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De nye studentene som denne måne-
den inntar fysioterapeututdanningen i
Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø
kan se fram til et spennende studium.
Minst like spennende blir det å se hva
framtida har å tilby i form av jobber og
utviklingsmuligheter. Andreårsstudent
ved HiO, Gunhild Kåresen, har stilt opp
som modell til bildene på temasidene.

Fysioterapeuter må hele tiden vedli-
keholde kunnskapene sine og til-
egne seg nye. NFFs tilbud innen
kurs og videreutdanning gir deg
store valgmuligheter. Det lønner
seg å tenke langsiktig, også for stu-
denter.

26
COOP/WONCA-funksjonsskjemaene ble
utviklet for bruk blant allmennpraktikere
og er oversatt til 20 ulike språk. Skjema-
ene registrerer pasientenes egen vurde-
ring av fysisk og psykisk helse.

6
Driftstilskudd og takster øker med 1,2
prosent. Sammen med fjorårets oppgjør
utgjør dette en samlet økning på rundt 3,5
prosent. Roar Høidal, leder av Privat Råd,
sier han ikke er fornøyd.
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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.

Tid for å tenke nytt
Strammere arbeidsmarked og sterkere konkurranse om pasientene, både innen yrket og i for-

hold til andre grupper i helsevesenet. Dette er bare noen av de utfordringer som dagens stu-

denter må forholde seg til når de skal ut på arbeidsmarkedet.

I dette temanummeret for studenter har vi forsøkt å belyse noe av dette, blant annet gjen-

nom artikler om arbeidsmarkedet og framtida innen helsevesenet generelt. Yngre fysiotera-

peuter merker dette på kroppen allerede. Det kan være vanskelig å få etablert seg som fysio-

terapeut i Norge idag, og lettere blir det neppe.

Tall fra Aetat viser at det bare ble opprettet 22 nye stillinger for fysioterapeuter i den

kommunale helsetjenesten fra 2001 til 2002, den laveste veksten i kommunehelsetjenesten

på mange år. Statistisk sentralbyrå (SSB) har laget såkalte behovsframskrivninger for ulike

yrkesgrupper. Ifølge disse prognosene må man regne med et overskudd av fysioterapeuter på

mellom 1200 og 1800 i 2010, mens vi i 2020 har inntil 2500 flere fysioterapeuter enn det

som etterspørres i markedet. Det gjenstår selvfølgelig å se om disse prognosene slår til.

Behovet for fysioterapitjenester i en stadig mer stillesittende befolkning vil bare øke.

Men økonomien i kommunene tilsier at det neppe blir så mange flere offentlige stillinger for

fysioterapeuter.  I tillegg gjør driftstilskuddsystemet det vanskelig for yngre fysioterapeuter å

etablere seg, noe det er sterk misnøye med. Og «når krybben er tom bites hestene».

Den mildt sagt hissige debatten på FYSIOTERAPEUTENs nettsider i juni, med de ano-

nyme pantertantene Beate og Stinemor i hovedrollen, illustrerer hvor sterk misnøyen med

systemet er i enkelte kretser. NFF fikk kraftig på pukkelen for ikke å ha gjort nok for å få til

endringer i systemet.

Spørsmålet er hva det er politisk mulig å oppnå av endringer i driftstilskuddsordningen,

uten å ende opp med en situasjon som er langt vanskeligere. Det er illusorisk å tro at poli-

tiske myndigheter vil gå inn for et system som gjør at man mister kontroll med hvordan of-

fentlige midler brukes, og uten å sikre at de pasientene som trenger fysioterapi mest blir

prioritert. Sikkert er det i alle fall at driftstilskuddsordningen vil volde både NFF og med-

lemmene en del hodebry framover.

Framtidsforsker Erling Dokk Holm råder nyutdannede fysioterapeuter til å tro på faget

sitt og til å være åpne og engasjerte. Det kan bli enda trangere om plassen for dem som ten-

ker for tradisjonelt, sier han i intervjuet på side 10.

