigelser skal skje med seks måneders varsel.
Norsk Fysioterapeutforbund, NFF, bestrider at det er adgang til å si

Seier for NFF

opp avtaler på det grunnlaget som kommuner gjør i dag – stort sett
for å spare penger på budsjettene.

Hvis kommunene stopper utbetaling av driftstilskudd, eller deler
av det, mens saken pågår, kan fysioterapeuter være nødt til å legge
om driften eller i verste fall måtte legge ned instituttet. ■

Positivt råd. Forbundsleder
Anne Lexow mener det er
positivt at KS anbefaler sine
medlemmer å betale driftstil-
skuddet mens saken behandles i
domsstolene. Arkivfoto

Prøv gratis i 14 dager!

På Salli Sadelstol sitter du
avslappet og balansert

Cenger Norge AS

▼ Rygg og skuldersmertene
lindres.

▼ Ryggmusklene blir sterkere
og holdningen forbedres.

▼ Blodsirkulasjonen i beina
blir bedre.

▼ Man beveger seg med
letthet.

▼ Salli hjelper deg med
å være aktiv.

▼ Prestasjonen øker.

Tlf. 33 04 63 55. Fax 33 04 63 36
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Aktuelt NFF kartlegger

Er det 8.162 eller 10.207 fysio-

terapeuter i Norge? Antallet vari-

erer såpass mye i registrene hos

offentlige etater at NFF synes det

er bekymringsverdig.

Av Berit Nyman
berit.nyman@fysio.no

Utreder i Norsk Fysioterapeutforbund, Me-
rete Sandstad var i gang med å kartlegge det
totale antallet fysioterapeuter med gyldig au-
torisasjon i Norge, men syntes tallene sprikte
vel mye. Hos Statens autorisasjonskontor for
helsepersonell (SAFH) fikk hun til overmål
oppgitt tallet 4.637, men dette tallet var –
heldigvis – feil; et resultat av utilstrekkelig
søk i databasen.

Ledelsen i NFF syntes at tallene 8.162 og
10.207 også var såpass langt fra hverandre at
de skrev brev til samtlige etater som Sandstad
hadde vært i kontakt med, samt Sosial- og
helsedirektoratet. «NFF ønsker at den nasjo-
nale statistikken gir et riktigere bilde slik at
helsemyndighetenes beslutninger blir fattet på
solid grunnlag» heter det blant annet i brevet.

Ikke bekymret
Statens helsetilsyn besvarte brevet umiddel-
bart. Tilsynet mener tallene 8.162 hos Statis-
tisk sentralbyrå, SSB, og 10.207 i helse-
personellregisteret, egentlig ikke represente-

Hvor mange fysioterapeuter?
rer noe sprik.

– SSB-tallet er fra 1999. Legger vi til es-
timert tilvekst på cirka 500 nye fysioterapeu-
ter per år, kommer vi svært nær det andre
tallet, sier Finn Pedersen i Helsetilsynet.

– Deler du likevel NFFs bekymring når
det gjelder hva som blir lagt til grunn ved
behovsframskrivninger og planlegging av ut-
danningen?

– Jeg tror ikke dette er noe å være be-
kymret for. Helsepersonellregisteret blir
oppdatert daglig, og det er dette som brukes
ved alle framskrivninger og prognoser.

– NFF ønsker et tettere samarbeid med
myndighetene for å sikre at de ulike offent-
lige instanser opererer med oppdaterte tall
for hvor mange fysioterapeuter som til en-
hver tid finnes i Norge. Hva synes du om
det?

– Det synes jeg er en god idé. Men ram-
mene for et slikt samarbeid må utformes
sammen med Sosial- og helsedirektoratet.
Det er de som har ansvaret for framskriv-
ninger og planlegging, sier Pedersen.

Ifølge Erling Steen i Sosial- og helsedi-
rektoratet er det meningen at SSB skal le-
vere ferskest mulige statistikker. 1999-tall
benyttes i spesielle modeller og
framskrivninger, men disse modellene blir
ikke lagt til grunn for konkret planlegging
uten at de er «vasket» mot nye tall.

– Hvis NFF eller andre er lite fornøyde
med hvordan dette fungerer, vil vi gjerne
høre om det, sier Steen.

Vil ha bedre samordning
Forbundsleder Anne Lexow er glad for raskt

svar fra Helsetilsynet og lettet over at det la-
veste tallet var feil og ikke brukes i noen sta-
tistikker eller planer.

– NFF har likevel grunn til å følge opp
dette, og til å poengtere hvor viktig det er
med riktige tall. Alle planer for utdan-
ningskapasitet og andre behov må jo legges
på et reelt grunnlag. Vi må heller ikke
glemme at det nå er svært få som studerer fy-
sioterapi i utlandet fordi stipendordningen er
redusert. Da er det desto viktigere at studiet-
ilbudet her hjemme blir vurdert tett, i forhold
til behovene og ut fra arbeidsmarkedet.

At NFFs medlemspotensial også blir be-
dre klarlagt, ser Lexow som en god bieffekt.

– Nå var det ikke så store sprik i statistik-
kene som det kunne se ut til, men vil du like-
vel holde fast ved at NFF vil samarbeide tet-
tere med myndighetene om statistikkene?

– Absolutt. Det er jo kjempeviktig at det
brukes mest mulig korrekte tall i strategiene
for helse-Norge. Og det bør være mulig å
samordne tallene bedre, selv om SSB har
sine publiseringsrutiner, sier Anne Lexow. ■

Kartlegging. NFFs
utreder Merete Sand-

stad skulle kartlegge det
samlede antallet

fysioterapeuter med
autorisasjon, men

tallene sprikte så mye at
NFFs ledelse ble

bekymret.

??
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 Aktuelt

Sårbare grupper og deres risiko for å falle utenfor

helsetilbudet sto i fokus på Europarådskonferansen

for helseministre i Oslo midt i juni. Avtroppende

WHO-sjef Gro Harlem Brundtland fikk også atskillig

gehør.

Av Berit Nyman
berit.nyman@fysio.no

Utstøting av grupper som faller utenfor på grunn av alder eller lav so-
sial status, og den stadig voksende svartebørshandelen med mennes-
kelige organer var to av de konkrete utfordringene som ble lagt på
bordet. Rundt bordet satt ministre og statssekretærer fra helse-
departementene i 45 land i Europa. Det var Europarådet som holdt
sin sjuende ministerkonferanse i Oslo 12. og 13. juni, under det am-
bisiøse mottoet helse, verdighet og menneskerettigheter, og med hel-
seminister Dagfinn Høybråten som vert.

Deklarasjonen fra møtet oppfordrer Europarådet til å intensivere
innsatsen for helsestell, med særlig vekt på de sosiale og etiske
utstøtningsmekanismene som rammer sårbare grupper. Samtidig un-
derstreket forsamlingen at de enkelte medlemslandene kan få mye ut
av å bruke rådet mer, som et forum for å utveksle erfaringer og sam-
kjøre utformingen av politikk i vanskelige spørsmål.

Gro Harlem Brundtland var hedersgjest og utførte en av sine siste
embetsgjerninger som WHO-sjef da hun holdt tale ved åpningen av
konferansen. Hun minnet om at helsepolitikk i Europa bør sees i glo-
bal sammenheng, av den enkle grunn at i dagens verden blir alle på-
virket av det som skjer internasjonalt. SARS var et nærliggende ek-
sempel.

Det var lite snakk om forebyggende helse på konferansen. Helse-
ministrene samles til rundebordskonferanser hvert 3. eller 4. år.

Europarådet ble dannet i 1949 og er en politisk organisasjon på
regjeringsnivå med hovedkvarter i Strasbourg. Rådet er uavhengig av
EU og har som hovedformål å fremme demokratiske prosesser og
menneskerettigheter i Europa. Rådet er faktisk det eneste forum som
har mandat til å ta opp helsepolitikk på felles europeisk nivå, på
regjeringsplan. ■

Menneskeretter på bordet
til helseministrene

Avtroppende
WHO-sjef. Gro

Harlem Brundtland
snakket til euro-

peiske helseministre
samlet i Oslo 12. og
13. juni, og minnet
dem om at helse er

et globalt tema.
Foto: Berit Nyman
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Aktuelt Helsejubileet

– Jeg tenkte ikke på at jeg gjorde

noe galt. Men det er klart – det var

vel å gå litt langt å ta pasienter

med ut av sykehuset uten å spørre

noen.

Av Berit Nyman
berit.nyman@fysio.no

Emma Arnesen var en av de første syke-
gymnastene som meldte seg til tjeneste ved
Bergen kommunale sykehus, nåværende
Haukeland sykehus, for å behandle polio-
pasienter. Emma hadde vært et år i USA og
lært om nettopp dette. Da hun vendte hjem i
1948, var det krise. Polioepidemi og sykehu-
set hadde én sykegymnast.

– Alle sykegymnaster i området ble opp-
fordret til å melde seg til tjeneste, forteller
Emma.

Sammen med Helga M. Aarbakke stude-
rer hun interessert den helsehistoriske utstil-
lingen i Rikshospitalets vestibyle. Poliodelen
er for en stor del historien om deres egne yr-
kesliv. De to fysioterapeutene, som nå er
blitt 80, kjenner igjen alle detaljer på
utstillingssøylene med «Historier om polio»
– der de selv er brukt som representanter for
pionerene i norsk poliobehandling.

Trikkerebell
En brutal virkelighet møtte de to unge,
nyutdannede sykegymnastene: Poliomyelitt-
epidemiene red Norge i årene etter annen
verdenskrig. Det oppsto et stort behov for
kvalifisert personale som kunne behandle
pasientene etter den akutte fasen. På Hauke-
land lå de i store saler med 12 pasienter i
hver. Opptil 80 poliorammede kunne det
være på én gang.

Da Emma Arnesen tok pasienter med seg
til byen for å øve på å ta trikk, prøve sko og
på å bevege seg ute i samfunnet – ja, da ble
det ballade!

– Jeg skulle nok ha spurt om lov. Men jeg
er redd jeg ville fått nei, sier hun. Emma var
av den oppfatning at når poliopasientene
hadde blitt trent i måneder på sykehuset, og
begynte å bli ganske funksjonsdyktige,
burde de få prøve seg på virkeligheten.

Poliopionerene
Dessuten var hun oppmerksom på hvor men-
talt tøft det var å være innelukket på sykehus
i lange tider. Poliosmitten kom helst om høs-
ten, i epletiden. Mange barn fra avsideslig-
gende bygder ble rammet. De kom til syke-
husene i byene og ble der i månedsvis uten
mye kontakt med familien.

– Det ble henstilt til mødrene ikke å
komme ofte på sykebesøk. De «opprørte
barna», mente en oversøster. Mange av
barna fikk psykiske traumer, sier Emma
stille.

Roosevelt-effekten
– Den gangen skulle man på bena snarest
mulig. Det var meget viktig at vi testet grun-
dig slik at svake muskler ikke ble belastet
for tidlig. Sykegymnastene hadde ansvaret
for testingen, og legene hadde faktisk ikke
andre å stole på. Det var i denne tiden at
sykegymnastene fikk faglig status.

Helga M. Aarbakke hadde også vært uten-
lands for å lære, både i England og i Texas.

– Særlig i Statene var det en helt annen
bevissthet om behandling og rehabilitering
av poliorammede og andre med funksjons-
hemninger. At president Roosevelt var blitt
rammet av polio, gjorde at det nærmest ble
status å ha sykdommen. Men det medførte
også at man virkelig satset på rehabilitering
med omsorg og menneskelighet. Her
hjemme hadde vi så å si ingen bevissthet om
dette, og vi var uten konkret opplæring i å
behandle poliorammede. Men vi lærte, og vi
ble nok ganske flinke etter hvert. Stillingen
ved Haukeland var den første jeg hadde der
det faktisk var vi som presenterte pasientene
for legene og forklarte hva de kunne klare,
sier Helga M. Aarbakke.

Fikk faglig gjennomslag
Sykehus var på 1940- og 50-tallet svært
strenge institusjoner der mye handlet om or-
den og disiplin. Det ble brukt mye energi på
å sørge for at alt var presentabelt overfor le-
gene. For eksempel måtte sengetøyet være
slett og nystrøkent til visitten. Sykegymnast-
ene ble ikke populære blant sykepleierne da
de rotet til laknene – fordi de måtte trene de
poliorammede i sengene.

Man manglet kunnskap og hadde svak
tradisjon i forhold til rehabilitering. Men det
endret seg gradvis, mye på grunn av
sykegymnastenes erfaringer og det de opp-

Gratis materiell
Medlemmer av Faggruppen for ergonomi kan

nå få gratis materiell til undervisning. Dette

opplyser faggruppens leder Hein Dag

Torgersen til FYSIOTERAPEUTEN.

I dag koster det kr. 350,- å være medlem.

Undervisningsmateriellet selges for

kr.1.000,- til ikke-medlemmer, men tilbys

altså gratis til alle medlemmer av ergonomi-

gruppen.

Pakken med undervisningsmateriell

består av et lite informasjonshefte, pluss

ca.50 sider i Power Point, og distribueres via

e-post.

Hein Dag Torgersen sier videre at nye

medlemmer av ergonomigruppen får delta på

første fagseminar til halv seminaravgift.

For mer informasjon og bestilling:

hein.dag.torgersen@hms.vf.no

Folkehelsemeldingen
Er du interessert i mer informasjon om hva

som skjer med Folkehelsemeldinga-resept for

et sunnere Norge? Stortingets sosialkomite

har kommet med sin innstilling til meldingen.

Den kan du finne på følgende nettadresse:

http://www.stortinget.no/inns/midl/inns-

20022003-230-i.htm

Det som er spesielt viktig for fysiotera-

peuter i innstillingen finner du på sidene 20-

21, sidene 53-55 og spesielt vedtak I og II

under sosialkomiteens tilråding.

Psykisk syke barnevernsbarn
66 prosent av barnevernets klienter i Oslo har

så store psykiske problemer at det er sterkt

behandlingstrengende. Bare 16 prosent får

dekket behovet, skriver tidsskriftet Psykisk

helse. Mange av disse barna med psykiske

problemer blir aldri registrert som hjelpetren-

gende i psykiatrien og når dermed ikke fram

på ventelistene.
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nådde av resultater. Da Emma Arnesen og
kollega Solveig Jørgensen reiste på studietur
til Oslo og fikk se at et sykehus i hovedsta-
den hadde innredet treningssal for polio-
pasienter, gikk frøken Arnesen resolutt til
sjefslegen:

– Jeg sa til doktor Tveit at det ville være
en skam for Haukeland dersom sykehuset
ikke kunne legge forholdene til rette for opp-
trening av poliorammede på samme måte
som man nå gjorde i Oslo og andre norske
byer! Dagen etter var en av sovesalene ryd-
det, og det ble skaffet treningsutstyr på re-
kordtid.

Brev uten lov
På den ene av historiesøylene i Rikshospita-
lets glassgate henger en noe bleknet kopi av

et håndskrevet brev.
Helga har ingen
problemer med å
tyde skriften. Den
er hennes egen.

Helga brøt alle
regler da hun en
novemberdag i
1952 satte seg ned
og skrev brev til

foreldrene til Sondof. Den vesle gutten fra
en gård i Røldal var blitt rammet av polio en
dag tidlig på høsten, og etter en lang og stra-
basiøs ferd kom han til Polioavdelingen ved
Haukeland sykehus. Foreldrene hadde ingen
mulighet til å komme på besøk. Helga M.
Aarbakke skrev et langt og omsorgsfullt
brev til dem og fortalte hvordan det gikk
med gutten – som antakelig ikke kunne
komme hjem til jul.

– Jeg tenkte ikke på at jeg gjorde noe
galt. I dag informerer jo helsepersonell. Men
den gangen skulle vi overhodet ikke kon-
takte de pårørende privat.

Bjørn Lobben, forfatter av boken om
polioens historie i Norge, er selv polioskadd.
Han skriver et sted at «Polioskadede har på
mange måter vært de som satte medisinsk

«Historier om helse»
Poliomyelitt er det ene av fire hovedtemaer i en vandreutstilling
kalt «Historier om helse» som er laget til 400-årsjubileet for det
offentlige norske helsevesenet. Hovedarrangør av utstillingen er
Stiftelsen Nasjonalt medisinsk museum, der Elisabeth T. Swärd
har vært hovedansvarlig. Utstillingen står i Rikshospitalets
glassgate fra 4. juni og ut september. Deretter vandrer den til
en rekke sykehus og helseinstitusjoner i løpet av jubileumsåret.
Utstillingen støttes økonomisk av blant andre NFF.

Pionerer. Helga M. Aarbakke og Emma Arnesen var blant pionerene
innen rehabiliteringen av poliopasienter i Norge på 1940- og 50-
tallet. I utstillingen «Historier om helse» er poliodelen viet den
innsatsen de og deres kolleger ved Haukeland sykehus gjorde.
Foto: Berit Nyman

rehabilitering på dagsordenen.» Og fag-
gruppen som drev rehabiliteringen over i
moderne former, var altså fysioterapeutene.

Ettervirkninger
Emma Arnesen og Helga M. Aarbakke ar-
beidet med rehabilitering av polioskadde i
mange år på Haukeland og andre steder. Da
vaksinen kom i 1954, ble det gradvis slutt på
de store epidemiene. Men av de til sammen
23.000 i Norge som ble smittet av polio, har
svært mange slitt med senskader og hatt be-
hov for nye runder med rehabilitering i pe-
rioder.

– Poliomyelitt ødelegger jo muskulatur.
Mennesker med svak muskulatur får oftere
problemer enn oss andre. Og det blir verre
med årene. Derfor er det så viktig at man
også er bevisst på at folk trenger hjelp senere
i livet, når det er lenge siden de var innlagt
på sykehus som poliopasienter, poengterer
Emma Arnesen.

Både Helga og Emma har fremdeles kon-
takt med noen av de mange pasientene som
de jobbet og trente intenst med for mange år
siden. ■
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Psykiske plager, angst og depre-

sjoner hører i utstrakt grad med

blant senskadene som polio-

rammede sliter med. Dr. philos

Anne-Kristine Schanke har utdy-

pet sammenhenger mellom

fysiske og psykososiale senskader

i sin doktoravhandling.

Av Berit Nyman
berit.nyman@fysio.no

Psykiske påkjenninger tidlig i livet har stor
betydning for allmennhelsen gjennom hele
livet og kan i noen tilfeller være indirekte år-
sak til tretthet, smerter og økt medisinbruk
mange år etter. Mange poliorammede har
gjennomlevd sykehusopphold der de var
nærmest isolert i lange perioder. Oppmerk-
somheten om dette i behandlingen av sen-
skader hos poliopasienter har vært lite foku-
sert.

Anne-Kristine Schanke har i en årrekke

Dårlig helse kan skyldes
gammel angst

vært sjefpsykolog ved Sunnaas sykehus HF
og har gjennomført en rekke forsknings-
prosjekter i tilknytning til rehabilitering. Nå
har hun nylig forsvart sitt doktorgradsarbeid,
og det er et særsyn at hun også her har valgt
å gå tett inn på de kliniske og praktiske si-
dene ved rehabilitering.

– Jeg har brukt metoder fra hele bredden
av min kliniske erfaringsbakgrunn, forklarer
Schanke.

I tillegg til å vise hvordan de psykiske på-
kjenningene kan forklare fysiske senskader
hos poliopasienter, har Schanke belyst to an-
dre hovedproblemstillinger. Hun har forsket
på hva som gjør at tidligere poliopasienter
med likeartede forutsetninger kan ha svært
forskjellig helse og funksjonsdyktighet se-
nere i livet.

– Litt enkelt sagt har jeg undersøkt hva
det er som kan bidra til at folk har det bra,
sier hun.

Hun har også sett på sammenhengen mel-
lom tretthet og senskader av polio: Er det
polioen som gjør folk trette? Eller kan det
være andre sammenhenger?

– Jeg har funnet at tretthet hos polio-
rammede samvarierer med det å føle seg
engstelig og nedstemt, mer enn med virke-
lige forskjeller i fysisk funksjon. Avhandlin-

Ny doktor. Dr. philos
Anne-Kristine
Schankes doktor-
gradsarbeid om
senskader hos
poliorammede blir
karakterisert som
banebrytende. Hun
har blant annet vist
en rekke sammenhen-
ger mellom redusert
fysisk funksjon og
tidlige psykiske
belastninger.
Foto: Jan-Erik Østlie

gen viser at opplevd helse hos poliorammede
rundt 20 år etter at de ble syke ofte henger
sammen med blant annet sosialt nettverk,
selvbilde og identitet. Schanke påpeker at de
fleste funnene i avhandlingen har
overføringsverdi til flere av de pasient-
gruppene som får medisinsk rehabilitering.

– Tror du at avhandlingen din får inn-
virkning på hvordan helse-Norge planlegger
og driver rehabilitering?

– Jeg tror den kan være med på å drive
arbeidet videre. Det er jo et særpreg  med
dette doktorgradsarbeidet at jeg har brukt
kliniske problemstillinger. Jeg har fulgt pasi-
enter ved Sunnaas gjennom mange år, noe
som har overbevist meg om at det er feil å
basere rehabilitering av kronisk syke pasien-
ter på én grundig undersøkelse på ett tids-
punkt i livet. Denne tilnærmingen gjør at
mange kliniske implikasjoner kan trekkes på
bakgrunn av arbeidet, sier Anne-Kristine
Schanke.

Studiene har Schanke i stor grad utført i
samarbeid med kolleger innen rehabilite-
ringsmedisin. Hun karakteriserer det som et
stort privilegium at hun arbeider på et fag-
område der tverrfaglighet er innarbeidet og
der det er naturlig å kommunisere med kol-
leger innen ulike fag. ■
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Av ungdom til ungdom
«Å være ungdom er som å kjøre berg- og dalbane. Bakkene kan være bratte, svingene skarpe. Vi står på

sidelinjen om du ønsker råd og veiledning».

Dette er en av tekstene i en brosjyre som henvender seg til unge som oppsøker helsestasjon for

ungdom i Lørenskog. Da kommunen skulle lage  informasjonsmateriell til denne helsestasjonen, inviterte

de elevene ved Lørenskog videregående skole, VK 1 Tegning form og farge, til å delta. 82 forslag kom

inn, og resultatet var så bra at det ble arrangert utstilling i kommunens bibliotek. Karianne Borud (18)

stakk av med førsteprisen for sin plakat og matchende brosjyre. Juryen mente budskapet kom svært godt

fram i både plakat og brosjyre. FYSIOTERAPEUTEN merker seg at hun i brosjyren på en elegant måte

inkluderer både gutt og jente, får fram hva mange tenker om seg selv og hvilke spørsmål hun tror de

sitter inne med. Dette er spørsmål de kan stille til de som jobber på helsestasjonen.

Fem norske fysioterapeuter deltok på den
16de konferansen til The International Soci-
ety for Postural and Gait Research (ISPGR) i
Sydney, Australia 23. – 27. mars 2003.