FYSIOTERAPEUTENs redaksjon oppfordrer i tillegg til økt engasjement – faglig, orga-

nisatorisk og helsepolitisk. Passivitet fører sjelden noe godt med seg, verken i form av spen-

nende jobber eller endringer!
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 AktueltDobbeltmedlemskap

Innen utgangen av året må fysioterapeuter som er

medlem av både NFF og Norsk Forskerforbund av-

gjøre hvilken organisasjon de skal tilhøre. Avtalen

som gir adgang til dobbeltmedlemskap er nemlig

sagt opp og opphører helt ved årsskiftet.

Dagrun Lindvåg
dagrun.lindvaag@fysio.no

Årsaken er at Forskerforbundet og Norsk Fysioterapeutforbund
(NFF) er knyttet til hver sin hovedorganisasjon. NFF hører inn under
Utdanningsgruppenes Hovedorganisasjon (UHO), mens Norsk For-
skerforbund er knyttet til Akademikerne.

Slutt på dobbeltmedlemskap
Sentralstyret i NFF behandlet saken på sitt siste møte før somme-

ren og fattet da vedtak om at dobbeltmedlemskapsavtalen med
Forskerforbundet opphører. De 57 NFF-medlemmene dette gjelder
må innen utgangen av året bestemme seg for hvilken organisasjon de
vil tilhøre. Flertallet  av de 57 som har dobbeltmedlemskap, er knyt-
tet til Høgskolen i Oslo.

NFFs generalsekretær Lene Rønning-Arnesen sier til FYSIOTE-
RAPEUTEN at forbundet i høst vil satse bredt for å synliggjøre seg
overfor fysioterapeuter med høyere utdanning. NFF  har sendt en
sommerhilsen til denne gruppen fysioterapeuter for å informere om
at NFF tar problemstillingene knyttet til forskning og høyere utdan-
ning på alvor.

Ifølge Rønning-Arnesen mener NFFs ledelse at det er svært viktig
å opptre samlende, og at NFF bør være organisasjonen for både de
praktiske utøverne av yrket og akademikerne blant fysioterapeutene.
Som eksempel nevner hun legene.

– Det ville være utenkelig for leger å melde seg ut av Legeforeningen
fordi de driver med forskning, sier NFFs generalsekretær. ■
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Aktuelt Forhandlinger

Driftstilskudd og takster øker med

1,2 prosent. Sammen med fjor-

årets oppgjør gir dette en samlet

økning i 2003 på ca. 3,5 prosent,

opplyser leder av Privat Råd, Roar

Høidal, etter at forhandlingene

med Staten og Kommunenes Sen-

tralforbund  ble avsluttet i juni.

Av Dagrun Lindvåg
dagrun.lindvaag@fysio.no

Driftstilskuddet utgjør  fra 1. juli  totalt
205.440 kroner. Stortinget har tidligere ved-
tatt at egenandelene øker med ti prosent fra
samme dato.

Bakteppet for årets forhandlinger var det
inntektspolitiske samarbeidet  partene i ar-
beidslivet hadde inngått for å redde
konkurranseutsatte næringer.

– Dette førte til at det ble ingen eller lave
tillegg for alle grupper i år, også for privat-
praktiserende fysioterapeuter, sier Høidal.
Han er slett ikke fornøyd, men mener likevel
at resultatet ble som forventet.

Norsk Fysioterapeutforbunds (NFF) krav

Drifts- og takstforhandlingene:

Magert resultat – søkelys på takstbruk
var en kompensasjon for lønns- og kostnads-
utviklingen det siste året, gjennom en økning
av driftstilskudd og takster. NFF hadde også
med seg forslag til nye takster, som 30 mi-
nutter bassengtakst, telefontakst og en ny
livsstilstakst. Av dette var det bare basseng-
taksten som gikk igjennom.

Søkelys på takstbruk
Statens utgangspunkt var ifølge Høidal et
nulloppgjør, uten endringer på driftstilskudd
og takster i det hele tatt. Ved oppstart av for-
handlingene la Staten også fram en ny takst-
bruksundersøkelse. Den viste at A2g, bruk
av utstyr,  er brukt fire ganger mer enn NFF
hadde kalkulert med og betalt for ved innfø-
ring av taksten i 2001.

I undersøkelsen ble det også pekt på en
for stor bruk av takst A10, egentrening.
Ifølge Rikstrygdeverket er det flere som
«misbruker» denne taksten. De var blant an-
net kjent med at pasienter som kun hadde
behandling hver tredje måned utløste taksten
flere ganger i ukene mellom hver behand-
ling; at fysioterapeuter ikke var til stede på
instituttet og at andre igjen benyttet taksten
på alle pasienter uansett om pasienten hadde
honorartakstdekning eller ikke.

Begrensning på A10
I orienteringen som NFF har sendt ut om
forhandlingsresultatet, blir det understreket
at det å sende regning til trygden på noe som

trygden ikke skal dekke, kan medføre straf-
fesak.

På bakgrunn av dette er det nå satt en be-
grensning på hvor ofte A10 kan brukes. Den
kan kun benyttes inntil fem ganger mellom
hver behandling.

 – Etter lange forhandlinger gikk staten
med på at vi fikk «kjøpe» ut  takst A2g, sier
Roar Høidal. Både denne og takst B22 ble
redusert. Vi valgte å skjerme takstene som
gjelder behandlingssituasjoner der vi bruker
oss selv, for eksempel A2b. Alternativet til å
redusere disse takstene var at takst A2g ville
ha forsvunnet helt, understreker lederen av
Privat Råd.

Resultatet ellers ble som følger: Reduk-
sjon i bruken av A10, bruk av overlapping
strammes kraftig inn, innføring av 30 minut-
ters bassengtakst, foreldelsesdato endres fra
tre til seks måneder. Ubekvem arbeidstid en-
dres i henhold til NFFs krav. Det blir fortsatt
ulik timepris på A2-takstene,  kun et lite
påslag på A2c.

– NFF fikk altså bare gjennomslag for
bassengtakstforslaget, forlengelse av forel-
delsesfristen og en endring av reglene for
ubekvem arbeidstid, sier en lite fornøyd
Roar Høidal. Han understreker likevel at re-
sultatet var omtrent som forventet med tanke
på hva andre yrkesgrupper har fått i årets
forhandlinger. ■

Erik Hansen død
Erik Hansen, aktivt medlem av NFF siden 1952 og en av pionerene innen

manuell terapi i Norge, døde 19. mai, 81 år gammel.

I et intervju med FYSIOTERAPEUTEN i februar i år, fortalte Hansen

hvordan egen fysioterapikunnskap ble satt på prøve i fjor høst, da han selv

tok tak i opptreningen etter en stor kreftoperasjon.

Erik Hansen var en av grunnleggerne av manuell terapi i Norge, sammen

med blant andre Freddy Kaltenborn. «Spesialgruppen for medisinsk manipulasjon» ble dannet

tidlig på 50-tallet, med Kaltenborn som gruppens første formann. Erik Hansen kom med i styret

året etter. På NFFs landsmøte i 1956 fikk manuellterapeutene egen faggruppestatus.

TUSENVIS AV FORNØYDE BRUKERE OVER HELE LANDET
www.dorcas.no
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Dorcas AS · Åsa, 3512 Hønefoss
Tlf. 32 13 51 40 · Faks 32 13 51 41 · E-post: post@dorcas.no
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 Aktuelt

Kommunalt ansatte fysioterapeuter i Ålesund kan

foreløpig puste lettet ut. Det blir ingen kutt i den

kommunale tjenesten. Men hvor lenge puste-

rommet varer, er usikkert.