ISPGR er en multidisiplinær organisasjon
som arrangerer symposier hvert annet år.
Opprinnelig var selskapet en liten interesse-
gruppe for forskere som studerte
posturografi ved hjelp av kraftplattform. Ved
å måle kreftene mot underlaget, søkte man å
avdekke ulike aspekter ved kroppssvai i stå-
ende. Det var imidlertid stor uenighet om
hvordan resultatene kunne tolkes, og beho-
vet for å utveksle synspunkter vokste frem. I
dag favner selskapet et vidt interessefelt fra
teoribygging og basalforskning til anvendt
forskning i tilknytning til balansekontroll og
gangfunksjon i dagliglivet og i relasjon til
ulike populasjoner og kliniske problemstil-
linger. Selskapet samler forskere og
klinikere blant annet innen nevrovitenskap,
tekniske fag, psykologi, fysisk aktivitet og
helsefag. For tiden er nevrofysiolog og fy-
sioterapeut, professor Fay Horak president.
Selskapet har egen nettside (http://
www.ispgr.org/). Neste konferanse holdes i
Marseille fra 29. mai til 2. juni 2005.

Fallproblematikk og forhold knyttet til
fysisk funksjon og livskvalitet hos ulike kli-
niske populasjoner var blant temaene som
opptok konferansedeltakerne. En rekke ar-
beider omhandlet dessuten balansekontroll
ved samtidige motoriske og kognitive aktivi-

Norsk fysioterapiforskning markerer
seg internasjonalt

teter. Fay Horak fremhevet i et innlegg at
posturografiforskningen igjen har kommet i
fokus ved at ny teoretisk forståelse avdekker
nye aspekter ved kroppssvai. Norsk
fysioterapiforskning har bidratt og er blitt
synliggjort på alle disse er feltene.

De norske fysioterapeutene deltok med
følgende presentasjoner:
Astrid Bergland: Predictors of falls: bivariate
and multivariate analyses. Podieforedrag.
Jorunn L. Helbostad: Comparison of two
types of exercise regimes on selected
functional abilities for community-dwelling
elderly at risk of falling. Podieforedrag.
Birgitta Langhammer: Physiotherapy in the
rehabilitation of stroke patients. Bobath or
motor relearning program? A follow-up 1
and 4 years post stroke. Poster.
Rolf Moe-Nilssen: Adaptation of gait in
elderly women after sudden reduction of
environmental lighting. Podieforedrag.
Britt Schumacher Mohr: Postural stability –
a tentative model for clinical understanding.
Poster.
Rolf Moe-Nilssen var invitert ordstyrer for
podiesesjonen Gait and gait perturbation.

Abstracts fra konferansen kan lastes ned fra:
http://www.powmri.unsw.edu.au/ispg2003/
ISPG2003/ISPG2003.htm

Rolf Moe-Nilssen

Pasientinformasjon
i fokus
Høgskulen i Volda kan fra i høst tilby et

nytt studium i helsepedagogikk og

pasientinformasjon. Flere fysioterapeuter

har meldt sin interesse for studiet,

opplyser administrativ studiekoordinator

Nils Magne Magerøy til FYSIOTERAPEU-

TEN.

Ifølge nettstedet www.hivolda.no er

målgruppen først og fremst  personer med

helse- og sosialfaglig høyskoleutdanning.

Studiesjef Gonnie Smit Løseth sier at

målet er å gi helsearbeidere et bedre

grunnlag for å møte de stadig økende krav

til pasientinformasjon og opplæring.

    Studiet i helsepedagogikk og

pasientinformasjon skal gi kompetanse til

å planlegge, begrunne, gjennomføre og

evaluere informasjon og opplæring til

pasienter og pårørende i spesialist- og

primærhelsetjenesten.

 Studiet er basert på undervisnings-

samlinger i Volda. Det er lagt opp som

videreutdanning eller som en del av en

mastergrad og gir tilsammen 30 studie-

poeng.

For mer informasjon:  www.hivolda.no
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Verdenskongressen i Barcelona

Både forbundsleder Anne Lexow og leder i fagseksjonen Malene Haneborg sier norske fysioterapeuter til-
hører eliten i sitt fag.

FYSIOTERAPEUTEN rakk å få med en del inntrykk fra kongressen før bladet gikk i trykken. Den fag-
lige delen, med blant annet presentasjon av norske deltakeres bidrag, vil bli presentert utover høsten.

Den 14. verdenskongressen representerer også en milepel i norsk fysioterapihistorie. For første gang er
en norsk fysioterapeut med i styret i WCPT, The World Confederation for Physical Therapy. Forbundsleder
Anne Lexow er valgt inn som styremedlem og hun fikk like godt ansvaret for pengesekken.

Det er bare to timer til hennes første styremøte, og hun
innrømmer at det er med skrekkblandet fryd hun ser
fram til å gå løs på utfordringene som venter. Hun får
skryt fra kolleger både fra inn- og utland for sin dyktig-
het og er valgt til kasserer i verdensorganisasjonen. Det
er en stor oppgave hun begir seg ut på, men hun er glad
for å ha kommet så langt. Anne Lexow er helt sikker på
at visepresident Inger Bjørnsted vil gi henne gode råd
underveis. Inger Bjørnsted  har vært leder av den dan-
ske fysioterapeutorganisasjonen og har avansert fra sty-
remedlem til visepresident i WCPT. Når vi spør Lexow
om hva hun tror hun vil tilføre organisasjonen, snakker
hun i flertall:

 – Fysioterapeutene i Norden er sterke. Vi er mange,
like mange som i den spansktalende del av verden.
Denne felles kunnskapen blir viktig å markedsføre.

– Hva er Nordens styrke?

Med i det gode selskap

BARCELONA: Den 14. internasjonale fysioterapikongressen i Barcelona er historie.

Over 3.000 fysioterapeuter fra hele verden har deltatt. Nesten 4.500 abstracts er

blitt presentert, av disse var det 34 norske som kom gjennom nåløyet. De norske

prestasjonene har holdt god faglig kvalitet, ifølge tilbakemeldingene.

-Det er en anerkjennelse for Norge og Norden at vi er med i arbeidet i WCPT.

Med danske Inger Bjørnsted som visepresident og min plass i styret, har vi en

posisjon vi aldri har hatt tidligere, sier Anne Lexow, nyvalgt styremedlem i

WCPT, til FYSIOTERAPEUTEN.

– Vi holder oss faglig orienterte og oppdaterte. Vi
har godt utdannede fysioterapeuter. Det skyldes blant
annet gode lærerkrefter, med hovedfag som krav for å
få slik jobb. Men andre i Europa er også kommet langt
på området. Storbritannia og Nederland er blant de land
vi føler stor samhørighet med, sier styrerepresentant
Lexow.

Ivareta Europa
Den viktigste oppgaven blir å ivareta Europas interes-
ser i WCPT, mener Lexow.

– Europa er kommet langt. Blant annet vedtok vi et
Benchmarking-statement på et ekstraordinært General
Meeting like før konferansen. Dette er et kvalitetsmål
for fysioterapiutdanningen i alle medlemsland. Her blir
det viktig å få et standardisert system for utdanning
som de enkelte land kan jobbe mot. Det kan aldri bli

Heidi Johnsen,
FYSIOTERAPEUTENs
utsendte medarbei-
der i Barcelona.
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likt, men det er viktig å få et system som kan måles mot
et akreditteringssystem. Vi må ha verktøy som kan
måle kompetansen til fysioterapeuter, både på ferdighet
og kunnskap, sier hun.

Lexow understreker at dette er et viktig verktøy som
land med mindre ressurser kan bruke overfor sine myn-
digheter.

WCPT har fått i oppdrag å etablere en database som
inneholder eksisterende standarder i fysioterapi. Dette
skal hjelpe medlemslandene til å bruke disse standar-
dene i fagutøvelsen, slik at nye land kan lage sine egne
standarder ut fra eget behov.

Twinningprosjekt
Et annet viktig arbeid er hvordan twinningprosjektene
skal organiseres. Norge har et slikt prosjekt med
Uganda hvor NFF har bidratt med å etablere en

fysioterapeutorganisasjon.
– Nå ønsker de å jobbe med fagutvikling. Dette ar-

beidet må organiseres og settes i system. Målet er å bi-
stå de landene som har minst ressurser og de største be-
hov. Ni nye land ble tatt opp i WCPT, Barbados,
Equador, Mexico, Sri Lanka, Saudi-Arabia, Syria, Ne-
pal, Botswana og Costa Rica. Dette er land som er unge
i fysioterapisammenheng og som trenger oppfølging fra
WCPT, sier Lexow.

Språklige forviklinger
I samtlige papirer som er sendt ut i forbindelse med
WCPT-kongressen står det at engelsk er WCPT-språk.
Under åpningsseremonien foregikk mye av program-
met på spansk, til tross for en heftig og lang diskusjon
på General Meeting om at også spansk skulle være et
WCPT-språk. Dette gikk General Meeting imot.

– Det motsatte resultat ville ha økt utgiftene betrak-
telig og blant annet gitt betydelig høyere deltakeravgift.

Et viktig argument for bare å bruke engelsk er at det
meste av fordypningen i fysioterapi foregår på engelsk.
Spanjolene er gode i engelsk, så dette er politikk, sier
Anne Lexow.

Et annet spørsmål som ble diskutert var om enkelt-
medlemmer skal kunne delta på arrangementer uten å
være medlem i WCPT.

General Meeting stemte ned forslaget om at enkelt-
medlemmer kunne delta på kongressen.

Lexow må heretter belage seg på å ha hele verden
som møteplass. Første General Meeting er i februar
neste år i New Dehli. Men mye av kontakten vil nok
skje via internett. Neste kongress blir i Vancover i Ca-
nada i juni 2005. ■

Internasjonalt selskap.
Nyvalgt styremedlem,
Anne Lexow, sammen
med WCPT-president
Sandra Mercer Moore.

Gratulasjoner og applaus. På en frokost som NFF
arrangerte for norske deltakere – med stor oppslutning
– fikk WCPT-medlem Anne Lexow gratulasjoner fra
nestleder Elin Engseth.
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Haneborg sier hennes oppgave har vært å se på hva
som er aktuelt i andre land.

– Mye av det som presenteres er generelt bra, men
det har vært mange kollisjoner i forhold til hva vi
hadde tenkt oss å gå på. Norge har vært godt represen-
tert på de fleste områder med ulike presentasjoner, fra
doktorgradsarbeider til workshops. Hvis man ikke er
spesielt interessert og kjent innenfor feltet, ville de
korte presentasjonene på 20 minutter vært vanskelig å
få med seg. Vitsen må være å tenne tilhørerne. Vi er her
først og fremst for å få oversikt over fagfeltet og for å
få nye ideer. Norge har kommet langt i den faglige ut-
viklingen, sier Haneborg.

Fri flyt
Hun sier at en viktig utfordring blir å følge opp WCPTs
vedtak om å få en egen standard for fysioterapeuter i
forhold til «fri flyt» av arbeidskraft, noe Norge må for-
holde seg til ifølge EØS-avtalen.

Haneborg tror det kan bli vanskelig å finne en platt-
form på verdensbasis fordi fysioterapien har ulikt stå-
sted, og forskjellen på utdanningene er mange steder
store. De landene som er langt framme, vil være nyttig
drahjelp for de andre. Hun viser til Canada, som har
gjort et godt arbeid her.

– Fysioterapeut er en tittel, men innholdet i den er

FYSIOTERAPEUTEN treffer en relativt rolig Eilin Ekeland ute i kongresshallen like før hun skal i

ilden å presentere en systematisk oversikt om fysisk aktivitet som fremmer selvfølelse hos barn.

Hun har samlet 23 studier fra hele verden som viser at fysisk aktivitet gir selvfølelse. Effekten

er best hos barn med problemer. Studien, en Cochrane-oversikt som også vil bli publisert i

Cochrane Library, ga ingen svar på hvilke aktiviteter som er best.

Ekeland skal bruke studien som en del av mastergraden hun jobber med. Hun har fått med

seg en del av de andre presentasjonene og synes det er stor kvalitetsforskjell på en del av det

hun har vært på. Det hun har fått med seg fra norske kolleger synes hun har vært bra.

I den faglige eliten
Fagseksjonen var sterkt representert på kongres-

sen. Malene Haneborg, leder i NFFs fagseksjon,

sier det er viktig å holde seg oppdatert internasjo-

nalt, og her presenteres det siste innen fag og

forskning. Hun mener Norge ligger langt fremme

når det gjelder faglig utvikling.

ulikt fra land til land. Det er dette innholdet vi må få
systematisert, slik at det blir enklere å jobbe over gren-
sene, sier Haneborg.

Samarbeid
En kveld tilbrakte den norske og danske fagseksjonen
sammen for å utveksle erfaringer og ideer.
– Vi har diskutert hele organiseringen av kurs, fag-
utvikling og prioriterte områder. Det var nyttig fordi vi
gjør veldig mye likt. I stedet for å overlappe hverandre,
kan vi bruke våre erfaringer til å videreutvikle og
styrke faget, sier Haneborg.

Manuell terapi
Fagseksjonen har også hatt møte med IFOMT, Interna-
tional Federation of Manual Theraphy.

– Vi ønsker en nøyaktig beskrivelse av denne utdan-
ningen i Norge og også internasjonalt, blant annet for å
gjøre det lettere å godkjenne denne utdanningen fra an-
dre land. Dette er i dag et krevende arbeid, sier fag-
seksjonslederen.

Fagseksjonen bidro også på den nordiske standen.
Den var godt besøkt. Her fikk de også  mulighet til å få
nærmere kontakt med sine utenlandske kolleger. Da
NFF inviterte til samling utenfor standen, var det trangt
om plassen. ■

Like før…

Snart min tur. Eilin
Ekeland skal snart inn
og presentere sitt
arbeide.

NFF og fagsek-
sjonen. Nestleder i
NFF Elin Engseth,
Bente Øfjord, Kåre
Øystein Trædal og
Jorunn Lunde fra
fagseksjonen foran
den nordiske standen
da NFF inviterte til
en liten samling av
nordiske kolleger.
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Verdenskongressen i Barcelona

Gitle Kirkesola presenterte S-E-T, Sling Excersise Therapy, som er et
kunnskapsbasert konsept på kongressen. Responsen viste seg blant annet i
besøket på standen hvor han demonstrerte øvelser på interesserte.

I presentasjonen viste Kirkesola de ulike elementene i konseptet, weak
link testing, som er en screentest i lukket kinetisk kjede. Deretter individuell
testing av muskler i åpen kinetisk kjede.

I konseptet er det avspenningsøvelser og øvelser for bedring av
bevegelsesutslag. Styrke- og utholdenhetstrening i åpen og lukket kinetisk
kjede og sansemotorisk trening for bedring av nevromuskulær kontroll. I
konseptet inngår gruppetrening, hjemmetrening og et dataprogram som er
spesialutviklet for fysioterapeuter. Programmet har 180 forskjellige øvelser
inndelt i progresjonstrening. Til slutt viste han en filmet kasuistikk over en
pasient som hadde sterkt nedsatt skulderfunksjon med store smerter etter et
fall for tre år siden.

Det ble vist en tilnærmelse i S-E-T-konseptet med øvelser i Terapimaster
hvor funksjonene ble normalisert over kort tid.

– Konseptet er basert på basalforskning gjort av andre, forskning som vi
har initiert i konseptet og i senere tids forskning som andre gjør på vårt kon-
sept, sier Kirkesola.

Fysioterapeuter med Kirkesola, i spissen har utarbeidet S-E-T konseptet
de siste 4-5 årene. Både etter presentasjonen og på standen ble Kirkesola kon-
frontert med spørsmålet om dokumentasjon.

– Men jeg får også mange spørsmål om praktiske løsninger for ulike lidel-
ser. Vi jobber kontinuerlig med å forbedre dokumentasjonen av konseptet,
sier han. ■

Else Marie Holm og Bente Bjertnæs
har vært kollegaer i 25 år. Det feiret
de med å reise til Barcelona.

– Vi har ikke bare feiret. Vi har
kombinert «sølvbryllupet» med fag-
lig påfyll, sier de to humørfylte fy-
sioterapeutene.

Sykehuset Innlandet HF Lille-
hammer har vært arbeidsplassen til
avdelingssjef og sjeffysioterapeut
Else Marie Holm og avdelingsleder
for kirurgisk sektor, Bente Bjertnæs.
Samlivet sier begge har vært mor-
somt og spennende.

– Vi har en røff tone oss i mel-
lom. Noen lurer sikkert på om vi
mobber hverandre, men vi har det
fryktelig morsomt på jobben, og når

vi er sammen ellers, som her nede i Barcelona. Noen sier det smitter over på omgivelsene, og det gjør
da ingenting, sier Else Marie Holm.

Begge to er spesialister hver på sitt felt. Holm er spesialist i rehabilitering, gynekologi og obste-
trikk. Bjertnæs i ortopedi.

– Når det gjelder fag, er vi ikke trofaste mot hverandre. Vi går på ulike forelesninger. Det meste er
spennende, ikke minst det å se alle de dyktige  fysioterapeutene og arbeidet som presenteres her. Det er
en styrke for vårt fag og gjør det spennende å være fysioterapeut, sier Bjertnæs. ■

Beveg deg – nå
også på engelsk
NFFs Beveg deg-plakat var godt synlig

blant mange andre plakater på

kongressen. Grete Treider, som har

vært ansvarlig for kampanjen siden

den startet opp for halvannet år siden,

har all grunn til å være stolt av

arbeidet.

Stor interesse for S-E-T

«Sølvbryllup» i Barcelona

Parløp. Fysioterapeutene Else Marie Holm og Bente
Bjertnæs har jobbet sammen i 25 år. Begivenheten feiret de
på verdenskongressen i Barcelona.

Stiv nakke. Nora Mus Grove fra Finland var
innom standen og ba Gitle Kirkesola om hjelp
for stiv nakke.
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Fra leserne

innspill  fra Folkestad

Anders Folkestad
leiar av UHO

Som 1.års studenter på mensendieckutdanningen ønsker vi å
lufte noen tanker om holdninger til fysisk aktivitet. I dagens
samfunn blir menneskene stadig mer stillesittende. Forskning
viser som kjent at resultatene av dette er alvorlige livsstils-
sykdommer som diabetes type 2, hjerte-karsykdommer, over-
vekt etc. Forskning viser også at det er lite som skal til for å
forebygge dette. Økt hverdagsaktivitet kan være en enkel løs-
ning. I St.meld. nr. 16 «Resept for et sunnere Norge» er en av
hovedstrategiene at helsetjenestene skal forebygge mer for å re-
parere mindre. Ett av tiltakene er å innføre en «Grønn resept»,
som kan inneholde fysisk aktivitet som terapiform. Oppfølgin-
gen skal blant annet gis fra helsearbeidere. Vi går ut fra at fy-
sioterapeuter vil få en sentral rolle i dette arbeidet. I den forbin-
delse ser vi det som en viktig oppgave for fysioterapeuter å
fremme en holdning som stimulerer til fysisk aktivitet. For å
kunne videreføre disse holdningene tror vi at man selv må være
seg dem bevisst.

Vi antar at fysioterapistudenter ikke stiller i noen særklasse
med tanke på fysisk aktivitet i hverdagen. På vår utdanning blir
for eksempel heisen flittig brukt, og trikken til og fra våre ulike
undervisningssteder blir ofte ukritisk benyttet. (Selv om det på
timeplanen er satt av tilstrekkelig med tid til å gå eller sykle).
Hvordan skal vi, med en hverdagsaktivitet som glimrer med sitt
fravær, kunne komme ut i arbeidslivet og prøve å få våre pasi-
enter til å være i bevegelse?  Vi synes at bevisstgjøring rundt
dette temaet hører til allerede i utdanningen. Man har her en
glimrende mulighet til å formidle til studentene hvordan man
kan oppnå en mer aktiv hverdag. Vi tror at en bevisstgjøring
gjennom studiene vil hjelpe den enkelte til å kunne føre disse
holdningene videre. Hva med å trekke ”Beveg deg” kampanjen
inn i undervisningen? Må vi ikke selv like å bevege oss før vi
kan bevege andre? Vi håper utdanningene tar utfordringen!

Ingeborg Østby-Deglum og
Ane Kristiansen Solbraa

Studentspalten:

Tanker om
fysisk aktivitet

På jakt etter jobb?
www.fysioterapeuten.no/arbeidsmarked

Null pluss…
Tariff 2003 kom i hamn utan dei store overskriftene. Til-
sette i offentleg sektor var på førehand sikra ein lønnsvekst
dette året på over 4 prosent. I Oslo kommune blei det både
mekling og lønnstillegg. Difor kan det ikkje kallast
nulloppgjer. Som vanleg blir forhand-lingane i offentleg
sektor også ein målestokk for forhandlingane om takstar og
driftstilskot.

I tråd med det inntektspolitiske samarbeidet har UHO le-
vert eit solid bidrag til kampen mot arbeidsløyse. Det står
att å sjå kva som blir effekten for norsk økonomi og kon-
kurranseevne. Vi krev at renta blir kraftig redusert.

Men tariffoppgjer utan friske pengar må vere eit unntak.
Lønnsnivået er framleis for lågt. Avstanden mellom
utdanningsgrupper i offentleg sektor og tilsvarande grupper
i privat sektor er altfor stor. Arbeidet for den lønnsmessige
snuoperasjonen må halde fram med stor kraft. Gjennom
dette oppgjeret har vi sett søkelyset på systemforhold som
har vore til hinder for oss, mellom anna at offentlege
oppgjer lett har blitt blåkopi av LO-NHO forhandlingane.

Blåkopi blei det ikkje denne gongen. Vi fekk gjennom-
slag for ein garantiklausul både i stat- og
kommuneoppgjeret. Denne vil utløyse nye forhandlingar
dersom den samla lønnsveksten i industrien, funksjonærane
inkludert, ligg over offentleg sektor.

Sjølv om det ikkje skjer, kan denne klausulen vise seg
viktig i lønnskampen framover. Den markerer at det gamle
og snevre industrifrontfaget har måtta vike for ein ny og
breiare lønns-målestokk, som også omfattar funksjonærane.
Det er trass alt ein positiv gevinst i tariff 2003.

Utfordringa no blir å dra nytte av denne endringa. I 2004
vil ikkje null pluss strekke til. Då må  utdanning, kompe-
tanse, ansvar og risiko bli skikkeleg verdsett.  Det vil vere
rettferdig, og det vil vere eit positivt bidrag til kvalitets-
arbeidet i det offentlege generelt og i helsesektoren spesielt.
Våre styresmakter og arbeidsgjevarar bør tenke meir på
dette enn på einsidig økonomisk innstramming fram til
neste hovudtariffoppgjer.
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 Fra leserne

Gjennom litteratur og intervjuer med to fy-
sioterapeuter søkte vi å få svar på om seksu-
allivet er et tema mellom terapeut og pasient
ved symptomgivende bekkenløsning. Vi fant
at en stor del av pasientgruppen har smerter
ved samleie, og at seksuallivet som tema
derfor er aktuelt å ta opp. Seksuallivet be-
skrives i litteraturen som et ikke-tema i
helse- og sosialsektoren. Ifølge våre infor-
manter stemmer ikke dette når det gjelder
pasienter med bekkenløsning. Fysioterapeu-
tene tar temaet opp når det er nødvendig og
føles riktig. Som oftest er det fysioterapeu-
ten som tar initiativ til samtalen. Dette gjøres
når behandlingen ikke får forventet effekt,
for å gi kvinnen kunnskap og trygghet, og
fordi seksuallivet er en sentral del i et samliv
og dermed viktig for livskvalitet og helse.
Seksuallivet er vanskelig å ta opp. Det kre-
ver mot, intuisjon, lydhørhet, evne til å «se»

Viktig – men vanskelig!
Seksuallivet som tema mellom terapeut og pasient
ved symptomgivende bekkenløsning

Har kvinner med symptomgivende bekkenløsning problemer med sek-

suallivet i form av smerter ved samleie? Skal vi som fysioterapeuter ta

opp et så personlig og følsomt tema med pasientene? Dette var noen

av spørsmålene vi som studenter stilte oss da vi valgte emne for

prosjektoppgaven innen helsefremmende og forebyggende arbeid.

pasienten, i tillegg til faglig kunnskap. Fy-
sioterapeuten må være trygg på seg selv og
signalisere at det er «tillatt» å snakke om te-
maet. Begge våre informanter understreker
imidlertid at det er viktig å være seg sitt fag
bevisst og basere råd og veiledning på fysio-
terapifaglig kunnskap.

Vårt arbeid bygger på informasjon fra
kun to informanter, og vi kan derfor ikke
trekke noen generelle konklusjoner. Våre in-
formanter jobber mye med bekkenløsnings-
pasienter og har lang erfaring med å ta opp
seksuallivet med pasientene sine. Hvordan
forholder det seg for fysioterapeuter flest?

Det er vanskelig for oss å vite hvor mye
fokus det er på temaet  på kurs og i arbeidsli-
vet ellers, men på fysioterapiutdanningen
ved Høgskolen i Bergen er det ikke en del av
fagplanen. Dette i motsetning til vernepleier-
utdanningen samme sted. Innen fysioterapi-

faget er seksualrelaterte problemer ikke bare
relevant i forhold til bekkenløsning. Det kan
også være aktuelt ved andre lidelser, som for
eksempel inkontinens, tverrsnittslesjoner og
rygg- og hjerteproblemer. Vi mener derfor
det er viktig å sette fokus på hvordan vi som
fysioterapeuter bør/kan forholde oss til det å
ta opp seksuallivet med aktuelle pasient-
grupper.

Oppgaven er tilgjengelig på biblioteket på
fysioterapiutdanningen ved Høgskolen i
Bergen.

Av Britt Madli Manger, Anita Grundal
Mogensen, Ane Nøtsund
2. års fysioterapistudenter ved
Høgskolen i Bergen

Studenter og utdanning
Neste FYSIOTERAPEUTEN skal være et temanummer om

studenter og fysioterapiutdanning. Hvis du har erfaringer og

synspunkter du gjerne vil dele med kolleger og medstudenter,

har du sjansen nå!

FYSIOTERAPEUTENs  redaksjon vil nemlig gjerne ha debatt

rundt temaet. Siste frist for levering til blad nr. 8 er 21. juli.

Send ditt bidrag på e-post: dl@fysio.no  eller

fysioterapeuten@fysio.no

Dagrun Lindvåg, redaktør
Forrige studentnummer.
FYSIOTERAPEUTEN nr. 9/2002

Dorcas AS, Åsa, 3512 Hønefoss
Tlf. 32 13 51 40 · Faks 32 13 51 41

E-post: post@dorcas.no · www.dorcas.no

STADTHOLDER®-MOOR

Din totalleverandør 
av produkter innen:

Varme- og  kuldeterapi
Gel, kremer, massasjeolje

Tape, bandasjer
Hjelpe- og støtteputer

Hygieneprodukter

Illustrasjon: Helga Nøtsund
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Fagutøvelse i fysioterapi

Eline Thornquist, Dr. Philos., Institutt for
klinisk medisin, Universitetet i Tromsø

Anne Gretland, Fysioterapeututdanningen,
Høgskolen i Tromsø

Introduksjon
Vi har sett to filmer fra fysioterapipraksis
som har fått oss til å tenke over egne faglige
vaner og væremåter. I de aktuelle filmene
blir en pasient behandlet med samme be-
handlingsform av to forskjellige fysiotera-
peuter. Det utvikler seg  store forskjeller i
terapeutenes praksis og i de situasjoner som
skapes. Dette var tankevekkende sett i lys av
at vi ofte omtaler fysioterapi i form av å
navngi metoder som blir brukt. Betegnelser
som alminnelig eller vanlig fysioterapi, ma-
nuell terapi eller psykomotorisk fysioterapi
brukes for å kategorisere antatt ensartede
praksisformer. Filmene viste imidlertid at en
enkelt metodebetegnelse kan skjule store
forskjeller i praksis. Hensikten med denne
første artikkelen er å belyse hva fysiotera-
peutene konkret gjør i situasjonene gjennom
å spørre hva er det i deres handlemåter og -
mønstre som skaper ulikheter? Selv om de
aktuelle filmene viser eksempler på psyko-
motorisk fysioterapi er temaene som belyses
i artikkelen relevante i forhold til alle møter
mellom pasient og fysioterapeut.

Et overordnet mål i psykomotorisk fysio-
terapi såvel som i aktuell helsepolitikk, er at
behandling skal være en form for «hjelp til
selvhjelp» (1-4). Å realisere et slikt mål kre-

I en serie på to artikler retter vi oppmerksomheten mot den konkrete fagutøvelsen hos

fysioterapeuter. Artiklene er basert på analyse av videofilmer hvor samme pasient

behandles av to forskjellige fysioterapeuter.

Kropp, samtale og deltakelse
Del 1. To praksissituasjoner - en sammenligning

ver at pasienter har en viss evne til selv-
regulering. Ut fra vår forståelse forutsetter
dette at behandling gir muligheter for å
(videre)utvikle fortrolighet og tillit til egen
kropp – til seg selv, og videre at den gir erfa-
ring av mestring og motiverer for å prøve ut
nye handlinger og bevegelser. Med dette
som bakgrunn rettes oppmerksomhet mot
samspillet mellom pasient og terapeut med
fokus på om, og hvordan, terapeuten frem-
mer pasientens deltakelse og på hva slags
erfarings- og meningsverden som utvikles i
forhold til pasientens kroppslige problemer
og plager.

Teoretisk og metodisk plattform
Vi har støttet oss til tradisjoner i sosiologi og
sosialantropologi med hensyn til teori og
metode – to forhold som henger tett
sammen. De tar utgangspunkt i faktiske,
ikke-konstruerte situasjoner og legger vekt
på praksisnære beskrivelser – på det spesi-
elle og kontekstuelle (5-10). Handlinger og
begivenheter blir studert med fokus på det
skapende og konkrete; på her-og-nå, og
studieenheten er interaksjon mellom minst to
parter. Det betyr at praksis og (sam)handling
står i sentrum for interessen, ikke partenes
egenskaper, bevisste intensjoner og motiver.
En kan aldri ta for gitt at det er samsvar mel-
lom hva personer sier at de gjør, har til hen-
sikt å gjøre og hva de faktisk gjør. Analyser
av faktisk praksis gir spesielle muligheter til
å løfte fram det fagutøvere selv har tendens
til å ta for gitt, såvel som utilsiktede virknin-

ger (5-12).
Søkelyset rettes mot hvordan inter-

aksjonen utspiller seg gjennom partenes bi-
drag og tilpasning til hverandre. Kommuni-
kasjon forstås som et fellesprosjekt der par-
tene er deltakere uansett hva de gjør eller
ikke gjør. Det er typen deltakelse, og hvor-
dan partene influerer hverandre og skaper
noe sammen, som står i fokus.

Et sentralt premiss er at det ligger bud-
skap i alle handlinger; ofte til og med flere
på en gang (5-10). Alt som skjer har således
potensiell interesse. En kan ikke på forhånd
definere og bestemme hva som er viktigst.
Derfor er et våkent blikk for både detaljer og
totalsituasjon viktig. Hjelpemidler som
lydbåndopptak og videofilmer anses som
nyttige for å kunne studere situasjoner gjen-
tatte ganger.

Videre understrekes det at enhver hand-
ling springer ut av en bestemt sammenheng,
og at den i seg selv er med og bestemmer
hva slags kontekst som skapes og som vi-
dere handlinger må forstås i forhold til.
Handlinger er med andre ord både kontekst-
skapt og kontekst-skapende (5-10). Det betyr
at deltakende parter skaper aktive omgivel-
ser for hverandre. Handlinger må på denne
bakgrunn ses i et dobbeltperspektiv; både
som uttrykk for og bidrag til situasjoner.

Teoretikere som er opptatt av å forstå so-
sialt liv slik det utspiller seg, fremhever at en
alltid må ta høyde for makt og deltakernes
formelle posisjoner når situasjoner og prak-
sis skal studeres (13-18). Alle har ikke like
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muligheter til å sette premisser for innhold
og utvikling av situasjoner. I forhold til fy-
sioterapi kan dette belyses med at autorisa-
sjon gir fysioterapeuter offentlig anerkjen-
nelse, noe som igjen gir dem spesielle mu-
ligheter til å prege kliniske møter med pasi-
enter. Det er først og fremst opp til terapeu-
ten om slike møter blir pasientorienterte og
om de fremmer aktiv deltakelse. Det tilsier
oppmerksomhet på hvordan terapeuten for-
valter sin faglighet.

Studier av samtalepraksis – muligheter
og begrensninger
Studier av samtalepraksis står sentralt i flere
samfunnsvitenskapelige tradisjoner. Betegnel-
sen «conversation analysis» omfatter flere ret-
ninger som har vært orientert mot å identifi-
sere mønstre og organisering av samtaler i
ulike sosiale sammenhenger1 – for eksempel
hvordan spørsmål og svar fordeler seg mel-
lom partene, hvordan de veksler mellom å
snakke og lytte, hvem som introduserer tema,
hvilke tema som følges opp og hvordan det
gjøres. Generelt er interessen rettet mot hvem
som tar initiativ og hvordan partene legger fø-
ringer på hverandres handlinger.

Forskning utført i ulike sammenhenger –
uformelle som formelle – viser at samtale-
partnere følger uskrevne regler og prinsip-
per, og at dette ofte skjer ubevisst (se for ek-
sempel 7-9,15-23). Disse studiene kaster lys
over sammenhenger mellom det skapende
og det gitte i møter, og over hvordan sym-
metri og asymmetri skapes av deltakerne i
fellesskap. Det er lett å overse det vi er vant
til. På denne bakgrunn er det viktig for hel-
sepersonell å være kjent med hva som kjen-
netegner samtaler i forskjellige kontekster.

De fleste studier fra institusjonelle sam-
menhenger skriver seg fra klasserom, rett-
saler og legekonsultasjon (14-18, 20-23).
Disse studiene viser fellestrekk uavhengig
av hva slags institusjonell ramme det dreier
seg om. Det gjelder organiseringen av sam-
taler og rollefordelingen mellom partene.
Samtalene har en typisk tredelt struktur: Den
profesjonelle - den institusjonelle represen-
tanten, det være seg en lærer, advokat eller
lege – stiller første spørsmål, eleven/klien-
ten/pasienten svarer, og deretter stiller den
profesjonelle et nytt spørsmål eller gir en
kommentar eller evaluering. Ikke minst i
klasseromssammenheng er det tredje leddet
ofte en eksplisitt evaluering av elevens svar,
det være seg «bra» eller «det var fint» og så

videre. Fra legekonsultasjoner er det også
dokumentert at et evaluerende aspekt ofte er
innbakt i det tredje elementet i sekvensen
(15-18, 20-22). Generelt kan det sies at pro-
fesjonelle har kontroll over innholdet i sam-
taler på to måter, dels ved å stille spørsmål
og dels ved selektiv oppmerksomhet. Det er
de som bestemmer hva som følges opp og
hva som overhøres, hva som er relevant eller
irrelevant og hva som verdsettes eller ikke.

Forskere har vist at mesteparten av det le-
ger sier har form av spørsmål (se for eksem-
pel 15-18). Mange av spørsmålene er dessu-
ten spesifikke og lukkete og begrenser pasi-
entenes svarmuligheter. Det er heller ikke
uvanlig at leger avbryter pasienter. Det er
dokumentert at leger er lite begeistret når pa-
sienter selv stiller spørsmål (22-23). Tenden-
sen er at pasienter gis begrensete muligheter
for å presentere sine versjoner og at deres bi-
drag underkjennes.

Nevnte fellestrekk kan ses i sammenheng
med hva profesjonelle møter dreier seg om
og partenes formelle posisjon. Det er selv-
sagt at fagutøvere må stille spørsmål for å få
grunnlag til å handle faglig adekvat. Det er
nødvendig å stille en del lukkete spørsmål
og styre en del av temavalget. Alt er ikke
like relevant å snakke om i faglige sammen-
henger. Men hvis fagutøvere setter alle pre-
missene og bare gjør sin egen kunnskap og
meningsverden relevant, dannes det lite gro-
bunn for deltakelse og reelt samarbeid. Selve
informasjons- og vurderingsgrunnlaget for
faglige valg snevres inn. Det betyr at fag og
kommunikasjon er vevd i hverandre. Dette
er viet begrenset oppmerksomhet i såvel
helsefaglig som samfunnsfaglig forskning.

På denne bakgrunn er det en utfordring å
inkludere den profesjonelle kunnskapen som
tas i bruk når kliniske situasjoner studeres
(9,24). Vi vil gjøre den forståelse av kropp
og helseproblemer som fysioterapeutene i de
aktuelle filmene bygger på i faglige handlin-
ger og i samhandling til gjenstand for et kri-
tisk og undersøkende blikk. I vår analyse tar
vi det kroppslige aspektet med både i rela-
sjon til den fagspesifikke utøvelse og til
samhandlingen generelt. Det innebærer å
rette oppmerksomheten mot hva terapeutene
gjør, hvordan de snakker om og forholder
seg til pasientens kropp og plager, hvordan
de fortolker kroppslige forhold og budskap,
hva slags aktivitet som stimuleres og hvor-
dan de to - pasient og terapeut - forholder
seg til hverandre underveis i behandlingen.

Det gjelder å få fram hva som gjøres når og
hvordan og synliggjøre at konkret fag-
utøvelse innebærer valg og vurderinger, til-
pasninger og justeringer av ulik art.

Metode og materiale
Materialet omfatter to videofilmer som viser
psykomotorisk behandling. To fysioterapeu-
ter utfører omtrent en times lange behandlin-
ger på samme pasient med to måneders mel-
lomrom. Filmene er laget i undervisnings-
øyemed. De to terapeutene har lang erfaring
både fra praksis og undervisning.

Pasienten er en kvinne i 40-årene. Hun
har vært til prøvebehandling hos begge fy-
sioterapeutene tidligere. Hun er periodevis
plaget av hodepine, svelgvansker og følelse
av klump i halsen og tretthetsfornemmelse i
korsryggen.

Filmene er observert gjentatte ganger.
Det er beskrevet i detalj hva som foregår i
behandlingssituasjonene. Hensikten var å
observere konkret (sam)handling og identifi-
sere hva slags mønstre som gjorde seg gjel-
dende underveis i behandlingen, og på dette
grunnlaget vurdere og reflektere over hvor-
dan de aktuelle behandlingsseanser fungerer
i forhold til pasienten med hensyn til delta-
kelse i situasjonen, og i forhold til hennes
plager.

Materialet framstilles som direkte gjengi-
velser fra praksis (primærdata) og som sam-
mendrag. Sammendragene er informert av
de teoretiske perspektivene vi har redegjort
for og presenteres som analytiske beskrivel-
ser. Det er valgt utdrag som er typiske for si-
tuasjonene. Valgene er tatt på grunnlag av de
kroppsområder som synes spesielt viktige ut
fra pasientens kroppslige og verbale ytringer
og som aktualiseres flere ganger i begge si-
tuasjonene.

Ved gjengivelse av primærdata er kropps-
lige handlinger satt i parentes. De er beskre-
vet mest mulig hverdagsspråklig. Samtalene
er noe redigert for å lette tilgjengelighet ved
overgang fra muntlig til skriftlig språk. Lese-
ren vil ha muligheten til å fornemme og
forestille seg hva som foregår og grunnlag
for å vurdere gyldigheten av sammendrag og
analyser.

Resultater og refleksjoner

Fellestrekk i behandlings-
situasjonene A og B
Behandlingsrommene: Behandlingsrommene
er sparsomt innredet. En behandlingsbenk
står sentralt i bildet. Ellers er det ikke noe ut-
styr eller tekniske innretninger utover en
krakk i situasjon A og to stoler i situasjon B.

Fagutøvelse i fysioterapi

1. Disse retningene springer ut av en tradisjon som kalles etnometodologi, og de grunnleggende teoretiske innsiktene og ho-
vedprinsippene i den metodologiske tilnærmingen er utviklet av Harvey Sacks, Emmanuel Schegloff og Gail Jefferson (16).
2. FB vurderer her forholdet mellom bevegelse i rygg og hofte.
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Kroppslig orientering og oppmerksomhet:
Begge fysioterapeuter er gjennom blikk, be-
røring og bevegelse orientert mot hele pasi-
entens kropp, og de har oppmerksomheten
rettet mot pasienten hele tiden.

Stillinger og struktur i behandlingen: Begge
behandler pasienten i stående, sittende og
liggende stilling, og innenfor denne grunn-
strukturen er det også fellestrekk i hvordan
de bruker egne hender i massasjegrep, i valg
av bevegelser og i hvordan de instruerer el-
ler leder pasientens bevegelser.

Endring og tilpasning: Kroppslige endringer
hos pasienten – som når bevegelsesutslag
øker, bevegelser endrer kvalitet, spennings-
nivå reduseres – følges i begge situasjoner
av at fysioterapeuten forandrer sine handlin-
ger. Begge ser ut til å tillegge respirasjonen
spesiell betydning ved at blikket deres syste-
matisk følger pasientens respirasjons-
bevegelser. Endringer i pasientens pust føl-
ges alltid av at fysioterapeuten går over til å
gjøre noe annet – om enn på ulike vis.

Fokus og vektlegging: Ikke i noen av situa-
sjonene handler det primært om lokale funn,
symptomer og plager. Det er kroppslige
sammenhenger og fleksibilitet som står i
sentrum, men de to terapeutene har likevel
ulik orientering.

Særtrekk i behandlingssituasjon A og B
Situasjon A: Det er gjennomgående stille.
Fysioterapeuten masserer, «modellerer» pa-
sienten og leder bevegelser. Hun stiller få
spørsmål, og det er hun som snakker mest.
Hun svarer selv på noen av de spørsmålene
hun stiller, hun instruerer bevegelse og sier
litt om sine funn og observasjoner. Fokus er
på kroppslige forhold gjennom hele behand-
lingen. Fysioterapeutens utsagn er ofte av
evaluerende art som «bra, rimelig bra, ikke
verst» og liknende. Hun gir pasienten lite
mulighet til å få innblikk i hva som er grunn-
laget for sine vurderinger. Det etableres in-
gen tydelige forbindelser mellom terapeut-
ens observasjoner og utsagn og pasientens
plager, erfaringsverden og situasjon. Gene-
relt kan det sies at situasjon A er preget av at
terapeuten i liten grad søker innblikk i pasi-
entens verden, og pasienten på sin side får
lite innblikk i terapeutens verden. Fysiotera-
peuten framstår som målrettet, involvert og
engasjert, men hennes aktivitet synes ikke å
fremme pasientens deltakelse.

Situasjon B: Samtalen har en sentral plass i
denne behandlingen, og det er stor variasjon

i kroppslig og verbal samhandling. Fysiote-
rapeuten holder tema i mange ledd. Hun in-
struerer bevegelser, hun berører, hun gjentar
det pasienten sier, hun beskriver det pasien-
ten gjør og hun stiller spørsmål. Pasienten
får tid og mulighet til å prøve ut bevegelser,
kjenne etter og selv finne løsninger. Gjen-
nomgående sammenholder fysioterapeuten
egne observasjoner og tanker med pasien-
tens. Situasjonen preges av at fysioterapeu-
ten er orientert mot pasienten som person, og
at kropp, følelser og situasjoner knyttes
sammen. Dette bidrar til å etablere en felles
plattform som utgangspunkt for behandling.
Fysioterapeuten framstår som målrettet, in-
volvert og engasjert på en måte som synes å
fremme pasientens deltakelse.

Detaljer fra behandlingssituasjon A
Rommet er utstyrt med en behandlingsbenk
og en trekrakk. Pasienten (P) kler av seg
mens fysioterapeut A (FA) står ved benken
idet opptaket starter. Filmen begynner med
at P går fram mot krakken ikledd truse, og
hun er i ferd med å sette seg i det hun sier:

P: Skal jeg sitte her?
F: Nei, først skal du stå med ryggen
mot meg.

P retter seg opp igjen, går to skritt mot FA og
stiller seg med ryggen mot henne. FA kaster
et raskt blikk fra skuldre og ned, legger bak-
siden av høyre hånd mot pasientens kors-
rygg, stryker så ned over sete og lår. Hun
kjenner på knehaser og muskelfester på inn-
siden av knærne; alt mens blikket følger
hånden hennes.

FA: Du står…hun går litt bakover og
ser på knærne...rimelig bra, ja... Går
mot P igjen. Bøy begge knærne dine
ned (P bøyer litt i knærne) – der ja.
(FA legger hendene mot P’s bekken-
kammer) prøv og stå å slippe baken
din - der ja, bra.

Denne situasjonen åpner med at pasienten
spør hva hun skal gjøre. Det er nærliggende
å tolke dette som uttrykk for usikkerhet. FA
definerer situasjonen ved å instruere pasien-
ten til å stille seg slik at hun kan orientere
seg om kroppslige forhold med blikk og
hender. Etter en stund med taushet kommen-
terer hun pasientens stillinger og bevegelser.
Hun sier imidlertid lite. Dermed får ikke pa-
sienten holdepunkter for hva terapeuten ser
etter, eller hva slags fortolkningsramme eller
norm hun går ut fra når hun sier «rimelig
bra», «der, ja» og  «der, ja, bra».

Situasjonen fortsetter slik:
FA: Strammer det?... Rugg litt der.
(hendene fører bekkenet opp/ned i

huskende bevegelser)... ikke så korte...
litt sånn dypere... kjenn hele tiden når
du gjør det at du slipper bekkenet ...
lår, legger.
P: Jeg blir trøtt i anklene.
FA: Ikke ta med deg bekkenet - slipp
bekkenet.
P: Det er vanskelig for meg å gjøre det
uten å spenne i magen.
FA: Nei, men bare... (løfter hø. hånd
opp mot Ps bakhode) slipp hodet...
synk fremover og nedover.

FA begynner her med et spørsmål, men hun
avbryter seg selv og går videre uten å vente
på svar. Hun instruerer en ny bevegelse og er
nå opptatt av bekkenet. Hun overhører først
at P blir trøtt i anklene, deretter utsagnet om
at «det er vanskelig ... å slippe magen». Hun
fortsetter å instruere med fokus på andre
kroppsdeler. Det  kan se ut til at pasientens
opplevelser har liten betydning for
fysioterapeutens vurderinger og handlinger.
En slik fortolkning er rimelig ut fra at tilsva-
rende skjer flere ganger gjennom behandlin-
gen.