Av Heidi Johnsen
heidi.johnsen@fysio.no

Saken kommer opp til ny behandling rett etter sommerferien, og
da vil det bli tatt endelig stilling til om det blir stillings-
reduksjoner.

Hadde kommunestyrets forslag til vedtak blitt gjennomført,
ville det betydd en reduksjon fra 8,75 til to fysioterapeuter. I hele
prosessen har NFF vært i løpende kontakt med de tillitsvalgte fy-
sioterapeutene i Ålesund . Forbundsleder Anne Lexow gir ros til
det arbeidet som er gjort lokalt.

Alternativer
Før formannskapet bestemmer seg, vil de blant annet forsøke å
finne ut om det er alternative måter å drive og finansiere en lov-
pålagt fysioterapitjeneste. Her har fysioterapeutene et eget forslag
som skal vurderes.

– Dette forslaget går ut på at kommunen inngår private avtaler
med oss, mot at vi jobber slik vi gjør nå. Dette skal opp på
formannskapsmøte 26. august, sier tillitsvalgt Mona Amri til FY-
SIOTERAPEUTEN.

Fysioterapeutene i Ålesund har jobbet aktivt for å beholde
jobbene sine. De har fått oppslag i både aviser og i TV 2, som
også var til stede på siste formannskapsmøte.

Må spare mer
Sigbjørn Bjerkvik, sektorsjef for helse- og sosialsektoren i kom-
munen, sier forslaget til innsparing er dramatisk, og at det er van-
skelig å si noe om utfallet før formannskapets behandling 26. au-
gust.

– Helse- og sosialsektoren skal spare 51, 7 millioner. Kommu-
nen har nå fått budsjettet tilbake fra fylkesmannen med beskjed
om å spare ytterligere 13 millioner kroner. Jeg regner med at vi
må ta en del av denne potten også, sier Bjerkvik.

Bjerkvik innrømmer at han er bekymret over tilbudet til be-
folkningen, hvis de foreslåtte kutt blir vedtatt 26. august.

– Dagens fysioterapitjeneste er bygget opp over tid, og even-
tuelle nedskjæringer vil gi store utslag. Kommunens fysioterapi-
tjeneste har prioritert barn, eldre og kronikere. For at ikke disse
skal rammes, må privatpraktiserende fysioterapeuter ta mer an-
svar for disse gruppene enn de har gjort tidligere. De må priori-
tere mer etter behov, sier sektorsjefen.

– Hvordan stiller du deg til forslaget som er kommet fra de
berørte fysioterapeutene om å inngå private avtaler?

– Forslaget må vurderes opp mot den styringsmuligheten vi
har når det gjelder kommunalt ansatte. Vi kan ikke i samme grad
gå ut å styre privatpraktiserende, sier Bjerkvik. ■

Pusterom i Ålesund

Arbeidsliv
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Aktuelt Nettverk

Sidsel Sandvig er første fysiotera-

peut som er ansatt i Den Norske

Kreftforening. Hun arbeider som

konsulent ved Kompetansesenter

for kreftomsorg Oslo. Dette har

blant annet ført til at det er opp-

rettet et fysioterapeutnettverk

innen kreftomsorgen i Oslo.

Av Heidi Johnsen
heidi.johsen@fysio.no

Sandvig stilte seg spørsmål om hvorfor fy-
sioterapeuter har vært så fraværende i
nettverksarbeidet og mente at hennes fag-

Fysioterapeutnettverk i kreftomsorg
gruppe hadde mye å bidra med. Hun er fort-
satt den eneste med fysioterapeutbakgrunn i
DNK. Nyere forskning viser at trening og
fysisk aktivitet er en viktig del av rehabilite-
ringen av kreftpasienter og for forebygging
av kreft. Her kan fysioterapeuter spille en
viktig rolle, mener Sandvig, som  har bak-
grunn fra sykehus og har hovedfag i helse-
fag.

Øke samarbeidet
Det nystartede nettverket består foreløpig av
ti fysioterapeuter. De representerer Ullevål
Universitetssykehus HF, Lovisenberg syke-
hus, Diakonhjemmet sykehus og Det norske
radiumhospital HF, bydelsfysioterapi og pri-
vate institutt, samt Den Norske Kreft-
forening.

– Målet er å øke samarbeidet mellom fy-
sioterapeuter i sykehusene og primærhelse-
tjenesten og andre fagpersoner, slik at pasi-
enter med kreft og deres pårørende i hoved-

Endre Gustavsen til minne
I år er det ti år siden kull 1993/96 tok fatt på fysioterapeutstudiet i Oslo. Cirka
100 studenter med ulik alder og bakgrunn startet i august 1993 på sin treårige ut-
danning. Et stort kull, noe som gjorde det vanskelig å bli like godt kjent med alle.

Som i livet ellers, er det alltid enkelte personer som blir mer lagt merke til enn
andre. Slik var det også her. Denne personen hadde en helt spesiell utstråling og
et humør som gjorde ham kjent og godt likt blant alle de 100 studentene. Endre
Gustavsen vant oss med sin raushet, sitt inkluderende vesen, sine kunnskaper og
sin vennlighet.

Det var derfor med stor sorg vi tok imot budskapet om hans tragiske bortgang.
Endre Gustavsen ble revet bort langfredag i en bilulykke på E6, sammen med sin
åtte måneder gamle datter og hennes oldemor.

Endre Gustavsen var en ener, og det var ikke overraskende at han begynte å
studere medisin. Han ville vært ferdig lege om et år og klar for turnustjeneste.

Vi er takknemlige for at vi fikk bli kjent med Endre, han lærte oss mye om
livsglede og medmenneskelighet. Vi vil ta vare på alle gode minner  og huske et
av hans mange kloke utsagn; Livet er for kort til å ergre seg over bagateller.

Varme tanker til hans kone, nærmeste familie og venner.

For kullkamerater 1993/96,
Tone Haakenstad

Ny klage på drifts-
tilskuddet til ESA
Fysioterapeut Snorre Vikdal har sendt en ny klage

til EFTAs overvåkingsorgan, ESA, på den norske

ordningen med driftstilskudd og trygderefusjon for

fysioterapeuter. Vikdal mener at dagens system kan

være i strid med EØS-avtalens bestemmelser om fri

flyt av tjenester.

Vikdal, leder i Unge Fysioterapeuters Forbund,

har også tidligere sendt inn klage på

driftstilskuddsordningen til ESA, men fikk ikke

medhold. Denne gangen har han brukt profesjonell

bistand gjennom firmaet Deloitte&Touche

Advokater. I klagen til ESA begrunnes den nye

klagen med at viktige opplysninger om det norske

driftstilskuddssystemet for fysioterapeuter ikke ble

tilstrekkelig belyst i første runde.

UFF-lederen mener at det for fysioterapeuter

uten driftsavtale er nesten umulig å etablere

virksomhet i Norge. Han hevder også at pasientene

ikke har et reelt valg med hensyn til hvilken

fysioterapeut de ønsker å benytte.

Du kan lese klagen til ESA i sin helhet, samt

pressemeldingen , på www.deloitte-legal.no

staden opplever trygghet på de ulike nivåene
i helsetjenesten, sier Sandvig.

Nettverket av fysioterapeuter skal fun-
gere som kontakt- og ressurspersoner for fy-
sioterapeuter ute i bydelene.

Rettlede
– Som kontaktpersoner skal vi kunne rett-
lede og sette dem videre til andre ressursper-
soner hvis ikke vi kan svare. Vi håper å bidra
til økt tverrfaglig samarbeid og deltakelse på
møter med sykepleier- og sosionomnettverk,
sier Sandvig.