FA går videre med å foreta funksjonsprøver i
stående og langssittende utgangsstillinger.
Hun kommenterer hva hun ser underveis:

FA: ... litt stivt her, ikke mye... blokk-
vis, ikke voldsomt, men lite granne.
P: mm…
FA: (tar tak om P’s arm og fører den
fram) Strekk, slipp helt fram, så ser vi
om scapula glir... og det gjør det helt
fint. Strekk fingrene og åpne hånden...
og det går helt fint
P: mm…

Ved å bruke pronomenet «vi», uttrykker FA
at de er to om det som skjer. Men i det vi-
dere svarer hun selv for begge og gir dermed
lite rom for mulige forskjeller mellom pasi-
entens  og terapeutens opplevelser og vurde-
ringer. Pasienten svarer da også bare
«mm…». Behandlingen fortsetter:

P sitter med beina på langs av benken, FA
står ved siden av i høyde med knærne hen-
nes. Etter fire minutter er det for første gang
direkte blikkontakt mellom de to:

P: Altså her (peker på brystbeinet) ...
hvis jeg snur meg fort for eksempel
(vrir seg fort) så kjenner jeg ahh! – da
snurper det seg her, altså (P ser på FA
som nå står vendt mot henne)
FA: Akkurat (flytter seg fra Ps kne til
å stå ved siden av, setter en finger mot
sternum og en mot baksiden av thorax
og ser på egne hender) Eller tvers
gjennom her ... altså at det er noe som
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er låst her. Når du snur deg, så beve-
ger du også der, så da får du en
sånn... Så hvis du kjenner selv nå og
slipper deg fram (blikket på ryggen, P
slipper seg fram) så er det littegranne
her (flytter hø. hånd opp i bryst-
ryggen)... rimelig bra her, og så er det
lite grann avflatet her (peker mellom
skulderbladene) Det er ikke full beve-
gelighet i dette partiet her (beveger på
hodet) og dette (ringer inn området
mellom skulderbladene med fingeren)
så vi begynner med å løse deg lite
grann her. (Legger en hånd på venstre
kne igjen) Du kommer med uten for
mye bevegelser og  rariteter her, så
det er ikke så mye her... OK. Men da
skal du legge deg på magen, ansiktet
her.

Pasientens utsagn «det snurper seg» blir
omformulert av FA til: «noe er låst», «rime-
lig bra», «lite grann avflatet», «ikke full be-
vegelighet». Oppsummeringen dreier seg
utelukkende om FAs observasjoner og vur-
deringer. Det kan virke som om FA betrakter
sitt eget perspektiv som det eneste relevante
og gyldige, og som tilstrekkelig grunnlag for
behandling.

Hva er FAs perspektiv? Hun sier lite, men
når hun beskriver hva hun har sett med ut-
trykk som bevegelighet, låst, avflatet, er det
rimelig å se evalueringen «bra» i forhold til
bra eller dårlig bevegelsesutslag. Utdraget
gir ellers nok et eksempel på at FA inviterer
pasienten til å kjenne etter («så hvis du kjen-
ner selv, nå»), for så straks å gå videre med
sitt eget. Denne gangen er det å oppsummere
funn for seg selv som utgangspunkt for be-
handling.

FA definerer premissene for hva som skal
gjelde som relevant og viktig i behandlings-
situasjonen. Hun gir pasienten lite mulighe-
ter til å fremstå med seg og sitt. Hun etter-
spør ikke pasientens erfarings- og menings-
verden, og etablerer ingen forbindelser mel-
lom pasientens erfaringer og kroppslige pro-
blemer og plager. FA tilskriver seg selv en
overordnet rolle og befester sin autoritet ved
selv å være så aktiv på bestemte måter. Det
ser ut som hun arbeider innenfor en anato-
misk-funksjonell ramme for vurdering av
kroppslig funksjon ettersom kropp og erfa-
ring, kropp og mening, kropp og sosialt liv
holdes atskilt.

Detaljer fra behandlingssituasjon B
Fysioterapeut B (FB) og pasienten (P) sitter
på hver sin stol ved benkens langside, vendt
halvt mot hverandre. Under hele samtalen,

som varer i underkant av tre minutter, følger
FB pasienten med blikket; pasienten går ut
og inn av blikkontakten. Samtalen åpner
slik:

FB: Hei, Kari, hvordan har du hatt
det?
P: Det er lenge siden sist.
FB: Det var før jul...
P: (ler litt) det har vært himmel og hel-
vete, det
FB: Hva er det som har vært himmel
og helvete?
P: Nei... jeg har vært mye trist... og så
har jeg vært mye fornøyd også.
FB: Og hva er den viktigste av de fø-
lelsene, synes du?

To alminnelige stoler er stilt sånn at det er
lagt til rette for en tilnærmet hverdagslig og
likeverdig samtale. FB tar initiativ ved å
stille et åpent, personlig rettet spørsmål til
pasienten. Pasienten fremstår som litt tilba-
keholdende. FB starter med å bringe inn
tidsforløpet og sporer dermed pasienten til-
bake i tid («før jul»). Det ser ut som om
dette frisker på pasientens minne slik at hun
i generelle vendinger gir uttrykk for hvordan
hun har hatt det. FB gjentar pasientens ord,
som pasienten i neste omgang beskriver i
form av følelser.

FB spør om P har fått hjelp med det som har
vært vanskelig eller om hun har vært alene
med det, og hun vender tilbake til hvordan P
har hatt det følelsesmessig. Når det kommer
opp igjen at P kan ha det litt opp og ned,
fortsetter FB å tematisere humør-
svingningene:

FB: Da lurer jeg på – når du sier at
det er du som svinger... så er det du,
da, like mye som din sosiale situasjon
som svinger?
P: Ja …

Pasienten bringer inn følelser. FB viderefø-
rer dette til også å handle om sosiale sam-
menhenger. Følelser kan «være i en selv/fra
en selv» – og de kan være knyttet til sosiale
situasjoner. Innledningen bærer preg av at
FB vil ha tak i pasientens erfarings- og
opplevelsesverden. Hun viser interesse for
pasienten som person, både under samtalen
og når hun innledningsvis orienterer seg om
kroppslige forhold. Pasienten har brakt inn
følelser, og FB bekrefter at det er relevant i
fysioterapi ved å følge opp.

FB dveler gjennomgående lengre enn FA
ved noen hendelser. Følgende utdrag eksem-
plifiserer en typisk og lang behandlings-
sekvens:

P sitter på en krakk, med FB på en krakk ved
siden av henne. FB ber P løfte først det ene
beinet, så det andre. FB følger bevegelsene
med blikket, lener seg så litt framfor P og
innhenter blikkontakt.

FB: Du glir litt mer når du løfter opp
høyre.2  Men vi skal ta det om igjen
når vi har jobbet litt med ryggen din.

FB beskriver hva hun ser når pasienten be-
veger hofta og antyder muligheter for end-
ring. Men hun er også interessert i Ps opple-
velse:

FB: Hvordan kjennes ryggen din ut?
P: (ser på knærne sine) Litt sånn (syn-
ker sammen).
FB: Litt sånn, ja.
P: (retter seg opp igjen)
FB: Og nå retter du deg opp
P: (synker litt sammen igjen, retter seg
opp)
FB: Hva er det som gjør at du føler
det litt sånn? Er det der du er liksom
eller?
P: (sitter litt sammensunket, retter seg
så opp igjen): Der kan jeg godt sitte.
FB: Så du kan velge stilling på ryggen
din?
P: Ja... (synker litt sammen igjen) Men
det er litt mer sjenert å sitte her (syn-
ker helt sammen, og retter seg litt
igjen)
FB: Så du retter deg litt... litt sjenert?
Gjemme deg litt?
P: Ja....

FB spør med ord. Pasienten svarer med ord
og bevegelse. FB gjentar med ord hva pasi-
enten gjør kroppslig. Det åpner for at pasien-
ten tar initiativ til å prøve ut stillinger og be-
vegelser og kjenne etter. FB viderefører fø-
lelser som tema i spørsmålene: «Hva er det
som gjør at du føler det sånn?» Pasienten
fortsetter utprøvingen av kroppsstillinger og
finner en annen stilling som passer henne.
FB sammenfatter: «Så du kan velge..?» Pasi-
enten går igjen inn i den sammensunkne stil-
lingen og svarer nå på det forrige spørsmål:
«Det er mer sjenert». FB gir en spørrende
fortolkning av sjenert - «gjemme deg litt?»
Dette inviterer pasienten til å kjenne etter, og
hun får mulighet til å bekrefte eller avkrefte
om FB har forstått henne riktig. Ved at FB
holder oppmerksomheten mot bruk av ryg-
gen får pasienten mulighet til å dvele ved og
nyansere en bevegelse og knytte den til hva
den uttrykker og betyr for henne. Det er pa-
sientens selvopplevelse som kommer i fo-
kus.

I fortsettelsen bekrefter og alminneliggjør
fysioterapeuten pasientens opplevelse, før

Fagutøvelse i fysioterapi
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hun igjen går tilbake til den som personlig
opplevelse:

FB: Det er lovlig det, å være litt sje-
nert... Det er mange flere som er sje-
nert enn vi er klar over... Eller kanskje
du er sjenert?
P: (ler litt) Ja... på noen ting
FB: På noen ting er du sjenert... det er
lovlig, det! (vender blikket mot Ps
rygg, fester så blikket på Ps ansikt
igjen)... Plager det deg?

Det er alminnelig å være sjenert - og «det er
lovlig» å være det. Her kan en undre seg
over sistnevnte uttrykk. Det er en alminnelig
taleform som vi vanligvis ikke legger så mye
i. Men det kan også forstås som at FB ser
seg selv i posisjon til å bestemme hva pasi-
enten skal «ha lov til»,  og at hun represente-
rer det normaliserende og normative. Utfra
en samlet vurdering blir imidlertid et slikt
meningsinnhold underordnet et annet trekk
som går igjen. FB etterspør pasientens opp-
levelse og tilbyr selv spørrende oppfatninger
og tolkninger. Hun fremstår som en person
som er opptatt av å forstå pasienten i tråd
med hennes selvopplevelse.

Innledningen bærer preg av at også FB
har kroppen som utgangspunkt. Som kon-
trast til FA forholder hun seg til bevegelser,
stillinger og verbale ytringer som menings-
bærende uttrykk, og hun kopler kropp, situa-
sjon og erfaringsverden sammen. FB følger
opp det pasienten gjør og sier, og hun gjør
det både med ord og kroppslige handlinger.
Hun gjentar pasientens ord, hun beskriver
det pasienten gjør på kroppslig vis med ord,
hun stiller spørsmål – alt basert på pasien-
tens kroppslige og verbale uttrykk.

FB anvender et perspektiv på kroppslig
funksjon som innebærer at kroppen betraktes
om uttrykksfull; kropp og erfaring, kropp og
mening, kropp og sosialt liv koples sammen.
Hun bruker sin faglige autoritet til å gjøre
pasienten til en likeverdig partner, og hun
underbygger pasientens subjektstatus – også
på kroppslig vis.

Drøfting
Metodiske betraktninger
De to filmene som utgjør det empiriske ma-
terialet i denne artikkelen er laget til bruk i
undervisning. På bakgrunn av dette kan en
stille spørsmål om de virkelig er uttrykk for
faktisk praksis siden de to terapeutene i ut-
gangspunktet  er klar over at kolleger under
opplæring skal se filmene. Ut fra vårt mate-
riale har vi ikke grunnlag for å uttale oss om
hvordan dette eventuelt har påvirket
terapeutenes arbeidsmåte. Vi understreker at
vår oppgave har vært å observere konkret

(sam)handling og identifisere hva slags
mønstre som gjør seg gjeldende underveis i
situasjonene, og på dette grunnlag vurdere
og reflektere over hvordan de aktuelle
behandlingsseansene fungerer.

Filmene viser at det er flyt i terapeutenes
arbeidsmåte. De arbeider konsentrert og
målrettet, nøler aldri og synes å være fortro-
lige med de tilnærmingsmåter og virkemid-
ler de benytter seg av. Vi anser det som
usannsynlig at det er mulig å utøve faget på
en slik måte hvis denne måten var fremmed
og lite i overensstemmelse med deres van-
lige praksis. Om det er slik at terapeutene i
større grad enn vanlig tilstreber – bevisst og
ubevisst – en praksis i tråd med sine faglige
idealer, er et åpent spørsmål. Likeledes om
de vektlegger forhold som de mener er for
dårlig ivaretatt i dagens utdanning, og som
de derfor vil fremheve. Det kan være at tera-
peutene vil vise fram sider ved sin praksis
som de synes de mestrer godt, og at det i
denne situasjonen går på bekostning av an-
dre sider.

Filmene er basert på én behandlings-
seanse, og på dette grunnlag kan vi ikke si
noe om behandlingsforløpet som helhet.
Behandlingsforløp i fysioterapi, spesielt i
psykomotorisk praksis, strekker seg ofte
over tid. Det betyr at fokus og vektlegging
kan variere fra gang til gang og endres un-
derveis. En forutsetning for å dokumentere
virkninger av hele behandlingsforløpet med
hensyn til hvordan pasientens plager/helse-
tilstand, deltakelse og evne til selvregulering
henger sammen, er at dokumentasjonen om-
fatter flere behandlingsganger på forskjellige
tidspunkt. Oppgaven i dette tilfellet har vært
å foreta en grundig observasjon og detaljert
analyse av to enkeltbehandlinger med for-
skjellige terapeuter. På bakgrunn av den teo-
retiske erkjennelse at handlinger er både
kontekst-skapt og kontekst-skapende, er det
viktig å reflektere over hvilke føringer som
legges på pasienters forventninger, forestil-
linger og praksiser fra gang til gang.

 Vi vil poengtere at å velge perspektiv be-
tyr at noe belyses, mens andre ting kommer i
skyggen. Det er slik at forskjellige perspekti-
ver muliggjør forskjellige beskrivelser og
analyser; det er en direkte sammenheng mel-
lom perspektiver og hva det er mulig å si
noe om. De aktuelle videofilmene kan selv-
sagt – som andre studieobjekter – observeres
og analyseres ut fra mange slags synsvinkler.

Strukturering – innhold – deltakelse
Både fysioterapeut A og B setter rammer for
og strukturerer behandlingen, noe som hører
med til de profesjonelles ansvarsområde.

Spørsmålene er hva slags rammer som eta-
bleres og hvordan behandlingen struktureres.
Svaret på slike spørsmål er avgjørende for
pasienters muligheter for deltakelse og for
det innhold som utvikles av faglig art.

Teoridelen viste til at spørsmål og selek-
tiv oppmerksomhet er vanlige måter profe-
sjonelle utøver kontroll på i institusjonelle
sammenhenger. Det ble vist til vel-
dokumenterte og utbredte virkemidler som
benyttes. Med fysioterapipraksis som ut-
gangspunkt bringes kroppen inn i bildet, og
dermed aktualiserer spørsmål om kroppens
rolle i utvikling av samhandling og delta-
kelse.

Terapeutens perspektiver og
partenes deltakelse
Fysioterapeut A (FA) stiller få spørsmål og
søker i begrenset grad innblikk i pasientens
erfarings- og meningsverden. Hun stiller av
og til spørsmål uten å avvente svar fra pasi-
enten og svarer i stedet selv. Enkelte utsagn
fra pasienten overhøres eller omformuleres,
og mange av kommentarene fra FA har ka-
rakter av å være evalueringer. Når vi ser
disse observasjonene i sammenheng, er det
grunnlag for å karakterisere kommunika-
sjonsmønsteret i behandlingssituasjon A som
terapeutsentrert. FA benytter seg av
kommunikasjonsstrategier som er omtalt i
litteraturen som ikke å fremme pasienters
deltakelse.

Grunnlaget for en slik karakteristikk kan
tydeliggjøres ved å trekke inn kunnskap fra
kommunikasjonsforskningen. Den doku-
menterer blant annet hvordan samtaler er or-
ganisert i sekvenser med elementer som hen-
ger tett sammen og som har bestemte inne-
bygde forventninger om oppfølging (5-9,15-
22). For eksempel når en person stiller et
spørsmål, så forventes et svar. Det ligger
også forventninger om å svare på det en blir
spurt om. Den som ikke svarer, og ikke sva-
rer i tråd med spørsmålet, bryter kulturelle
koder for høflighet. Når pasienten i situasjon
A ikke svarer på de spørsmål som stilles, kan
det vanskelig oppfattes som et eksempel på
upassende (eller uhøflig) oppførsel ettersom
FA selv umiddelbart svarer. Pasienten får rett
og slett ikke mulighet til å svare fordi tera-
peuten svarer i stedet for pasienten eller hun
svarer på vegne av henne.

Slik praksis kan observeres i
institusjonelle såvel som i uformelle sam-
menhenger der en har å gjøre med forskjel-
lige former for over-/underordnet-relasjoner
som foreldre/barn og pårørende/syke og
gamle (17-22). Fellestrekket er at denne
praksisen uttrykker en asymmetri i rollefor-
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deling og meningsberettigelse. Når personer
ikke gis anledning til å svare og slippe til
med sine versjoner, er det en indirekte måte
å «fortelle» dem at de ikke betraktes som
personer med relevant kunnskap og kompe-
tanse i den aktuelle situasjon.

I språkforskningen poengteres det at når
en person sier noe, er det for å formidle noe
og påkalle interesse. Dersom utsagnet over-
høres, er det implisitte budskapet at det du
sier ikke er relevant eller viktig. Pasient og
terapeut er ikke i samme situasjon på grunn
av forskjeller i status og posisjon. Når en
profesjonell ikke følger opp pasientens bi-
drag, kan det betraktes – og legitimeres –
som en «nødvendig» regulering av samta-
lens innhold og relevans. Samtidig har pasi-
enter en tendens til å skjerpe sin sensitivitet
for hva fagutøveren ønsker, tenker og mener
og tilpasser seg utfra antatte forestillinger
om hva som vil bli mottatt som «passende»
(22-24). I situasjon A får pasienten lite ut-
talte holdepunkter for hva som er passende,
og det er lite som stimulerer henne til å ta
initiativ og være aktiv.

Et trekk som bidrar til bildet av en
terapeutsentrert praksis er at FA kommer
med flere evaluerende utsagn – «bra» og «ri-
melig bra» – uten at hun sier noe om sitt
vurderingsgrunnlag og den betydning hun
tillegger sine observasjoner. Isolert sett kan
en evaluerende kommentar som er av positiv
art virke støttende og oppmuntrende. Når vi
ser slike kommentarer i sammenheng med
de øvrige trekk i situasjon A, synes de heller
å bidra til at FA blir nokså enerådende når
det gjelder å sette premisser.

Selve samhandlingsstrukturen i situasjon
A er flere ganger tredelt der pasientens svar
(det andre leddet) er av kroppslig art – en
bevegelse, og terapeutens tredje ledd en eva-
luering. Her ligger ubenyttede muligheter til
å knytte ord og kropp sammen – pasientens
erfaringer og bevegelser på den ene siden og
terapeutens observasjoner og vurderinger på
den andre. Det er ikke identifisert flere ledd
der begge partene bygger på hverandres bi-
drag og dveler ved et tema som utdypes i
fellesskap. Det synes som om pasientens

rolle først og fremst blir å følge instruksjo-
ner og lytte til hva terapeuten sier.

FA er der for pasienten – med vedvarende
oppmerksomhet og aktiv arbeidsinnsats i
form av instruksjon, massasje og kroppslig
modellering. Men dette til tross, framstår be-
handlingen som mer terapeutsentrert enn
pasientsentrert. Dette kan sees i sammen-
heng med de kommunikasjonsstrategier FA
benytter seg av eller at terapeutens oppmerk-
somhet så gjennomgående er rettet mot
kroppslige forhold uten at det åpnes for mu-
lige forbindelser til pasientens vaner, erfarin-
ger, opplevelser og situasjoner.

Som i fysioterapi generelt, bruker FA
både kroppslige og verbale kilder til infor-
masjon om pasienten og hennes problemer.
Det foregår en utveksling av budskap mel-
lom terapeut og pasient av både kroppslig og
verbal karakter. Likevel inviteres pasienten i
situasjon A i begrenset grad inn i behandlin-
gen. FA synes i hovedsak å basere seg på
sine egne kroppslige observasjoner uten å
knytte disse observasjonene til pasientens er-
faringsverden. Det etableres få forbindelser
mellom pasientens bidrag og terapeutens
faglige forståelse. Pasientens uttrykk – både
de kroppslige og verbale – synes å falle
utenfor det faglige oppmerksomhetsfeltet.
FA orienterer seg nokså ensidig mot kropps-
lige forhold som rene fysiske fenomener.
Hun forholder seg ikke til pasienten som et
kroppslig subjekt, det vil si som en person
med levd liv, egne følelser og refleksjoner.

Dermed stimuleres ikke pasienten til del-
takelse og egenutprøving. Hun aktiviseres
heller ikke til refleksjoner over eget liv og
egne kroppslige reaksjoner og væremåter –
verken i behandlingssituasjonen eller som
grunnlag for å gå videre selv utenom be-
handlingstiden.

Det er lite i situasjonen som inviterer pa-
sienten til å delta – til å ta initiativ, prøve seg
fram – lite som bygger opp under hennes
kroppslige forankring og tillit til egne
kroppslige fornemmelser og erfaringer. At
FA hovedsakelig forholder seg til kroppen
uten å relatere hverken pasientens ord om
kroppslige fornemmelser og plager eller

kroppsholdning og -stillinger, muskulære
spenninger eller bevegelse til opplevelse el-
ler situasjoner er bemerkelsesverdig sett på
bakgrunn av den psykomotoriske tradisjon-
ens tankegrunnlag. Spesielt gjelder det for-
holdet mellom pust og følelser som i denne
tradisjonen betraktes som gjensidig bindende
og gjensidig frigjørende (1-3, 25).

I situasjon B stiller terapeuten relativt
mange spørsmål, og samtalen mellom de to
parter har relativt stor plass. Både spørsmål
og samtale har flere kjennetegn som er frem-
hevet på bakgrunn av artikkelens fokus og
teoretiske perspektiver, og de spesielle mu-
ligheter som fysioterapi – med den direkte
kroppslige samhandling – representerer.

Fysioterapeut B (FB) avventer pasientens
svar; hun gir pasienten tid og mulighet til å
svare og uttrykke seg – både verbalt og
kroppslig. Videre tar hun ofte utgangspunkt i
pasientens bidrag, og hun forfølger dem i
flere ledd. Det er med andre ord ikke en en-
kel tredelt struktur i denne behandlingen. FB
stopper ikke en sekvens ved tredje ledd ved
å introdusere et nytt og annet tema eller eva-
luerer pasientens bidrag. Derimot viderefø-
rer hun pasientens bidrag – både verbale og
kroppslige – på forskjellige måter. Situasjo-
nen preges av at FB systematisk søker å få
innblikk i pasientens forståelse og opple-
velse, og at hun sammenholder egne obser-
vasjoner og tanker med pasientens. Slik får
de to innblikk i hverandres verden. Pasien-
tens verden er med og bestemmer innholdet i
behandlingen. Dette karakteriseres som en
pasientsentrert, men likevel terapeutstyrt be-
handling. Innenfor den rammen FB etablerer
gjennom sine tilnærmingsmåter, inviteres
pasienten til å delta på mange vis – både ver-
balt og kroppslig.

Spesielt for situasjon B er terapeutens
vedvarende og fokuserte oppmerksomhet på
pasientens uttrykk – både av verbal og
kroppslig art. FBs orientering mot pasienten
som person viser seg allerede i måten sto-
lene er satt fram på og i innledende spørsmål
om hvordan pasienten har hatt det. Bevegel-
ser, stillinger og verbale ytringer betraktes
som meningsbærende, og mening videre-
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utvikles gjennom at partene i fellesskap ut-
forsker situasjonen. FB gir pasienten tid og
mulighet til å formidle seg, kjenne etter, lete
etter betydninger, finne bevegelsesløsninger
og ta stilling. Behandlingen er preget av en
kombinert verbal og kroppslig dialog, der
det legges stadig nye lag til deres felles-
forståelse. Ved at pasientens refleksjoner
over eget liv og egne kroppslige reaksjoner
og væremåter aktiviseres, legges det et be-
gynnende grunnlag for pasientens egen-
utforsking og «hjelp til selvhjelp».

FB forholder seg til pasienten på annet
vis enn vi er lært opp til som fysioterapeuter
og som psykomotorikere. Vi mener det er
mye å lære av henne. I den neste artikkelen
presenteres utdrag fra behandlingssituasjon
B hvor fysioterapeutens tilnærmingsmåter
og kommunikasjonsstrategier, og sammen-
henger mellom mening og kroppslig funk-
sjon hos pasienten, gjøres til gjenstand for
nærmere analyse.

Avslutning
I denne artikkelen har vi forsøkt å identifi-
sere og sette i perspektiv, forskjeller og fel-
lestrekk i en praksisform som i utgangspunk-
tet antas å være nokså ensartet. Vår interesse
strekker seg utover psykomotorisk fysiote-
rapi. Vi ønsker å stimulere interesse for kon-
kret og faktisk fagutøvelse generelt.

Vår dokumentasjon og analyse tydelig-
gjør hvordan praksis som går under samme
betegnelse kan dreie seg om ulike tilnær-
mingsmåter og samhandlingsformer. Det er
en utfordring å finne ut mer om hvordan fak-
tisk praksis utfolder seg innenfor ulike tradi-
sjoner og fagfelt. I utgangspunktet kan vi
ikke vite hvor samstemt og enhetlig, eller
variert og mangfoldig praksis er.

Ved å gå grundig til verks og studere
terapeuters fremgangsmåter og hva som
skjer i samhandlingen, kan vi få fram sider
som er utviklet av fagutøvere uten at det
gjenspeiler seg i det offisielle bildet og i
utdanningene (11,12). Studier av faktisk
praksis kan bidra til å bevare, videreutvikle
og fornye faglig kunnskap. De kan åpne per-
spektivene på fagutøvelse og legge grunnlag
for å bryte uheldige vaner gjennom bevisst-
het om at det finnes alternative forståelser og
handlingsmuligheter. Det kan bidra til å
skjerpe blikket for de mange valg en praksis-
situasjon omfatter. Videre kan slike studier
gi en dypere forståelse for pasienters delta-
kelse og hva som er betingelser for denne.
Slik kan det gis innhold til helsepolitiske
motto som «hjelp til selvhjelp», «bruker-
medvirkning» og «pasientsentrering».

Det er på bakgrunn av hva som faktisk

finner sted i praksisfeltet at pasienter blir
forstått eller misforstått, anerkjent eller un-
derkjent; om de blir stimulert til aktivitet og
refleksjoner over egne vaner og væremåter
eller om de blir avhengige av profesjonelles
vurderinger og tiltak. Om pasienter bekreftes
som selvstendig og meningsberettiget, eller
om selvfølelse og selvrespekt undergraves,
er avgjørende for hva slags erfarings- og
erkjennelsesmuligheter som utvikles kropps-
lig og verbalt og dermed for tillit til egne er-
faringer, vurderingsevne, mestring og pro-
blemløsning. Til syvende og sist ser vi dette
i sammenheng med om pasientene blir bedre
eller om de opprettholder, ja kanskje til og
med forsterker sine plager og funksjons-
problemer.
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Abstract
This first article focuses on the actual practice in two therapy sessions in physiotherapy. The
analyses are based on two video films where two different physiotherapists treat the same pati-
ent with the same kind of therapy. The analyses demonstrate salient differences in the thera-
pists’ practice and in the situations that are created. These findings have inspired the authors to
give a detailed account of the therapists’ practice in the situations asking how their ways and
patterns of (inter) action create differences. The films demonstrate examples of psychomotor
physiotherapy, but the issues highlighted are relevant to all encounters between patients and
physiotherapists.
Key words: physiotherapy, therapy, communication, body view, patient participation.
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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 Sze FK, Wong E, Yi X og Woo J (2002) artikkel:
Gir akupunktur ytterligere bedring hos pasienter som får standard
slagbehandling? Stroke 33: 186-194. (Utarbeidet av Karen Grim-
mer, redaksjonsstyremedlem Australian Journal of Physiotherapy.)

Problemstilling: Øker akupunktur bedringen hos pasienter med
akutt slag? Design: Randomisert kontrollert forsøk. Sted: Slagenhet
i Hong Kong. Populasjon: 106 kinesiske pasienter som ble innlagt
tre til 15 dager etter at de fikk slag. Deltagerne ble stratifisert etter
moderat eller alvorlig utfall etter slag, så randomisert i to
behandlingsgrupper (totalt 13 prosent frafall). Intervensjon: Be-
handlingen varte i ti uker for alle deltagerne. Kontrollgruppen
(N=62) fikk vanlig tradisjonell behandling (inneliggende i fem uker,
så rehabilitering på daghospital i fem uker). Intervensjonsgruppen
(N=44) fikk også tradisjonell behandling. I tillegg fikk de gjennom-
snittlig 35 behandlinger med akupunktur av 30 minutters varighet.
Tradisjonell kinesisk akupunktur ble gitt på en standardisert måte på
ti godt beskrevet akupunkturpunkter av en erfaren utøver. De første
tre ukene fikk de akupunktur fem ganger i uken, så tre ganger i uken
i fem uker, så to ganger i uken de to siste ukene. Tradisjonell be-
handling inkluderte fysioterapi (fem behandlinger per uke de første
fem ukene med 60 minutters varighet etter Bobath prinsipper), ergo-
terapi (fem behandlinger per uke av 45 minutters varighet),
logopedi, og psykologbehandling etter behov samt daglig medisinsk
vurdering og pleie. Medikamenter (platehemmere og antikoagu-
lanter) ble foreskrevet ved behov. Utfallsmål: Hovedmål: Fugl-
Meyer Motor Assessment (motorisk funksjon). Sekundær mål:
Barthel Index (ADL funksjon), FIM (funksjon, kommunikasjon,
kognitiv skade) AMT (Abbreviated Mental Test (kognitiv skade)),
NIH Stroke Scale (nevrologiske utfall). Alle ble vurdert etter en
halv uke og etter ti uker av en blindet tester. Resultat: Ingen
signifikant forskjell ble funnet på noe tidspunkt for noen av utfalls-
målene når en sammenlignet kontroll og intervensjonsgruppen. For
eksempel, for pasienter i intervensjonsgruppen som hadde moderate
utfall ved oppstart, var oppnådd bedring ved ti uker; median 18.8
poeng (interkvartilbredde (IQR) 6.2-26.6) på en 100 poengs Fugl-
Meyer Motor Assessment skala og i kontroll gruppen 14,5 poeng

Tradisjonell kinesisk akupunktur øker ikke
bedringen hos slagpasienter

(IQR 4.2 –26.4) (Mann Whitney U test p=0.280). For gruppen med
alvorlige utfall etter slag viste intervensjonsgruppen bedring med
median 9.8 poeng (IQR 4.2-19.8) og kontrollgruppen med 12.7 po-
eng (IQR 8.6-26.3) (Mann Whitney U test p = 0.200). Konklusjon:
Å gi standardisert tradisjonell kinesisk akupunktur i tillegg til vanlig
slagbehandling gir ikke ekstra forbedring.

Kommentar
Klinikere som jobber i slagenheter blir ofte spurt av pasienter og på-
rørende om effekten av ulike tilleggsbehandlinger for å øke bedrin-
gen av den tradisjonelle behandlingen. Dette er forståelig med tanke
på at sykdomsforløpet  kan  være traumatisk, og de langvarige effek-
tene kan gi nedsatt funksjon i alle deler av dagliglivet. Ikke bare pasi-
enten, men også familien blir berørt.

Denne artikkelen gir verdifull informasjon om effekten av kine-
sisk akupunktur i akutt behandlingen av slagpasienter. Forfatterne har
gjort en metodisk sterk randomisert kontrollert studie, hvor kontroll-
gruppen har bestått av pasienter som fikk  standardisert, tverrfaglig
slagbehandling. Intervensjonsgruppen fikk i tillegg  standardisert ki-
nesisk akupunktur. De har beskrevet deltagerne og behandlingen av
kontroll- og intervensjonsdeltagerne meget godt slik at studien kan
gjentas av andre.

De har også brukt en rekke vanlige mål for slagbehandling for å
måle effekten av behandlingen med tanke på «impairment» (proble-
mer med kroppsfunksjoner eller kroppstrukturer), funksjonshemming
og bedring av motorisk kontroll. De konkluderte at tradisjonell kine-
sisk akupunktur ikke gir noen tilleggseffekt i forhold til motoriske ut-
fall, endring av kognisjon eller funksjonshemming sammenlignet
med vanlig behandling. Med bakgrunn i den metodiske styrken i stu-
dien og bredden i bruk av utfallsmål, er det liten grunn til å diskutere
at denne typen tilleggsbehandling ikke er effektiv. Slike studier er
viktige for gi klinikere og brukere mulighet til å ta best mulig infor-
merte beslutninger.

Susan Hillier
University of Adelaid,
The University of South Australia
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Mange undrer seg over at jeg orker å arbeide
på et hospice. Det oppleves kanskje skrem-
mende for dem å skulle være så nær døden.
Det er alvorlig å være så nær døden. Som fy-
sioterapeut får jeg imidlertid daglig bekref-
telser på at jeg kan lindre en vanskelig situa-
sjon hos pasienter i en terminal fase.

En annerledes arbeidsdag
Dagene på døgnposten er svært varierte. En-
kelte dager går det slag i slag med behand-
linger og samtaler, mens jeg andre dager
nesten ikke kommer til. Pasientens tilstand
gjør det ofte umulig å gjennomføre avtalt be-
handling. For meg som var vant til en struk-
turert arbeidsdag, føltes det svært utilfreds-
stillende og opprivende i starten. Etter hvert
økte kreativiteten, og det ble lettere å finne
alternative arbeidsoppgaver på kort varsel,
det være seg direkte pasientrettede eller an-
dre tiltak.

Pasientene får jeg henvist fra lege, syke-
pleier eller etter eget møte med pasienten.
Ofte ytrer pasienten selv ønske om fysiote-
rapi. Når jeg får nye pasienter, leser jeg jour-
nalen deres slik at jeg er informert om syk-
dommen, behandlingen og  pasientens all-
menntilstand. Jeg legger vekt på å møte pasi-
enten så fort som mulig, selv om ikke alle
fysioterapeuter er enige i dette. Noen mener
pasienten skal falle til ro de første dagene og
slippe å forholde seg til for mange nye an-
sikter på en gang (1). Hos pasienter med kort
forventet levetid mener jeg likevel vi ikke
har en dag å miste dersom vi kan gjøre livet
lettere for dem.

Det første jeg gjør hos en ny pasient er å
sette meg rolig ned og fortelle hvem jeg er
og hva jeg kan tilby. Pasienten får så mulig-

Fysioterapi ved livets slutt

Kristin Haugen arbeider som fysioterapeut på Hospice Lovisenberg med alvorlig syke

og døende pasienter. Hun reflekterer over det å arbeide med mennesker ved livets slutt

og belyser det spekteret av behandlingsmetoder fysioterapi rår over i palliativt arbeid.

heten til å fortelle hva som oppleves plag-
somt. Dette gir meg et bredere grunnlag for
å vurdere hvilke tiltak pasienten kan være
tjent med. Det er ikke alltid pasienten ønsker
disse tiltakene. Da er det viktig at jeg i min
iver som fysioterapeut ikke påtvinger pasi-
enten noe. Det er ikke alltid enkelt når jeg er
overbevist om at det avviste tiltaket hadde
gjort dem godt. Jeg tillater meg enkelte gan-
ger å gjenta tilbudet etter en tid. Da kan pasi-
enten ha forandret mening. Med den forven-
tede korte levetiden pasientene her har, blir

min jobb, for å sitere en kollega, «å gå ved
siden av dem denne siste delen av livet.
Gjøre tiden så tilrettelagt, god, lindrende og
levende som mulig» (2). Dette krever ikke
bare alt jeg har av fagkunnskaper, men det
utfordrer også min profesjonelle og med-
menneskelige respekt, omsorg, empati samt
fantasi og humor.

Fysioterapi som lindrer
Svært mange av pasientene har ødemer, og
lymfødembehandling er et tiltak jeg benytter
ofte. Denne behandlingen krever mye tid,
men pasientene gir uttrykk for at den gir
gode resultater. En komplett behandling om-
fatter hudpleie, lymfedrenasje, bandasjering,

øvelser og tilmåling av elastiske kompre-
sjonsstrømper. I samråd med pasienten vel-
ger jeg aktuelle tiltak. Selv en liten reduk-
sjon i arm eller bein gir mindre spreng-
smerter og bedre bevegelse. Dette betyr mye
for pasienten. Selve lymfedrenasjen er det
jeg bruker mest tid på. Selv om ødemet ikke
alltid blir målbart redusert, gir pasientene ut-
trykk for at kroppen kjennes lettere og my-
kere. Jeg kjenner at den lette berøringen ofte
fører til at pasienten slapper bedre av. Smer-
tene kan dermed roe seg noe og enkelte sov-
ner. Fysioterapi blir på den måten et supple-
ment til medikamentell smertebehandling.

Mange av pasientene har behov for
lungefysioterapi på grunn av at de plages av
opphoping av sekret og problemer med pus-
ten. Det er krevende både for pasienten og
meg å drive med lungefysioterapi. Pasien-
tene er såpass syke, slitne og utmattet at de
mangler krefter både til leppeblåsing, støt-
teknikker, elevasjon av armer og hosting.
Banking og vibrering er ofte kontraindisert,
og det beste tiltaket jeg da kan tilby er infor-
masjon og tilrettelegging av stillingsend-
ringer. Ofte kan litt varm drikke hjelpe og
lindre, slik at sekretet kommer lettere opp.

Pusteproblemer grunnet angst og fortvi-
lelse, smerter og anspenthet er viktig å ta tak
i. Jeg snakker med pasienten, og/eller utfører
rolige strykninger på ryggen. Dette kan gi
pasienten trygghet og bidra til større kontroll
over pusten. Å lære pasienten pusteteknikk
med leppeblåsing kan også være et ledd i å
hjelpe pasienten til å få kontroll over krop-
pen sin. I tillegg kan det være viktig for pasi-
enten å lære avspenningsteknikker. På dette
området samarbeider jeg med musikk-
terapeuten. Etter at jeg har behandlet pasien-
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ten med mine tiltak, kommer hun inn. Pasi-
entene formidler at de på denne måten får
maksimal effekt av begge «behandlingene».
Dette kan likevel vise seg å bli for anstren-
gende for noen, og da tilrettelegger vi det på
en annen måte.

Lett klassisk massasje eller strykninger
kan være et ønske fra pasienter som føler seg
anspent eller støle av å ligge så mye. Alle
pasientene på døgnposten har spesialsenger
med spesialmadrasser, men det er ikke alltid
nok. Behandlingen jeg da gir kombinerer jeg
ofte med varmepakninger dersom pasienten
synes det er godt. Det er ikke alltid behov
for de store tiltakene. Like viktig er det at
noen har tid til pensling av leppene og tun-
gen med en svamp eller serverer noe friskt å
drikke. Det er og viktig å tilrettelegge puter
eller finne en annen hvilestilling i sengen
slik at sengen ikke blir et fengsel, men sna-
rere et hvilested.

Berøring gir trygghet og velvære
Etter strålebehandling og cellegiftkurer med
bivirkninger som delvis eller totalt håravfall,

slapphet, tretthet, nummenhetsfølelse i hen-
der eller føtter, kvalme og oppkast eller
diare, er kroppen ofte blitt fremmed for pasi-
entene – de kjenner den ikke lenger igjen.
Motstanden er iblant stor mot å vise seg og
bli tatt på. Når tilliten er opparbeidet og jeg
får slippe til med forsiktig massasje, er takk-
nemligheten særlig stor. Selve berøringen
gir, ifølge pasientene, trygghet, velvære og
noe å glede seg til. «Du har så gode hender»,
hører jeg ofte. De uttaler at behandlingen gir
dem en opplevelse av å være ivaretatt.  Jeg
tror det er viktig å berøre nettopp disse men-
neskene fordi kroppen deres har forandret
seg og blitt fremmed for dem. Både gode og

vonde kroppsdeler berøres, i håp om at de
kan oppleve kroppen som en helhet. Dersom
berøringen gir dem en god opplevelse av
denne fremmede kroppen, kan dette kanskje
hjelpe dem til bedre å akseptere seg selv.

Bevegelse gir glede
De fleste pasientene på døgnposten er senge-
liggende, men enkelte tusler litt rundt. Jeg
tilbyr gjerne en arm på disse tuslerundene.
Det gir pasientene større trygghet, for de fø-
ler seg gjerne ustøe. Trappen blir heller ikke
så besværlig å komme opp når vi er to. Hyg-
gen ved å vandre og skravle litt motiverer
mange til å gå litt lenger. Andre pasienter er
mindre villige til å bevege seg. Da gjelder
det å bruke fantasien. Jeg har opplevd at det
eneste som nyttet var å by opp pasienten på
«twist and shake». Enkelte pasienter har be-
hov for hjelpemidler. Da vurderer jeg
sammen med  ergoterapeut og sykepleier
hva som trengs, og så ordner ergoterapeuten
det praktiske.

Det er alltid noen som ønsker å gjøre
øvelsene i sengen. Det være seg aktive eller

Kronikk

– Jeg tror det er viktig å berøre
nettopp disse menneskene

fordi kroppen deres har
forandret seg og blitt

fremmed for dem.

Berøring. – Motstanden
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bli tatt på. Takknemlig-
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og jeg får slippe til med
forsiktig massasje,
foreller Kristin Haugen,
fysioterapeut ved
Hospice Lovisenberg.
Foto: Heidi Johnsen
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ledet aktive øvelser, eller få utført passive
bevegelser i leddene. Det er ikke mye de or-
ker. Likevel føler de en viss velvære og til-
fredshet med behandlingen. Som en pasient
sa til meg: «Jeg føler at jeg lever når du
kommer. Kroppen min våkner litt igjen».

Nære samtaler
Stundene med lymfedrenasje eller massasje
gir gode muligheter til samtale. Da blir det
viktig ikke å tråkke over pasientens grenser,
men å finne den gode balansen mellom av-
stand og nærhet. Ikke alle ønsker eller har
behov for å snakke. Da behandler jeg i still-
het, det gir også nærhet. Mange  fysiotera-
peuter unngår å involvere seg i samtaler med
pasientene. De er opptatt av å la pasienten
forbli uforstyrret i egen kropp og fokusere
på det som skjer med den (2). Det er gode
grunner for dette. Vi må likevel våge å møte
mennesket der det er og være oss bevisste at
menneskets verdighet utgjøres av mer enn
bare kroppen.

De nære samtalene kan være en form for
smertebehandling (3). Selv får jeg ofte di-
rekte spørsmål som krever svar der og da.

Det er min erfaring at når en pasient overgir
sin syke kropp i fysioterapeutens hender, lig-
ger det til rette for å prate om annet enn vær
og vind. Når fysioterapeuten viser respekt og
aksept for den syke kroppen, våger mange å
åpne opp også for det man bærer på i sjelen
(4). Selv har jeg mang en gang følt at jeg har
stått på «hellig grunn» når pasienten har delt
fra sitt eget liv eller vi har snakket om
eksistensielle og åndelige spørsmål. Ekstra
«hellig» blir også de stundene når en pasient
sier: «Kan du be for meg?» Den nærheten
gjemmer jeg i hjertet mitt!

Pårørende
De pårørende, som også er en målgruppe for
meg, sliter ofte med egne følelser og egnes
og andres forventninger til dem (5). Da er
det godt å kunne ivareta dem med for ek-
sempel massasje på nakke/skuldre og kan-
skje en god samtale dersom de ønsker det.
Enkelte pårørende sier de føler seg unyttige
overfor den syke. Da kan det hjelpe å lære
hvordan de kan gi fotmassasje, lett massasje
og strykninger på nakke/ skulder.

Det er ikke så ofte behov for behandling
det siste døgnet pasienten lever. De pårø-
rende sitter nå for det meste i rommet, og jeg
kan bruke mer tid på dem. Det kan være en
spasertur med en sliten pårørende som har
behov for adspredelse, eller at jeg sitter hos

Kronikk

– Vi må våge å møte men-
nesket der det er, og være

oss bevisste at menneskets
verdighet utgjøres av mer

enn bare kroppen.

den døende slik at familien eller sykeplei-
eren kan få avlastning. Et innbydende
smørbrødfat til pårørende uten overskudd til
å ordne noe selv er også en viktig oppgave.

Tverrfaglig samarbeid
Som fysioterapeut på døgnposten er jeg del
av en helhet. Nært samarbeid med de andre
yrkesgruppene er etter hvert blitt en selvføl-
gelig nødvendighet. De ukentlige tverrfag-
lige møtene har vist seg å være et godt bi-
drag til forståelsen av pasientenes situasjon
og behov. Det gjør det også lettere for oss å
ta del i hverandres oppgaver der det ligger til
rette for det. Det er viktig for helheten at fy-
sioterapeuten bidrar i andre sammenhenger
enn bare praktiske fysioterapitiltak.

Felles bearbeiding av de sterkeste inn-
trykkene er en stor hjelp for å kunne stå i ar-
beidet på Hospice over lengre tid. Hver uke
samles de ansatte til «Hvilepuls». Det er en
stund til ettertanke, refleksjon og til å min-
nes dem som er døde. Parallelt  får de an-
satte tilbud om gruppeveiledning der opple-
velser og erfaringer blir videre bearbeidet.

Kristin Haugen
Lovisenberg Hospice
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Kandidater til forskningspriser
Det nærmer seg fristen for å sende inn forslag på kandidater til Forskningsrådets to priser, en

for fremragende forskning (Årets Møbius 2003) og en for forskningsformidling. Siste frist er

4.juli kl.15.00.  Norges forskningsråd opplyser at forslagene må inneholde en fyldig begrun-
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Mer informasjon finner du på www.forskningsradet.no
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 7 Øst-Norge

 9 Oslo og Akershus

 0 Sør-Norge

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

 1 Nord-Norge

 2 Midt-Norge

 2 Vest-Norge

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

Kjøp/salg/leie

Tredemølle Precor C 956 1 år gammel
Lite brukt, selges 30.000,- under ny pris. Tlf. 69 10 11 23, 99 52 35 80.