Nettverkene av fagpersoner som DNK
har utviklet de fleste steder i landet, er i flere
fylker formalisert med samarbeidsavtaler.
■

Mer info finnes på kreft.no
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Studentlivet og framtida

D e nye studentene som denne måneden inntar

fysioterapeututdanningene i Oslo, Bergen,

Trondheim og Tromsø har et spennende

studium å se fram til.

Minst like spennende blir det å se hva framtida har

å by på når det gjelder jobber og utviklingsmuligheter.

Arbeidsmarkedet for fysioterapeuter er trangt, og ifølge

Aetat er ledigheten økende.

Skal vi dømme etter antallet søkere til

fysioterapeututdanningene, kan det se ut til at ungdom

som skal ta høyere utdanning allerede har tatt dette til

følge. Det har vært en svak nedgang, 0,4 prosent, i

antallet søkere til fysioterapeutstudiet fra 2002 til

2003.

I årets temanummer for studenter har vi blant

annet førsøkt å gripe fatt i faget, studenthverdagen,

betydningen av praksis og turnustjeneste etter endt

studium. Vi har også forsøkt å se framover. Hva

skal til for å vinne fram i konkurransen om jobbene

– og pasientene? Framtidsforsker Erling Dokk

Holms nøkkelord er tro, åpenhet og engasjement!

(Alle illustrasjonsfoto: Heidi Johnsen)



Tema

10 Fysioterapeuten nr. 8   august  2003

– Har du virkelig vondt i ryggen, da prøver du alt!
Statsviter og framtidsforsker Erling Dokk Holm gir
inntrykk av å vite hva han snakker om.

– Første gang jeg fikk vondt i ryggen, frarådet legen
meg å gå til fysioterapeut – for ikke å nevne kiroprak-
tor. Han ga meg smertestillende morfin og ba meg gå
hjem og ta det med ro.

Engasjement og åpenhet
Han mener at de som arbeider i helsevesenet, bør innta
en åpen holdning til de fleste av konkurrentene sine.

– Det er lite fruktbart å framheve sin egen fagutdan-
ning og gi inntrykk av at de fleste andre er kvakksal-
vere. Selv om enkelte skulle vise seg å være det.

– Er de fysioterapeutene som er på vei ut på ar-
beidsmarkedet,  forberedt på den konkurransen de
kommer til å møte – både om driftstilskudd og fra alter-
native behandlere?

– Jeg tror mange ikke er godt nok forberedt.
– Hvilket råd vil du gi dem?
– Engasjement og tro på det man driver med – det

utgjør etter min mening forskjellen mellom gode og
mindre gode behandlere! Både fysioterapeuter og andre
helsearbeidere fra det mer etablerte helsemarkedet, bør
bli mer opptatte av å bruke tid på pasientene sine og
være litt mindre opptatte av teknikk. Der er de fleste
gode nok.

Erling Dokk Holm forteller at han selv har funnet en
fysioterapeut som aksepterte ham som pasient – bare
hvis han lovet å gjøre en innsats selv!

– Det er en helt riktig holdning. Den viser at tera-
peuten både tror på faget sitt og tar pasienten på alvor!

Framtidsblikk og god rygg
Dokk Holm har i noen år drevet med såkalt framtids-
forskning. For noen måneder siden laget han noen
framtidsblikk – scenarier – for det norske samfunnet,
med vekt på helsevesen og fysioterapi. Scenariene ble
presentert for ledelsen i Norsk fysioterapeutforbund i et
foredrag med tittelen «Framtiden krever en god rygg».