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



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.

Rehabiliteringsklinikken
Fysio- og ergoterapiavdelingen

Fysioterapeut
1/1 stilling fast, tilsetting snarest. St.nr. 73/03.

Stillingen er hovedsakelig knyttet opp til medisinske pasienter innenfor
hjerte- og lungelidelser. Fysioterapeuten skal behandle og gi poliklinisk
tilbud individuelt og i grupper. Fysikalsk avdeling ønsker i fremtiden å
kunne gi et dagbehandlingstilbud til pasienter med diagnosen Kols, du
må således ha interesse og lyst til å etablere et slikt tiltak.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til
avdelingsleder Susanne Carlsen, telefon 74 21 55 36.

Søknad vedlagt attester og vitnemål, sendes personalkontoret,
Sykehuset Namsos, 7800 Namsos innen 18. juli 2003.
Stillingsnr. bes anført på søknadene.

Helse Nord-Trøndelag HF består av Sykehuset Namsos, Sykehuset Levanger,
DPS Kolvereid og DPS Stjørdal. Helseforetaket har 2.300 medarbeidere og
hovedkontoret ligger i Levanger.

Helse Nord-Trøndelag HF har et omfattende spesialisttilbud og er innenfor
enkelte sykehusfunksjoner blant de fremste i landet.
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Fullstendig annonsetekst
finner du på internett:
www.jobbnord.no

Helse Nord Trøndelag HF
Sykehuset Namsos

Opptreningsinstitusjon i Gruppe I med 77
sengeplasser. Ca 40% av pasientene er
innlagt fra sykehus til postoperativ opptre-
ning, og ca 60% er søkt inn til intensiv
opptrening via kommunehelsetjenesten.
Stedet ligger sentralt på Jeløy i Moss.
Jeløy kalles for Oslofjorden perle og byr
på mange fine fritidsmuligheter.

FYSIOTERAPEUT
100% fast stilling
Vi søker etter offentlig godkjent fysioterapeut til 100% fast stilling. Vi
rehabiliterer pasienter med lidelser i muskel-/skjelettsystemet, så som
ortopedisk opererte, pasienter med revmatiske-, ortopediske- og
nevrologiske lidelser, kroniske smertetilstander samt hjerte-/kar lidelser.
Vi har utviklet standardiserte, dokumenterte gruppeprogram for konser-
vativ behandling av coxartrose, for hjerte-/kar sykdommer og kronisk
muskelsmerter/fibrobyalgi.

Du tilbys en utfordrende og interessant stilling i et godt faglig og sosialt
miljø, med mulighet til å være med på å videreutvikle vårt behandlings-
tilbud, delta i vår pasientundervisning samt få erfaring med spesifikk
diagnostikk og behandling av myofasciell smerte. Du må kunne lede
kondisjonstrening til musikk i gymsal/basseng.

Vi vektlegger:
- Engasjement og kreativitet
- Motivasjon til tverrfaglig samarbeid
- En bevisst og resultatorientert arbeidsform
- Interesse for kvalitetssikring og dokumentasjon
- Engasjement i våre satsningsområder.

Lønn etter avtale. Pensjonsavtale.
Interesserte kan ta kontakt med Kjeld Kjær for ytterligere informasjon.
Søknad med attester sendes oss innen 15. juli.

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.

annonse@fysio.no

LØRENSKOG KOMMUNE

HELSETJENESTEN

Ledig driftsavtale for fysioterapeut
GruppeFysio har ledig driftsavtale 8,4 t/u i 45 uker per år fra 01.08.03.

Ved GruppeFysio arbeider fysioterapeutene utelukkende med
pasienter som har bekkenløsningsproblemer. Arbeidet omfatter
undersøkelse, gruppetrening og ergonomiundervisning for gravide.

Søkere med kompetanse og interesse innenfor det aktuelle fag-
område bes sende søknad til: Lørenskog kommune, Helse-
tjenesten, Løkenåsveien 45, 1473 Lørenskog.
Søknadsfrist: 18. juli 2003.

For nærmere opplysninger kontakt Fysioterapeut Christine Harvold
tlf. 67 97 60 38. E-post:christine@harvold.com.

Medisinsk klinikk
Medisinsk poliklinikk - Geriatrisk team

Ledende fysioterapeut
100% st. midl. fra 01.09.03 og i ett år, med mulighet for forlengelse.
St.nr. 74/03.

Stillingen inngår som en del av det tverrfaglige geriatriske team, som
består av geriater, ass.lege, fysioterapeut, ergoterapeut, to sykepleiere
og kontorsekretær. Arbeidet består i utredning og behandling av eldre
mennesker med fysisk og/eller mental funksjonssvikt.

Nærmere oppl.: Avd.overlege Randi S. Brandtzæg tlf. 74 21 56 97 eller
fysioterapeut Elisabeth R. Hanssen, tlf. 74 21 54 79.

Søknad vedlagt attester og vitnemål, sendes personalkontoret,
Sykehuset Namsos, 7800 Namsos innen 18. juli 2003.
Stillingsnr. bes anført på søknaden.

Helse Nord-Trøndelag HF består av Sykehuset Namsos, Sykehuset Levanger,
DPS Kolvereid og DPS Stjørdal. Helseforetaket har 2.300 medarbeidere og
hovedkontoret ligger i Levanger.

Helse Nord-Trøndelag HF har et omfattende spesialisttilbud og er innenfor
enkelte sykehusfunksjoner blant de fremste i landet.
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finner du på internett:
www.jobbnord.no

Helse Nord Trøndelag HF
Sykehuset Namsos
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Aker
universitetssykehus HF

Fysioterapeut /spesial-
fysioterapeut
AUHF nr. 300108
Vikariat f.o.m. 01.08.03 t.o.m. 06.06.04. 36 t/uke. Dagtid. 
Lønn etter Foretakets overenskomster. 
Fysioterapiavdelingen er egen avdeling i Medisinsk serviceklinikk
og har 31 fysioterapeutstillinger inkludert praksisveileder for 
studenter fra Høyskolen i Oslo. 
Avdelingen er organisert i fem seksjoner: Medisin, kirurgen,
intensiv, rehabilitering og geriatri samt Smerteklinikken.
Stillingen er pt. tilknyttet Smerteklinikken. 
Vi søker fysioterapeut som: har kunnskap, erfaring og interesse
i behandling av pasienter med langvarige smertetilstander, kan
arbeide selvstendig, være fleksibel og ha gode kommunikasjons
og samarbeidsevner. Personlig egnethet vektlegges. 
Utdanning: Offentlig godkjent fysioterapeut, fordel med 
utdanning i manuell terapi.
Kontaktperson: Sjeffysioterap Merete Brandt, tlf. 22 89 44 86
eller Avd.led.fysiot. Sara M. Allen, tlf. 22 89 42 11

Praksisveileder
for studenter fra Høyskolen i Oslo, 
Avd. for helsefag, fysioterapiutdanning.
AUHF nr. 300109
Fast f.o.m. 01.08.03. 36 t/uke. Dagtid. Lønn etter Foretakets
overenskomster. 
Praksisveileder har ansvar for fire studenter. Undervisningen
består av veileding og oppfølging i fysioterapi innen de medisin-
ske og kirurgiske/ortopediske fagområder. 
Det vektlegges nært samarbeid mellom praksisveileder og 
utdanningens ansatte, slik at praksis blir en integrert del av
undervisningen. Stillingen er pt. tilknyttet avd. for rehabilitering
og geriatri med arbeidsområder innen tverrfaglig medisinsk og
kirurgisk rehabilitering spesielt hjerneslag, benamputerte og
frakturer. 
Søker bør ha oppdatert klinisk erfaring og aktuell arbeidserfa-
ring. Det er ønskelig med pedagogisk utdanning og/eller erfaring
i veiledning/undervisning. 
Vi søker fysioterapeut som kan arbeide selvstendig, være flek-
sibel og ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
Personlig egnethet vektlegges. 
Utdanning: offentlig godkjent fysioterapeut. For mer informasjon
om Fysioterapiavdelingen se AUHF nr. 0300108.
Kontaktperson: Sjeffysioterap Merete Brandt, tlf. 22 89 44 86
eller Studentleder Nina B. Rigault, tlf. 22 45 20 00.

Aker universitetssykehus HF er et av Norges største sykehus, og har
sentral beliggenhet ca. 15 minutter fra Oslo sentrum. Sykehuset er et
av landets seks universitetssykehus, og har sentrale, regionale og
landsdekkende funksjoner i tillegg til å være lokalsykehus i Oslo innen
psykiatri og somatikk. Aker universitetssykehus HF har ca. 3500 med-
arbeidere, 1100 behandlingsplasser. 

Søknad merkes med stillingens AUHF-nr., vedlegges CV, rett kopi
av vitnemål, attester og evt. offentlig godkjenning (gjelder også

interne søkere) Merk: Vitnemål og attester returneres ikke.

Felles for stillingene:
Søknad sendes: Direktøren, Aker universitetssykehus HF, 
0514 Oslo innen 22.07.2003.

Innen HMS-området skal Mesta være den ledende bygg –og 
anleggsvirksomhet i Norge. Vi etablerer en egen tverrfaglig 
sammensatt bedriftshelsetjeneste med forebyggende og 
helsefremmende profil.
  
Selskapet har tre regionskontorer, ett samlokalisert med 
hovedkontoret på Lysaker i tillegg til Bergen og Bodø. Ved 
samtlige tre regionskontorer ønsker vi nå å ansette

Sykepleiere og/eller 
fysioterapeuter
Arbeidsoppgavene vil være utfordrende, varierte og 
hovedsakelig bestå av:
-�være rådgiver og samarbeidspartner for ledere og 
� avdelinger i deres daglige HMS-arbeid.
-�g jennomføre arbeidsmiljøkartlegginger og � � �
� risikovurderinger
-�g jennomføre målrettede helseundersøkelser
-�bidra i informasjons- og opplæringsvirksomhet
-�initiere og koordinere helse- og trivselsfremmende � �
� tiltak i arbeidsmiljøet
-�delta i relevante utvalg og fora
-�prosjektarbeid

Vi ønsker oss aktive rådgivere og pådrivere innenfor 
helsefremmende arbeidsmiljøtiltak.

Vi søker utadvendte, selvstendige medarbeidere med 
relevant kompetanse og praktisk erfaring.  Personlige 
egenskaper tillegges stor vekt. Søkere med annen relevant 
fagbakgrunn og kompetanse kan komme i betraktning.

Vi kan tilby:
-�et trivelig og inspirerende arbeidsmiljø
-�gode muligheter for videreutdanning og personlig � �
� utvikling
-�lønn etter avtale.

Nærmere opplysninger om stillingene kan rettes til
K-HMS leder Arvid Øygård (tlf. 91 38 23 17) og/eller Hege 
Nergaard Mikalsen (tlf. 97 71 73 04). Kortfattet skriftlig 
søknad og CV sendes til Mesta AS,  HR/Personal – att. 
personalrådgiver Hege Nergaard Mikalsen, Postboks 5133, 
1503 Moss innen 22. juni d.å. eventuelt via e-post adresse: 
hege-nergaard.mikalsen@mesta.no
Vennligst angi hvilke(t) kontor(er)/avdelinger du søker
jobb ved. 

Mesta AS ble skilt ut som et statlig eid aksjeselskap fra Statens 
vegvesen 1. januar 2003. Selskapet er det største norske 
entreprenørselskapet innen bygging, drift og vedlikehold av vei, 
anlegg og asfalt med en forventet omsetning på om lag 6 mrd. 
kroner. Selskapet har ca. 4600 ansatte og unike 
kompetansemiljøer. Mesta ar virksomhet over hele landet, 
hovedkontor på Lysaker og regionskontorer i Bergen og Bodø.

Bekkestua Fysikalske Institutt
har utvidet og ønsker flere kolleger. Fortrinnsvis med avtale.
For nærmere info. ring Sissel Lier på tlf. 67 53 26 19.
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Ullevål er landets største universitetssykehus med vel 7300 ansatte og
1200 senger. Vi har mer enn 40 000 innleggelser og 250 000 polikliniske kon-

sultasjoner årlig. Ullevål universitetssykehus HF er regionsykehus 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.
Kvinne/Barn divisjon

Barnemedisinsk avdeling – Norsk senter for cystisk fibrose

www.ulleval.no

Fysioterapeuter
Det søkes etter fysioterapeuter til to stillinger. Se stilling-
spesifikasjon nedenfor.
Cystisk fibrose (CF) er en arvelig, medfødt og kronisk progredie-
rende multiorgansykdom med affeksjon av luftveier og fordøy-
else som dominerende problemer. Tilstanden krever daglig
behandling i et livsløpsperspektiv. Norsk senter for cystisk fibrose
(NSCF) er et tverrfaglig nasjonalt kompetansesenter for barn,
ungdom og voksne med CF. I tillegg til kliniske oppgaver på
lokalt, regionalt og nasjonalt nivå skal NSCF bidra til en heving
av kompetansen hos pasienter og fagpersonell i hele landet.
Målsetningen er best mulig helse og livskvalitet for pasienter
med CF i Norge. NSCF skal være et nasjonalt kunnskaps- og
informasjonssenter hvor kompetansespredning, forskning og
utviklingsarbeid inngår som en del av senterets virksomhet.
Stillingene inngår i kompetansesenterets tverrfaglige team som
består av leger, sykepleiere, fysioterapeuter, kliniske ernærings-
fysiologer, psykolog, sosionom, samt administrasjons- og kontor-
personell.

Stilling nr. 1
(spes.fysioterapeut/spesialist i hjerte-/lungefys.)
UUS nr.: 0201642. Nyopprettet fast stilling, heltid 36 t/uke.
Lønn etter avtale avhengig av kompetanse og ansiennitet.
Arbeidsoppgavene vil i hovedsak bestå av:
Undersøkelse, behandling og oppfølging av pasienter med 
cystisk fibrose.
Øvrige oppgaver:
Bidra til å øke kompetansen i hele behandlerapparatet når det 
gjelder fysioterapi til pasienter med cystisk fibrose.
Bidra til kvalitetssikring, fagutvikling og forskningsvirksomhet
relatert til fysioterapi ved cystisk fibrose.
Nærmeste overordnede er leder for Norsk senter for cystisk fibrose.
Vi kan tilby: 
Utfordrende og spennende arbeidsoppgaver i et tverrfaglig team.

Gode muligheter for oppdatering og videreutvikling samt tilbud
om opplæring og veiledning i metoder og tilnærmingsmåter
innen lungefysioterapi.
Kvalifikasjoner:
Off. godkj. Fysioterapeut med interesse og kunnskaper innen
lungefysioterapi. Klinisk erfaring med lungepasienter er ønskelig.
Personlig egnethet, vilje og evne til tverrfaglig samarbeid vekt-
legges.

Stilling nr. 2
(spesialfysioterapeut)
UUS.nr.: 0201654. Vikariat, heltid 36 t/uke. Varighet:
01.09.03 - 01.09.04. Lønn etter avtale avhengig av kompe-
tanse og ansiennitet.
Arbeidsoppgaver:
Undersøkelse, behandling og oppfølging av pasienter med 
cystisk fibrose.
Vi kan tilby:
Noe opplæring og veiledning i metoder og tilnærmingsmåter
innen lungefysioterapi.
Nærmeste overordnede er leder for Norsk senter for cystisk
fibrose.
Kvalifikasjoner:
Off.godkj. fysioterapeut med interesse og kunnskaper innen
lungefysioterapi. Klinisk erfaring med lungepasienter er ønskelig.
Personlig egnethet, vilje og evne til tverrfaglig samarbeid vekt-
legges.

Kontaktperson:
Sandra Gursli tlf. nr. 23 01 55 90. E-mail: sandra.gursli@uus.no
Olav-Trond Storrøsten tlf. nr. 23 01 57 46. 
E-mail: olav-trond.storrosten@uus.no

Søknad sendes:
Ullevål universitetssykehus, Kvinne/Barn divisjon, 
personalenheten, 0407 Oslo innen 11. august.

VANYLVEN KOMMUNE
er ein fastlandskommune på Sunnmøre i Møre og Romsdal. Eiga
rehabiliterings-  teneste der vi legg vekt på å utvikle tverrfagleg
samarbeid.  Kort veg til Ulsteinvik, Volda og Nordfjordeid.

REHABILITERINGSKOORDINATOR
Kommunen har ledig 100 % stilling som rehabiliteringskoordinator.

Ein søkjer etter fysioterapeut.  Arbeids- og ansvarsområde: Koordinering
av rehabilitering, individuelle planar, hjelpemiddelansvarleg, utøvande
fysioterapi.

Løn etter avtale.  Kommunal bustad dersom behov. Tilsetjing på kommu-
nale vilkår.   Pensjonsordning i KLP.

Nærare opplysingar kan ein få hos pleie- og omsorgssjef Arnhild
Nordaune, tlf. 70 02 37 00.

Søknad med vitnemål og attestar skal sendast til Vanylven kommune,
Pleie- og omsorgsetaten, 6143 Fiskåbygd.
Søknadsfrist:  18. juli 2003.

SARPSBORG KOMMUNE

Driftstilskudd fysioterapi – 75% stilling ledig
for snarlig tiltredelse

Arbeidssted: Sarpsborg Helsesenter, St. Mariegate 42, 1706 Sarpsborg.
Kvalifikasjoner/arbeidsoppgaver: Offentlig godkjent fysioterapeut
med erfaring fra instituttpraksis. Kommunale fysioterapioppgaver kan
påregnes etter nærmere avtale med kommune. For avtalen gjelder over-
enskomsten mellom KS og NFF om drift av privat praksis. Personlig
egnethet vektlegges.

Betingelser/kontakt: Marianne Tangen, tlf. 69 12 80 12 eller Renate
Lernes, kompetansesenter ReHabilitering, tlf. 69 10 80 29.

Mrk. søknaden ref. nr. 200305114. Mrk. konvolutten ”komm.drift”.

Søknadsfrist: 11. juli 2003. Søknad m. fullstendig Cv sendes:
Sarpsborg kommune, postboks 237, 1702 Sarpsborg.
Kommunens internettadresse: www.sarpsborg.com
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Oslo kommune
Bydel Grefsen-Kjelsås

3 deltids-avtaler ved Stadion 
Fysikalske Institutt 
ledig fra 01.08.03.

Det forutsettes erfaring som almenn fysioterapeut med god kunn-
skap i journalføring (Promed). Personlig egnethet vektlegges.

Søkere bør ha følgende kompetanse:
1. 40% avtale: behandling av barn, multifunksjonshemmede og

nevrologiske lidelser samt prosjektarbeid.
2. 40% avtale: triggerpunktbehandling, SET konseptet, MTT og

treningsprinsipper
3. 20% avtale: gruppebehandling og prosjektarbeid innen rehabi-

litering. Erfaring fra administrativt arbeid og idrettsfag kreves.

Spørsmål rettes skriftlig til Torger Hansen, Stadion Fys. Inst.,
Kjelsåsv. 160, 0884 Oslo eller E-mail: th1010@online.no

Søknadsfrist er 18. juli.

Søknad sendes til Reidun Feiring, Seksjon for Ergo- og
Fysioterapi, Harev. 10, 0491 Oslo. Søknadspapirer returneres ikke.

Bydel Grefsen-Kjelsås
Kjelsåsveien 160, inng. E, 0411 Oslo

www.oslo.kommune.no  Åsnes kommune, 2270 Flisa

Kommunefysioterapeut
Stilling som kommunefysioterapeut er ledig med snarlig til-
tredelse. Nærmere opplysninger fås ved henv. til fysi0terapeut
Stein Holtet.  
Fullstendig utlysingstekst på www.asnes.kommune.no 
eller ved henv. til Servicetorget, tlf. 62 95 66 00. 

Søknad med bekreftede kopier sendes 

ÅSNES KOMMUNE
www.asnes.kommune.no
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Nordreisa kommune har ca 4800 innb. E6 går gjennom kommunen. Via Sørkjosen
lufthavn er det daglig flyforbindelse til Tromsø og Hammerfest. Kommune-
senteret Storslett, som er regionsenteret for Nord-Troms, har en rekke offentlige
og private servicefunksjoner, et godt helsevesen, et godt skoletilbud, videre-
gående skole med bl.a. skigymnas. I Nordreisa vil du finne et bredt spekter av
fritidsmuligheter, en fin og variert natur med Reisa nasjonalpark lengst mot sør.

Fysioterapeut - 50 % driftsavtale
Kommunen har 2,5 stillinger som privat praktiserende fysioterapeuter
i kommunen som driver med manuell terapi, akupunktur og generell
fysioterapi. I tillegg er det to kommunale fysioterapeut stillinger og
en statlig stilling. Denne hjemmelen er nyopprettet og ledig fra 01.10.03.
Det er mulighet for å leie lokaler på Helsesenteret Sonjatun, fysikalsk
avdeling, inntil videre. Vi har nye og moderne lokaler. Dersom ny
praksis etableres i andre lokaler må lokalene være tilgjengelig for
rullestolbrukere.
Krav til søker:
Vi søker fysioterapeut i faglig utvikling og med engasjement og gode
samarbeidsevner. Det legges vekt på personlig egnethet.
Avtalen styres for øvrig av ASA 4313.
Nærmere opplysning kan fås ved henvendelse til soneleder
Laurén Rasmussen, tlf. 77 77 07 25.
Kommunen er behjelpelig med å skaffe bolig.
Søknad m/CV, kopier av vitnemål og attester sendes innen 10.07.03 til
Nordreisa kommune, servicekontoret, pb 174, 9156 Storslett.

kommune
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Fysiobemer søker kreative og utadvendte personer for salg av seriøse
medisinske produkter mot privatmarkedet. Meget gode inntjenings-
muligheter. Les mer på www.fysiobemer.no.
For mer informasjon ring mobil 905 54 167 eller send e-post til
bemer@fysiobemer.no
Fysiobemer, Postboks 257, 1851 Mysen

Fysiobemer
www.fysiobemer.no

Representanter/uavhengige distributører søkes

Sandefjord Rehabiliteringssenter

KOMMUNEFYSIOTERAPEUT
Sandefjord kommune har mange interessante utfordringer
for deg som fysioterapeut, og vi har nå ledig en fast 75%
stilling fra 01.09.03.

Fysio- og ergoterapitjenesten er begge organisert under San-
defjord rehab.senter. Sandefjord rehab. senter er kommunens
rehabiliteingsvirksomhet. Vi kan tilby mange spennende fag-
lige utfordringer i et nært tverrfaglig samarbeid med andre
faggrupper. Vi har et sterkt faglig miljø hvor fagutvikling
prioriteres høyt.

Arbeidsoppgavene er knyttet opp mot rehabilitering,
kurative og forebyggende oppgaver innen området voksne
( 18 år -).

Vi søker en utadvendt selvstendig medarbeider med erfaring
og interesse innenfor rehabilitering. Personlig egnethet vil
vektlegges. Søker må disponere bil.

Ytterlige opplysninger om stillingen kan gis av leder for
terapiavdelingen Line Syre tlf. 33 41 53 00. For stillingen
gjelder 2% trekk til komm. pensj. ordninger ellers kommu-
nale vilkår.

Søknad med 2 referanser, vitnemål og attester sendes
Sandefjord rehabiliterings senter, Bergvn.6, 3212 Sandefjord
to uker etter utlysningsdato.

TYSNES KOMMUNE
5685 Uggdal

Kommunefysioterapeut 100 % - heimel 3031
Ved internt opprykk kan det verta ledig kommunefysioterapeut
50 % - heimel 3030.

For nærare opplysningar, kontakt helse- og sosialsjef Aslaksen/helse- og
sosialkontoret på tlf. 53 43 70 65/70 60/70 00 der De og kan få utlevert
søknadsskjema, eller De kan henta det ned frå nettstaden http://
www.tysnes.kommune.no

Søknad med rettkjende kopiar av vitnemål og attestar vert å senda
Tysnes helse- og sosialkontor, Kommunehuset, 5685 Uggdal
innan 07.07.03.
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NORE OG UVDAL KOMMUNE  
Kommunen har ca. 2750  innb. og ligger i naturskjønne omgivelser øverst i Nume-
dal. Store deler av Hardangervidda nasjonalpark ligger innenfor kommunens gren-
ser. Naturen gir gode muligheter til friluftsliv. Kulturlivet er rikt med bl.a. stor akti-
vitet hos lag og foreninger. Videregående skole er etablert i kommunen. Barnehage-
dekningen i kommunen er god.

Kommunefysioterapeut, 80% stilling
Vikariat i tidsrommet 15. august 2003 - 15. august 2004.
Stillingskode 7066.

Ved avdelingen for helse, sosial- og barneverntjenester har vi ledig et vi-
kariat i 80% stilling som kommunefysioterapeut. Det er 2 fysioterapeuter
i kommunen, som jobber hhv. privat og kommunalt. Vi har et godt tverr-
faglig samarbeid og et hyggelig kollegialt arbeidsmiljø.

Stillingen innebærer både forebyggende og behandlende oppgaver, både
innen habilitering og rehabilitering.
Vi søker en person som er fleksibel og som kan ta varierte arbeidsoppga-
ver innenfor kommunehelsetjenesten. Kommunen har nylig startet opp
med friskvernsgrupper.
Søkeren bør disponere bil.

Vi kan tilby:
- godt utstyrte lokaler med behandlingsbasseng
- lønn etter avtale
- møblert bolig

Tilsetting på vanlige kommunale vilkår. Nærmere opplysninger ved
kommunefysioterapeut Anita Sevlejordet. tel. 32 74 27 89 / 99 15 38 01.

Søknad vedlagt bekreftede kopier av vitnemål og attester sendes innen
20. juli til: Nore og Uvdal kommune v/Christianne Stroop, 3630 Rød-
berg. E-post: christianne.stroop@nore-og-uvdal.kommune.no

Slemdal fysioterapi
Bydel Vinderen utlyser
2 hjemler av 8 timer knyttet til Slemdal Fysioterapi.
Instituttet søker kun fysioterapeuter som kan dokumentere tverrfaglig
samarbeid, primært med psykolog og hovedsakelig knyttet til privat prak-
sis. Personlig egnethet vektlegges.

Søknadene sendes: Helse- og sosialsjef Brit Havig, Vinderen Bydel, post-
boks 54 Vinderen, 0319 Oslo. Søknadsfrist: 18. juli 2003.
Informasjon om avtalene kan fås hos psykolog/fysioterapeut
Christopher Lien på tlf. 90 89 98 81.

Bærum Trim & Fysioterapi søker fysioterapeuter i 3 ledige stillinger,
med eller uten tilskudd. Arbeidsoppgaver vil være individuell behandling,
MTT, gruppetrening mm. Fordel om søkere har interesse for MTT,
treningslære og MT-prinsipper.
Skriftlig søknad til Bærum Trim & Fysioterapi, postboks 30, 1306 Bærum
Postterminal, merket ”stillingsannonse” innen 15.07.03.

Sunnaas sykehus helseforetak (HF) er et spesialsykehus i medisinsk rehabilite-
ring. Sykehuset har funksjoner som universitetssykehus med regionsansvar
for spesialisert rehabilitering for Helse Øst RHF. I tillegg har sykehuset ansvar
for enkelte diagnosegrupper fra Helse Sør og visse landsfunksjoner. Sykehuset
behandler pasienter med ryggmargsskader, skader innen multitraume/nevro-
logi og ortopedi, traumatiske hodeskader og hjerneslag. Rehabiliteringen 
bygger på tverrfaglig samarbeid. Sykehuset har også egen forskningsavde-
ling. Sykehuset ligger idyllisk til på Nesodden, 20 min med båt og 45 min
med bil fra Oslo sentrum. Vi har to barnehager og personalboliger. 
Sykehuset har 390 faste stillinger. 

Sunnaas sykehus HF søker

Fagsjef fysioterapi/
Sjeffysioterapeut
Utlysningsnr 2294. Tiltredelse 01.07.2003
Fagsjefen er for tiden organisert i stab klinikken.

Sentrale oppgaver:
• rådgiver i fysioterapifaglige spørsmål
• faglig ansvar for å utvikle kompetansen i fysioterapitjenesten

slik at vi kan møte skiftende behov og krav til kvalitetssikret
fysioterpitjeneste

• bidra til fysioterpifaglig forskning og utviklingsarbeid i et 
spesialisert og tverrfaglig miljø

• ivareta kontakt og samarbeid med universitet og høgskoler som
utdanner fysioterapeuter på grunn- og videreutdanningsnivå

• ha ansvar for å synliggjøre rehabiliteringsfaglig profil overfor
nasjonale og internasjonale miljøer

Kvalifikasjoner:
• autorisasjon som fysioterapeut med allsidig klinisk praksis
• hovedfag/mastergrad i fysioterapi/helsefag eller tilsvarende

kompetanse
• erfaring fra faglige endringsprosesser
• relevant etter- og videreutdanning

Vi ønsker en person som 
• er engasjert i fysioterapifagets dimensjoner og utvikling
• er kreativ og har gode samarbeidsevner
• kan fungere godt i et tverrfaglig miljø
• er fleksibel og har stor arbeidskapasitet

Vi tilbyr 
• lønn etter gjeldende avtaleverk

Kontaktpersoner:
• klinikksjef Eli Rygg, tlf 66 96 92 25
• avdelingsoverlege Johan K. Stanghelle, tlf 66 96 91 73

Sykehuset er pr i dag i en omstillingsprosess, og det tas forbehold
om endring i organisatorisk plassering, arbeidsoppgaver og
ansvarsforhold.

Søknad merket med utlysningsnr 2204, vedlagt CV, 
sendes Sunnaas sykehus HF, personalenheten, 
1450 Nesoddtangen innen 11.07.2003.
Søknader på e-post sendes firmapost@sunnaas.no 
og vitnemål og attester ettersendes. Se også våre 
ledige stillinger på www.finn.no 

Sunnaas Sykehus HF

Rehabiliteringsklinikken Ottestad

Fysioterapeut 11
Fra dd er det i ryggpoliklinikken ledig 50% fast og 
50% prosjekt stilling (sak 132/03)
Ved evnt. intern omrokkering, vil det ved sengeposten bli ledig stilling 
for fysioterapeut.

Ang. stillingen i ryggpoliklinikken er det ønskelig med kunnskap og/eller 
erfaring innen forskningsarbeid og spesialisert rehabilitering spesielt med
tanke på rygg. Ved ansettelse vil det spesielt bli lagt vekt på personlig
egnethet i forhold til teamsamarbeid. 

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse på tel. 
62 53 73 24 / 25 til sjefsfysioterapeut Marit Løvseth Magnussen.

Felles for stillingene:
Krav: Utdanning og autorisasjon som kreves for stillingen.
Lønns- og arbeidsvilkår er etter gjeldende lover og avtaler.

Fullstendig utlysning på internett: www.sjukehuset.no eller fås ved henven-
delse til lønns- og personalseksjonen, tel 62 53 70 54 eller 62 53 70 62
eller e-post adressen, stilling@sjukehuset.no

Søknad på sykehusets søknadsskjema vedlagt godkjente kopier 
av attester og vitnemål  sendes

Sykehuset Innlandet HF Elverum - Hamar
Lønns- og personalseksjonen
2326 Hamar
innen 18. juli 2003
Vennligst merk søknaden med saksnr.

Elverum - Hamar
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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_kalender2003.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 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.
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• 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

OBS! NYE KURSDATOER
Kursnr. 316013

Veiledning og Kommunikasjon Trinn 2
Kurset er en videreføring av Veiledning og Kommunikasjon Trinn 1. Målet er
at den enkeltes veilederpraksis og kommunikasjon i yrkesutøvelsen skal utvi-
kles. Temaer som vektlegges er veiledning i grupper, gruppeprosesser,
konflikthåndtering og etiske dilemmaer. De praktiske øvelsene vil knyttes til
aktuelle situasjoner fra deltakernes arbeidssituasjon. Kurset vil derfor kreve
aktiv deltakelse fra den enkelte.

Målgruppe: Fysioterapeuter
Opptakskrav: Grunnutdanning og minimum 3 års yrkespraksis. Deltakerne
skal ha gjennomført kurset Veiledning og Kommunikasjon Trinn 1 eller til-
svarende.

Kursnr. 320513

Regnskap og skatt for privatpraktiserende
fysioterapeuter - en innføring
Det vil være anldning for deltakerne å sende inn egne spørsmål og ønsker om
emner i forkant av kurset. Kurset vil bli tilpasset deltakernes ønsker og behov.
Ut over en inføring i regelverket og de krav som stilles for drift av egen prak-
sis, vil vi gå inn på temaer som valg av selskapsform og kjøp/salg av praksis.

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF v/Fagseksjonen
Kursledere: Statsautorisert revisor Sue Remme
Tid: 23. – 24. september (uke 39)
Sted: Oslo
Deltakerantall: 30
Kursavgift: kr 1.800 for medlemmer, kr 3.600 for ikke medlemmer.
Lunsj kommer evt. i tillegg til kursavgiften.
Påmeldingsfrist: 29. juli
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo
eller via NFFs hjemmesider www.fysio.no.

Etter gjennomført kurs skal deltakerne ha:
• bevissthet og oppmerksomhet om egen væremåte i ulike relasjoner.
• kunnskap og erfaring med hvordan tydelig kommunikasjon og

veiledning kan virke.
• forståelse for forskjell på  beskrivelse og tolkning.
• kunnskap om og forståelse for hvordan gruppeveiledning kan foregå

i egen arbeidssituasjon.
• erfaring fra forskjellige former for gruppeveiledning.
• kunnskap og erfaring fra konflikthåndtering.
• kunnskap om hva et etisk dilemma i yrket kan være, og hvordan

det kan behandles.

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF avd. Akershus
Kursledere: Vippen Fleischer og Kari Anette Aa. Bruusgaard
Tid: 17. – 21. november 2003 (uke 47)
Sted: Oslo
Deltakerantall: begrenset antall
Kursavgift: kr 3.425 for medlemmer, kr 6.300 for ikke medlemmer.
Lunsj kommer eventuelt i tillegg til kursavgiften.
Påmeldingsfrist: 19. september 2003.
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo
eller via NFFs hjemmesider www.fysio.no.
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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.

• 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.

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

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: Fortsatt ledige plasser.
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.

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.

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
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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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Torsdag 06.11.03

14.00 - 14.30 Åpningsseremoni
14.30 - 15.30 Gjesteforelesning v/ Professor Per Fugelli
16.15 - 17.15 Gjesteforelesning Strategies for successful fall prevention in the elderly  - exercise and

more! Professor Karim Kahn    
17.45 - 18.30 Gjesteforelesning Tendinopatier. State of the art 

Spes. i ortopedisk kirurgi Håkan Alfredson

Fredag 07.11.03

Sesjon A
08.30 - 09.30 Overuse knee pain - resolving the challenging cases 

Professor Karim Kahn
09.45 - 11.15 Fysisk aktivitet
09.45 - 10.15 Kreft og fysisk aktivitet Professor Inger Thune
10.15 - 10.45 Hjertesvikt og fysisk aktivitet Overlege Alf Inge Larsen
10.45 - 11.15 Diabetes og fysisk aktivitet Overlege Halvor Bævre
11.45 - 13.00 Barn og fysisk aktivitet
11.45 - 12.20 Hjertebarn og fysisk aktivitet Forsker Per Morten Fredriksen
12.20 - 12.45 Astmabarn og fysisk aktivitet Forsker Wenche Nystad
12.45 - 13.00 Diskusjon
14.00 - 18.30 Frie foredrag 

Sesjon B
09.45 - 11.15 Tendinopatier Ortop. kirurg Håkan Alfredson
09.45 - 10.15 Patellarsene - og achillessene tendinose. 
10.15 - 10.45 Grunnforskning Etiologi. 
10.45 - 11.15 Kirurgisk behandling
11.45 - 13.00 Tendinopatier
11.45 - 12.15 Eksentrisk trening
12.15 - 13.00 Behandling av tendinopatier med eksentrisk trening
14.00 - 18.30 Frie foredrag 

Lørdag 08.11.03

Sesjon A
08.30 - 09.15 Gjesteforelesning
09.30 - 11.00 Kosthold og kosttilskudd for idrettsutøvere

Ansvar for sesjonen, Heidi Tomten Sosial - og helsedirektoratet
Programinnhold bestemmes senere

11.30 - 13.00 Frie foredrag. Presentasjon av kandidatene til 
Nycomed prisen 6 frie foredrag

14.00 - 14.15 Utdeling av Vitalprisen og 
Nycomedprisen

14.15 - 15.15 Prisforedragene

Sesjon B
09.30 - 11.00 Skuldersesjon

Forelesere: Forsker Cecilie Røe og spes.i ortopedi Cecilie Pine Schrøder
Programinnhold bestemmes senere

Søndag 09.11.03

Sesjon A
09.00 - 10.00 Den utbrente idrettsutøveren Gunn Rita Dahle
10.30 - 11.30 Etiske dilemmaer innen idrettsmedisin. Professor Sigmund Loland
11.30 - 12.30 Paneldebatt. Deltakere: idrettsmedisiner, fysioterapeut, utøver, trener/leder, idrettsfilosof
12.30 - 12.45 Avslutning

I tilegg til ovennevnte program blir det 10 ulike work-shops og frie foredrag. 
Arr. NIMF og FFI.

IDRETTSMEDISINSK HØSTKONGRESS 
Stavanger 6. - 9. november 2003

For nærmere info og påmelding: www.idrettsmedisinsk-kongress2003.no
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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
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.

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.

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

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

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.

SAMHANDLING I GRUPPER
Hensikten med kurset er å gi fysioterapeuter et metodisk redskap for å
belyse og fremme samhandling og gruppeprosess.
Via økt kunnskap om hvordan grupper virker vil fysioterapeuter ha be-
dre mulighet til å hjelpe gruppedeltakerne slik at de kan dele og gjøre
nytte av hverandres erfaringer. Kommunikasjon og gruppeprosess vil
være sentrale temaer som vektlegges. Det vil bli jobbet med praktiske
øvinger i forhold til tema.

Målgruppe: Fysioterapeuter som arbeider med grupper der bevegelse,
samtale og/eller  undervisning er en del av gruppeinnholdet. Arbeidsom-
råder der dette kan være aktuelt er kommunehelsetjeneste, psykiatri og
bedrifthelsetjeneste.
Opptaksvilkår: Fysioterapeuter med interesse og/eller erfaring fra
arbeid med grupper.

Praktiske opplysninger:
Kursledere: Aud Marie Øien og Tine Møller.
Tid: 17. – 18. oktober 2003.
Sted: Bergen, Solli Nervesanatorium.
Deltakerantall: 18.
Varighet: 14 timer.
Kursavgift: Kr. 1.800 for medlemmer av faggruppen,
kr. 2.200 for ikke-medlemmer.

For info, og bindende påmelding innen 1. september, ta kontakt
med Hanne Thygesen, Boks 3011, 5825 Bergen, tlf. 55 29 79 76 (p),
92 63 14 15 (mob).
Arrangør: Kurs- og fagutviklingskomiteèn  i Faggruppen for
psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi.

«Å bryte inn, uten å avbryte»
Foredrag og diskusjon om et prosjekt som har hentet inspirasjon og be-
grunnelse fra flere ulike fagfelt. Hva skjer i møte med et barn, hvordan
skjer ivaretagelse av barnets interesse og selvinitierte bevegelser og
hvordan kan dette konkretiseres i en fysioterapiintervensjon?

Av Ingvil Øien, Fysioterapeut og førstelektor ved Høgskolen i Oslo,
avdeling for helsefag, fysioterapeututdanningen.

Tid: Onsdag 24. september 2003, kl. 19–21.

Sted: Høgskolen i Oslo, Pilestredet 44, Elisabeth Lampes hus
(Fysioterapeututd.).
Påmelding/Informasjon: Kontakt Espen Andli, tlf: 957 99 213
eller e-post: espenandli@hotmail.com
Pris: Kr. 50,- (stud. kr. 30,-). Enkel servering.
Arrangør: Nettverksforum Fysioterapi for barn og unge med psykiske
vansker.

Seniorforum NFF
inviterer til årsmøte lørdag 4. oktober 2003.
Sted: Høgskolesenteret, Pilestredet 52/56, Oslo.
Elisabeth Lampes Hus, auditoriet.

Program:
kl.10. Astrid Bergland vil ut i fra sin doktoravhandling

snakke om "Livskvalitet – teori og empiri"
Kl.11 Norsk Pensjonistforbund informerer

v/Rune Bugge Persson
kl. 12 Årsmøte med valg

Etter årsmøtet kollegialt samvær samt «noe godt å bite i» på
Grand eller et annet hyggelig sted.

Vel møtt etter sommerferien!

Kognitiv terapi for fysioterapeuter – Kurs

Mål: Gi deltakerne teoretisk og praktisk innføring i kongnitiv terapi
mot lidelser som angst, depresjon og kronisk smertetilstander.

Kognitiv terapi, hva er det?
Det grunnleggende prinsipp i kognitiv terapi er at uhensiktsmessig ten-
king er avgjørende for utvikling og opprettholdelse av psykisk sykdom.
I den kognitive modellen er det slik at folks følelser og oppførsel er på-
virket av deres oppfattelse av hendelser og hvordan de tolker dem. Må-
ten folk føler på er knyttet til hvordan de oversetter og tenker om en si-
tuasjon. Terapien går i første omgang ut på å få tak i de vurderende tan-
kene, også kalt automatiske tanker.

Praktiske opplysninger:
Tid: 02.10 kr. 15 – 04.10 kl. 15, 2003
Sted: Herland Gård (www.herland.no)
Pris: Kursavgift og ful pensjon kr. 2.500,-
Påmelding og informasjon hos kursleder: Tine Møller, Herland Gård,
3275 Svarstad. Tlf. 33 12 85 54, 95 80 56 30, tine@herland.no
Faks. 33 12 82 85.
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REISESTIPEND
Søknadsfrist 1. september 2003

Svar på søknadene kan forventes etter 25. oktober 2003

I forbindelse med faglig ajourføring kan fysioterapeuter søke om
reisestipend til fysioterapirelevante kurs, kongresser og seminarer
som påbegynnes vår/høst  2003 eller vår 2004. Søkeren må ha norsk
autorisasjon (varig norsk godkjenning) og daglig virke i Norge.

Fondets vedtekter § 2.3. «Eventuelt reisestipend, i den utstrekning det
kan styrke etter- og videreutdanningen».

Alle søknader vurderes innenfor Fondets økonomiske rammer, basert
på forventede inntekter og øvrige disposisjoner. I denne forbindelse
kan avslag/reduksjon være aktuelt utfra en totalvurdering av midler
som står til rådighet i perioden. Ved stor søknadsmasse totalt vil Fon-
dets støtte til deltakelse på kongresser kunne reduseres/falle bort.

1. Stipend kan innvilges til  reiser i forbindelse med:
* utdanninger av kortere varighet - som ikke gir formell kompe-

tanse eller gir mindre enn 10 vekttall/30 studiepoeng. Utdan-
ningen må ha en varighet på minimum 3 dager. Det kan gis
stipend til ett kurs/én utdanning pr. år. Som ett kurs/én utdan-
ning forstås kurs/utdanning som gir eget kursbevis.

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

For deltagere på kongresser med presentasjon av egne innlegg
vil det i tillegg være mulighet for å søke om tilskudd til
oppholdsutgifter.

2. Stipend gis på grunnlag av dokumenterte reiseutgifter, etter rime-
ligste reisemåte. Minste utbetaling er kr. 1.000,- og største utbe-
taling kr. 10.000,-.
Tilskudd til oppholdsutgifter kan innvilges med inntil kr. 200,-
pr. døgn ved privat opphold og inntil kr. 400,- pr. døgn ved opp-
hold etter regning, maksimum kr. 3.000,-.  Minste utbetaling er
for denne gruppen kr. 1.000,- og største utbetaling kr. 13.000,- i
reise- og oppholdsutgifter for samme tiltak.

Mottakere av annen finansiering fra Fondet, herunder stipendiater el-
ler fagutviklingsstipend, vil ikke kunne søke om reisestipend innenfor
samme periode.

Mottakere av midler fra Fondet plikter å avgi rapport og regn-
skap med bilag.

Det er utarbeidet eget søknadsskjema som skal benyttes. Utfylt søk-
nadsskjema med vedlegg må sendes inn på papir. Søknader på faks
og e-post godtas ikke. Mangelfullt utfylte søknader vil ikke bli be-
handlet. Nærmere opplysninger og søknadsskjema fås hos

Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter
Postboks 2704 St.Hanshaugen, 0131 Oslo

Tlf. 22 93 30 90 (ikke fredag)

Kriterier og søknadsskjema finnes også på Fondets  hjemmesider
på Internett: www.fysio.no/fondet

Reisestipend har søknadsfrist 1. april og 1. september hvert år.
Dette innebærer at søknadene må være poststemplet senest

disse datoene.

STIMULERINGSSTIPEND
Søknadsfrist 1. oktober 2003

Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter ønsker å stimu-
lere fysioterapeuter som vil utvikle prosjektideer knyttet til fag-
utvikling i egen praksis. Hensikten med Stimuleringsstipendiet er å
hjelpe fysioterapeuter som ønsker å jobbe med systematisk fag-
utvikling i gang med utvikling av eget prosjekt. Stipendiet bør resul-
tere i en søknad om stipend til fagutviklingsprosjekt.
For nærmere informasjon om hvilke rammer som gjelder for fag-
utviklingsprosjekt vises det til utlysningene, senest i Fysioterapeuten
nr 11/2002 og Fondets hjemmeside www.fysio.no/fondet/fag-
utviklingsstipend.
En eventuell senere søknad om stipend til fagutviklingsprosjekt vil
bli behandlet uavhengig av om det tidligere er tildelt Stimulerings-
stipend.

Det er utarbeidet eget søknadsskjema for Stimuleringsstipend
som skal benyttes.

Søknader om Stimuleringsstipend skal inneholde en kortfattet beskri-
velse av tema, problemstilling og hvorledes prosjektet foreløpig ten-
kes gjennomført, så langt dette er kommet. Der dette er aktuelt må le-
delsen ved den avdelingen/institusjonen eller instituttet der prosjektet
planlegges gjennomført være innforstått med søknaden.
Det må være inngått avtale om veiledning med en veileder som har
hovedfagskompetanse eller tilsvarende.
Det kan søkes om stipend med et arbeidsvolum svarende til inntil ett
månedsverk. Stipendiet kan eventuelt fordeles over noe tid, inntil 3
måneder.
Videre kan det eventuelt søkes om midler til veiledning med inntil 8
timer á kr. 500 inkludert forberedelse.
Ved vurdering av søknadene vil det bli lagt vekt på prosjektideens
innhold og mulighet for gjennomføring.

Mottakere av midler fra Fondet plikter å avgi rapport og regn-
skap med bilag.

Utfylt søknadsskjema med vedlegg skal sendes inn på papir. Søkna-
der på faks og e-post godtas ikke. Mangelfullt utfylte søknader vil
ikke bli behandlet. Nærmere opplysninger og søknadsskjema fås hos

Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter
Postboks 2704 St.Hanshaugen, 0131 Oslo

Tlf. 22 93 30 90 (ikke fredag)

Søknadsskjema for Stimuleringsstipend finnes også på Fondets
hjemmesider på Internett: www.fysio.no/fondet/stotte

Søknaden må være poststemplet senest 1. oktober 2003.

SOMS-konferens 8.-10. oktober 2003
Linköping, Sverige

För sjukgymnaster inom omsorg och habilitering.
För mer info: www.soms.nu

Forflytningskunnskap
●   Neste kurs  og påmelding

●  Forskning – litteraturliste - linker
●  Få mine nyhetsbrev tilsendt på mail

●  Hold deg oppdatert om hva som skjer nasjonalt og internasjonalt

www.perlunde.no
- se hva som skjer…

Bruk gjerne e-post når du sender
annonser til Fysioterapeuten:

annonse@fysio.no
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I forbindelse med faglig videreutdanning kan fysioterapeuter søke om
utdanningsstipend.
Det må søkes innen siste eksamen avlegges. Søkeren må ha norsk auto-
risasjon (varig norsk godkjenning) og daglig virke i Norge.
Når det søkes om utdanningsstipend skal det ikke søkes om reisestipend til
samme utdanning.

Alle søknader vurderes innenfor Fondets økonomiske rammer, basert på
forventede inntekter og øvrige disposisjoner. I denne forbindelse kan av-
slag/reduksjon være aktuelt utfra en totalvurdering av midler som står til
rådighet i perioden.

Følgende kriterier gjelder for tildeling av utdanningsstipend fra og med
søknadsfristen 1. september 2003:

1. Fondets vedtekter § 2.1 ”Støtte til etter- og videreutdanning av fysio-
terapeuter, herunder av pedagogisk karakter”.

Studier som innfrir denne forutsetningen vil, i prioritert rekkefølge,
være:
* studier ved de offentlig godkjente fysioterapifaglige

videreutdanningene i Norge
* hovedfagsstudium i helsefag og i bevegelsesvitenskap ved

universitetene
* fysioterapi relevante videreutdanninger
* praktisk-pedagogiske videreutdanninger
* videreutdanninger i administrasjon, organisasjon og ledelse

2. Utdanningene må være offentlig godkjent og gi formell kompetanse
med minimum 10 vekttall/30 studiepoeng i det norske utdannings-
systemet.

3. Det må søkes for hele utdanningen samlet.

Søknaden må synliggjøre at utdanningen faller inn under et av områdene
nedenfor.

På denne bakgrunn kan det i 2003 gis følgende utdanningsstipend:
1. a) Offentlig godkjente fysioterapifaglige videreutdanninger tilsva-

rende minimum 20 vekttall/60 studiepoeng: inntil kr. 25.000,-:
* Videreutdanning i manuell terapi
* Videreutdanning i psykisk helsearbeid med fordypning i fysioterapi.
For den siste kan det inntil videre søkes for de to delene hver for seg.
Når utdanningen gjør det nødvendig å bo utenfor hjemmet kan det i
tillegg gis et borteboerstipend på inntil kr. 15.000,- som tilskudd til
dekning av oppholdsutgifter.

b) Offentlig godkjente fysioterapifaglige videreutdanninger tilsva-
rende minimum 10 vekttall/30 studiepoeng: inntil kr. 12.500,-:
*   Videreutdanning i fysioterapi for barn

*   Videreutdanning i intensivfysioterapi.
Når utdanningen gjør det nødvendig å bo utenfor hjemmet kan det i
tillegg gis et borteboerstipend på inntil kr. 7.500,- som tilskudd til
dekning av oppholdsutgifter.

2. a) Hovedfag i helsefag: inntil kr. 25.000,-.
b) Masterstudium i helsevitenskap: inntil kr. 25.000,-.
c) Hovedfag i bevegelsesvitenskap: inntil kr. 25.000,-.
Når utdanningen gjør det nødvendig å bo utenfor hjemmet kan det i
tillegg gis et borteboerstipend på inntil kr. 15.000,- som tilskudd til
dekning av oppholdsutgifter.

3. Andre offentlig godkjente fysioterapi relevante videreutdanninger
tilsvarende minimum 10 vekttall/30 studiepoeng: inntil kr. 12.500,-:
* Videreutdanning i psykisk helsearbeid med fordypning i psyko-
     sosialt arbeid
* Videreutdanning i helsefremmende og forebyggende arbeid
* Videreutdanning innen rehabilitering. .
For søknader om stipend til videreutdanninger innen rehabilitering
må søkeren i eget vedlegg begrunne valg av utdanning og redegjøre
for utdanningens relevans i forhold til arbeidsforhold. Dette vil være
grunnlag for Fondets prioritering blant søknadene.
Når utdanningen gjør det nødvendig å bo utenfor hjemmet kan det i
tillegg gis et borteboerstipend på inntil kr. 7.500,- som tilskudd til
dekning av oppholdsutgifter.

4. Videre kan det etter en samlet økonomisk vurdering gis utdannings-
stipend til praktisk-pedagogiske videreutdanninger tilsvarende mini-
mum 10 vekttall/30 studiepoeng: inntil kr. 12.500,-.
Når utdanningen gjør det nødvendig å bo utenfor hjemmet kan det i
tillegg gis et borteboerstipend på inntil kr. 7.500,- som tilskudd til
dekning av oppholdsutgifter.

5. Endelig kan det vurderes å gi utdanningsstipend til videreutdan-
ninger innen administrasjon, organisasjon og ledelse tilsvarende
minimum 10 vekttall/30 studiepoeng: inntil kr. 10.000,-

Stipendiene er et tilskudd til dekning av utgifter direkte knyttet til utdan-
ningen og omfatter ikke dekning av tapt inntekt. Borteboerstipendiet be-
regnes med inntil kr. 200,- pr. døgn ved privat opphold og inntil kr. 400,-
pr. døgn ved opphold etter regning.

Mottakere av midler fra Fondet plikter å avgi rapport og regnskap
med bilag.

Det er utarbeidet eget søknadsskjema som skal benyttes. Utfylt søknads-
skjema med vedlegg skal sendes inn på papir. Søknader på faks og e-post
godtas ikke. Mangelfullt utfylte søknader vil ikke bli behandlet. Nærme-
re opplysninger og søknadsskjema fås hos

UTDANNINGSSTIPEND
Søknadsfrist 1. september 2003

Svar på søknadene kan forventes etter 25. oktober 2003.

Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter
Postboks 2704 St.Hanshaugen, 0131 Oslo

Tlf. 22 93 30 90 (ikke fredag)

Kriterier og søknadsskjema finnes også på Fondets hjemmesider på Internett: www.fysio.no/fondet

Utdanningsstipend har søknadsfrist 1. april og 1. september hvert år.
Dette innebærer at søknadene må være poststemplet senest disse datoene.



45Fysioterapeuten nr. 7   juni  2003

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.

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.mastercare.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

Bærbare og elektriske benker i tre
Tlf 64 94 22 05 / Faks 64 94 45 08

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

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

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

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

Bli med i FYSIOTERAPEUTENs
Bransjeregister!

Stor modul, 40 x 57 mm
6 utgaver: kr. 5.500
12 utgaver: kr. 7.500
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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 35 67
Spesialrådgiver: Grete Treider, 22 93 30 62

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

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

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

Fagseksjonen
Seksjonsleder: Malene Haneborg, 22 93 30 72

Kollegaveiledning: Vippen Fleischer, 22 93 30 76
Fagkonsulent - kurs: 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 35 62

Anne Lexow,
forbundsleder

Ventelistene er for lange
Først en god nyhet. Dere som er medlemmer har virkelig forstått nytten av å forsyne
NFFs sekretariat med viktige data som vi kan bruke videre i vårt arbeid for å fremme
medlemmenes inntekts- og arbeidsvilkår.  Den dårlige nyheten er at denne informasjonen
dokumenterer at personer med muskel- og skjelettlidelser i for stor grad må stå på vente-
liste hos fysioterapeut for å få behandling.

I mai gjennomførte vi NFFs første store elektroniske spørreundersøkelse, i denne om-
gang rettet mot privatpraktiserende fysioterapeuter. Undersøkelsen ble sendt til mer enn
tusen fysioterapeuter som er registrert med e-postadresse i medlemsregisteret. Mer enn
halvparten tok seg tid til å svare, noe som resulterte i at vi nå kan legge frem holdbare
data om viktige helsepolitiske forhold for fysioterapeuter. Selv om det ikke tar lang tid å
svare på undersøkelser som kommer på e-post, vil vi likevel sende en stor takk til alle
dem som forstår hvor viktig det er at forbundet henter inn data på denne uhyre effektive
måten. Fremtiden tilhører elektronisk datainnsamling. Vi oppfordrer derfor alle medlem-
mer med e-postadresse til å sende denne til oss, og selvfølgelig sende oss eventuelle end-
ringer.

Blant de mange interessante resultatene i undersøkelsen, viser det seg at åtte av ti fy-
sioterapeuter må sette pasientene på venteliste i kortere eller lengre tid før behandlingen
kan starte. Det typiske er en ventetid på én til tre måneder, og omkring en fjerdedel av
dem som er på venteliste er sykmeldte.

92% av fysioterapeutene som svarte mener at sykefraværet ville vært lavere hvis flere
utsatte grupper arbeidstakere fikk raskere tilgang på fysioterapibehandling.

NFF har arbeidet mot mediene for å få oppmerksomhet om saken, uten store og syn-
lige gjennomslag. Årsaken er antagelig at resultatet er i tråd med hva vi kunne forvente.
Både journalister og publikum vet fra før at du risikerer å måtte vente på behandling, og
da blir det vanskelig å få medier til å dekke saken. Men resultatet bør uansett være en
tankevekker for helsepolitikerne. Gang på gang lanseres nye konsepter, fra «Et mer
inkluderende arbeidsliv» til «Trening på grønn resept», uten at politikerne samtidig fore-
slår bedre økonomiske rammevilkår for kommunene.

Neste gang et nytt helsekonsept lanseres, kan det med hell innledes om hvordan ven-
telistene hos fysioterapeuter skal reduseres. Da er det mindre vesentlig for oss hvilket
navn politikerne velger å gi den helsepolitiske satsningen. Norge har profesjonen som
trengs for å redusere sykefraværet som skyldes plager i muskel- og skjelettsystemet samt
inaktivitet. Vi er på banen for å bedre folkehelsen, men vi har dessverre ikke uante res-
surser.

En riktig god og vel fortjent sommerferie til alle NFFs medlemmer. Dere gjør opprik-
tig talt en kjempejobb.
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Ta gjerne kontakt med NFFs
informasjonsleder Harald Nyquist
dersom du har stoff til nyttsidene.
Telefon: 22 93 35 67.
E-post: hn@fysio.no

Seighet ga resultater i Oslo
Resultatet av tarifforhandlingene i Oslo 2003 sikrer
fysioterapeuter i Oslo kommune en lønnsutvikling på
linje med ansatte ellers i landet.
– Vi var seige i forhandlingene og oppnådde resulta-
ter, sier leder Anne Lexow i Norsk Fysioterapeut-
forbund.

Forhandlingene med Oslo kommune resulterte i
brudd mellom partene tidlig i mai fordi Oslo kommune
avviste lønnstillegg. Begrunnelsen var at de andre ta-
riffoppgjørene ikke hadde oppnådd tillegg i år.

– Dette kunne vi ikke akseptere siden de andre
tariffoppgjørene i fjor hadde avtalt en økning som først
slo ut i år. Derfor var det ikke snakk om noe virkelig
nulloppgjør. Dermed kunne vi heller ikke akseptere
null i Oslo kommune, sier Anne Lexow.

Fysioterapeutene i Oslo kommune får en lønns-
økning på mellom kr 3000 og 6600. Gruppene som
ligger nær lønnstrinn 32 får mest. Tillegget gjelder
fra 1. mai i år.

Tariffoppgjøret i
HSH/HUK-områdene
Årets tariffoppgjør per 1.5.2003 mellom HSH/HUK –
områdene (kommune, stat, Oslo, barnehager, primær-
og spesialisthelsetjenesten) og NFF/alle arbeidstaker-
organisasjonene ble ferdig 14. mai idet alle parter
anbefalte forhandlingsresultatet.  NFFs Sentralstyre
sa ja til resultatet på sitt møte 19. mai.

Innenfor HUK – områdene ble det i fjorårets for-
handlinger fremforhandlet økonomiske påslag for
2003 tilsvarende offentlig sektor. Ikke uventet ble re-
sultatet av forhandlingene at det ikke ble gitt ytterli-
gere tillegg utover det som ble avtalt i 2002.  Men på
lik linje med tariffområdene KS og stat ble garanti-
bestemmelse tatt inn. Bestemmelsen medfører at
dersom noen stillinger/grupper av stillinger innenfor
KS og statlige tariffområdene får påslag ved eventu-
elle forhandlinger januar/februar 2004, skal dette også
gjelde tilsvarende stillinger innenfor HUK – områdene.

Meglingen i tariffområdet Oslo kommune ble først
ferdig 22. mai, det vil si etter at forhandlingene i HSH
var sluttført. Det betyr at resultatet for HSH – Oslo
ikke foreligger ennå.

Paragraf 6 i vedtektene for HUK-fondet ble en-
dret slik at de ansatte nå blir trukket to ganger i året
mot tidligere hver måned.

Revidert rundskriv RTV
Rikstrygdeverket har per mai 2003 revidert rundskri-
vet Fysioterapeut med nærmere presiseringer på flere
områder. Forskriften er tilgjengelig på www.fysio.no

E-post til avdelingene
Utsendinger som NFFs sekretariat gjør for avdelin-
gene vil fra nå av bli sendt per e-post til medlem-
mene. Dette gjelder også avdelingenes medlems-
blader. Vi oppfordrer alle som ikke har meldt inn sin
e-postadresse til å gjøre
dette, og at medlemmer
holder oss informert om
endringer av e-postadresser.
Medlemmer som ikke har
e-post-adresse vil fortsatt
motta brevpost.

NFFs nettsted fornyet
I skrivende stund gjøres de siste forberedelsene før
NFF moderniserer nettsidene. Overgangen skjer 1. juli,
og alle avdelinger arbeider nå med å sette seg inn i
den nye publiseringsløsningen samt å flytte eksiste-
rende stoff over til de nye sidene.

– Den viktigste endringen blir at mange flere enn
før nå kan legge ut stoff på nettsidene. Vi tror at dette
vil gi nytt liv til sidene. Samtidig har vi gjennomført
en omfattende opprydding i kategoriene. Vi har også
lagt inn noen helt nye kategorier, sier informasjons-
leder i NFF, Harald Nyquist.

Krav om moms på utleie
vurderes
25.mai 2003 sluttet et enstemmig Storting seg til
finanskomiteens innstilling om at det innen utgan-
gen av 2003 legges fram forslag om endring av
merverdiavgiftslovgivningen slik at det ikke kreves
merverdiavgift på vederlag for utleie av utstyr og tje-
nester som ytes mellom selvstendig næringsdrivende
tannleger i praksis.

Under Stortingets behandling ble det opplyst at

en samlet finanskomite mener at det er lite formåls-
tjenlig at tannlegepraksiser må inn i merverdiavgifts-
systemet fordi en helt marginal del av virksomheten
er avgiftspliktig. Finansministeren har i brev til finans-
komiteen lovet å legge frem forslag til lovendring i
forbindelse med statsbudsjettet for 2004, dvs. høs-
ten 2003. Dermed er det politisk enighet om at moms-
fritak for utleie og tjenester som ytes mellom selv-
stendige tannleger i samme praksis bør lovfestes.

Under behandlingen i Stortinget ble det påpekt at
også andre selvstendig næringsdrivende helseperso-
nell som organiserer seg på samme måte som tann-
legene bør inkluderes i unntaket. Fysioterapeuter, ki-
ropraktorer og tannpleiere er nevnt som eksempler.

Ledermøte fastsatt til
22. september
Høstens Ledermøte vil bli på Gardermoen Park Busi-
ness Centre 22. september.

Høstens møteplan for sentralstyret er 21. august,
21. september, 28. oktober og 3. desember.

Grønt lys for livsstilstakst
for fysioterapeuter
Stortingets sosialkomite konkluderer med at regje-
ringen bør vurdere om også fysioterapeuter kan be-
nytte den nye livsstilstaksten som blant annet gjel-
der muligheten for å foreskrive fysisk aktivitet.
– Dette er viktig politisk vedtak for fysioterapeuter,
sier leder Anne Lexow i Norsk Fysioterapeutforbund.

Innstillingen gjelder den mye omtalte stortings-
melding 16, Resept for et sunnere Norge som ble
avgitt av Helsedepartementet i januar i år. I tillegg til
å be regjeringen om livsstilstaksten skal kunne be-
nyttes av fysioterapeuter, imøtekommes også NFFs
etterlysning av mer fysisk aktivitet i skolen.

Takk til politikerne
NFF takker norske helsepolitikere i en stor annonse i Da-
gens Medisin for å ha sluppet til fysioterapeuter med vide-
reutdanning i manuell terapi som primærkontakt for pasi-
entene. Avsender er NFF sentralt ved leder Anne Lexow og
leder for NFFs faggruppe for manuell terapi, Petter Lehne.
Anne Brit Holmen fra Åsgårstrand står frem i annonsen
med sin sykehistorie og forteller hvordan ”en grundig
undersøkelse, rask og riktig behandling med manuell te-
rapi og helhetlig oppfølgning av hennes skade gjorde at
hun i dag er i full vigør i arbeidslivet igjen”.

– NFF synes det er viktig å gjøre politikerne opp-
merksomme på at de har vært med på å rydde veien
for en mer effektiv behandling av pasientene. Til høs-
ten skal politikerne avgjøre om prosjektet blir permanent, og derfor
er det viktig at vi benytter anledningen til å annonsere hvor vellykket prosjektet har vært,
sier Anne Lexow.

I tillegg til at NFF annonserer i Dagens Medisin vil sentrale politikere motta et postkort
fra NFF med samme budskap som i annonsen.

@
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I nform
asjon  fra  NFF

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), Kjersti Hatlebrekke 6/2003.

Jan Harry Størksen ønsker seg

et enda større engasjement fra

NFFs medlemmer. Avdelings-

lederen for Sør-Trøndelag

synes det er viktig at medlem-

mene tenker gjennom hva de

vil med sitt medlemskap i NFF.

Selv føler han at han har fått

mye igjen for det.

Størksen – eller Harry – som alle som
kjenner han sier når de omtaler han, er
opptatt av at medlemmene må gripe de
mulighetene som ligger i å være medlem
i NFF. Ved å sette seg inn i hva som fin-
nes av tilbud og ordninger blir medlem-
skapet mer verdifullt. Harry har selv
blant annet tatt sitt hovedfag med støtte
av NFFs Fond til etter- og videreutdan-
ning.

Idrett og fysioterapi
Det begynte med utdanning som
kroppsøvingslærer på lærerhøgskolen på
80-tallet. Senere ble fysioterapi i Bergen
fullført i 1995. Så ble det mellomfag og
deretter hovedfag i idrett på NTNU i
Trondheim. Hovedfagoppgaven dreide
seg om bevegelsesvitenskap. Nå kombi-
nerer Harry idrett, fysioterapi og lærer-
gjerning. Han er høgskolelektor på
fysioterapiutdanningen ved høgskolen i
Sør-Trøndelag (HiST). På HiST har han
vært tillitsvalgt for NFF-medlemmene de
siste tre årene, og i tillegg ble han i fjor

Vis større engasjement!
valgt som avdelingsleder
for Sør-Trøndelag avdeling
av NFF. Han trives med
begge deler i sitt tiende år
som NFF-medlem.

Flere grunner
Harry er medlem av flere
grunner. Faglig tilknytning
er viktig for ikke å stivne,
og når det gjelder fag, me-
ner Harry at det kun finnes
ett alternativ for fysiotera-
peuter, og det er NFF.
Dessuten gjør den lønns-
politiske utviklingen det
stadig viktigere  å være or-
ganisert.

– Når kommunene spa-
rer penger, kommer gamle,
avtalefestede rettigheter un-
der press. Samtidig får lo-
kale forhandlinger gjen-
nomslag, og da er det viktig
og trygt å ha en oppegå-
ende forhandlingsseksjon i
ryggen. Dette er like viktig
for fysioterapeuter i offent-
lig som i privat praksis. Pri-
vat praksis er også basert
på offentlige tilskudd, og
medlemskap i NFF burde
være en opplagt solidarisk
plikt for fysioterapeuter i privat praksis,
mener Størksen.

Være tydelig
– Utfordringene for NFF i framtida blir å
være tydelig. Vår posisjon og vårt innhold
endrer seg stadig i forhold til omgivelsene,
og da må vi holde fast ved hva som er unikt
ved fysioterapi. Vi eksisterer som en lov-
pålagt tjeneste, og vi må passe oss for å bli

for lik andre tjenester som ikke er lov-
pålagt. Når vi innfører tjenester som
ikke er på takstplakaten, må vi vite hva
vi gjør. Men samtidig skal selvfølgelig
faget vårt være i bevegelse. Vi må være
villige til å utvikle oss, ikke bli for sta-
tiske. Men grunnmuren vår må alltid
være  fysioterapi, avslutter Størksen .

Bernt Nilsen/Total AS

Engasjement. Avdelingslederen for Sør-Trøndelag, Jan
Harry Størksen ønsker seg enda større engasjement fra
NFFs  medlemmer. Foto: Linn Cathrin Olsen
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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
8 21/7 25/7 15/08
9 25/8 29/8 19/9

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.

August
27.-29. Oslo.Den første europeiske konferansen
med fokus på AD/HD og ledsagertilstander
hos voksne.
Arr: Nasjonal Kompetanseenhet for AD/HD,
Tourettes Syndrom og Narkolepsi, Sakkyndig
Team for hyperkinetiske forstyrrelser i helseregion
Sør og Øst, og ADHD-foreningen.
Program, påmelding og informasjon:
www.adultadhd.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

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

Oktober
15-17. Stockholm, Älvsjö.
SjukgymnastDagarna 2003 – de svenske
fysioterapeutdagene.
Arr: Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund.
For program og påmelding:
www.sjukgymnasforbundet.se

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

annonse@fysio.no
www.fysioterapeuten.no

NFFs kolleksjon

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
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