Forskeren ser for seg tre retninger samfunnet kan ut-
vikle seg i. Han kaller dem «det profesjonelle
idealismesamfunnet», «det privatiserte samfunnet» og
«det oppdaterte fellesskapet». Det siste er et slags fram-
skrevet sosialdemokrati, der primærhelsetilbudet er
gratis og alle får en helsekonto som de kan kjøpe

Arbeidsmarkedet og fysioterapeutene:

Tro, åpenhet og engasjement

sekundærhelsetjenester for.
I «det privatiserte samfunnet» er det offentliges an-

svar begrenset til borgerlønn til alle og minstekrav fra
Staten til ulike typer tjenester i det frie markedet. Ellers
er helse opp til den enkelte.

– I idealismesamfunnet følger offentlige penger pa-
sienten, dit pasienten vil – uansett om det er til en fy-
sioterapeut eller en healer. Fysioterapien vil ha tapt
markedsandeler, men det vil være flere terapeuter enn i
dag, fordi hele markedet vokser. Alle helseinstitusjoner
er selvstendige i et slikt samfunn, forklarer Erling Dokk
Holm.

Ledighet og prispress
Uansett hvilken av spådommene som slår mest til, vil
det i 2020 være betydelig flere fysioterapeuter i Norge
enn det er i dag. Kanskje så mange som 30 000, og det
vil være merkbar arbeidsledighet, mener Erling Dokk
Holm.

– Tre ganger så mange fysioterapeuter i Norge om
snaut 20 år?

– I 1974 arbeidet 40 prosent i manuelle yrker her i
landet, mens vi nå er nede i ti prosent. Med så mange
stillesittende mennesker, er det ikke til å unngå at vi får
et kraftig økende behov for terapier som kan holde
kroppene våre i gang!

– Hva med prisen – blir vi nødt til å betale mye mer
ut av egen lommebok?

– Ikke nødvendigvis. Økte egenandeler i helsevese-
net er heller ikke noen allmenn sannhet i dag – flere
grupper har fått redusert egenandel. Jeg tror vi beholder
systemet med driftstilskudd. Men antakelig vil staten ta
mer styring over ordningen for å forebygge lokale ulik-
heter i helsetilbudet.

– En annen ting er at vi må regne med et prispress i
helsemarkedet som vil gi oss rimeligere tjenester. Det
vil trolig komme mange faglig kvalifiserte behandlere
fra andre land til Norge. Slik kan det bli en virkelig
konkurranse, også i primærhelsetjenesten.

– Nyutdannede fysioterapeuter bør altså se for seg
et nokså annerledes arbeidsmarked?

– Ja, jeg tror det er smart å innstille seg på en per-
manent konkurransesituasjon. Da er vi tilbake til at det
gir deg et fortrinn å tro på det du driver med, og å la pa-
sientene merke engasjementet ditt! sier Erling Dokk
Holm. ■

Framtidsforsker Erling Dokk Holm gir ukonvensjonelle råd til nyutdannede fysioterapeuter

som skal ut på arbeidsmarkedet. Der ute spår han et helt annet mangfold av tjenester enn i

dag, og at det blir trangere om plassen for dem som tenker for tradisjonelt.

Av Berit Nyman
fysioterapeuten@fysio.no
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Framtidsvisjoner

Framtidsforsker.
– Smart å innstille seg
på en permanent
konkurransesituasjon,
sier Erling Dokk
Holm. Foto: Janne
Lindgren
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Det ble bare 22 nye stillinger for fysioterapeuter i den
kommunale helsetjenesten fra 2001 til 2002, den la-
veste økningen på mange år. I skolehelsetjenesten er
det blitt færre fysioterapeuter. Ifølge Aetat er ledigheten
blant fysioterapeuter økende.

Til sammen var det 3765 hele stillinger innen fysio-
terapi i kommunene i 2002, mot 3743 året før. I tillegg
kommer stillinger i  institusjoner for eldre og i hjemme-
tjenestene. Det kommunale arbeidsmarkedet for fysio-
terapeuter har vært nokså forutsigbart de siste årene.
Totalt antall årsverk har økt jevnt siden 1994, med litt
større sprang i 1998 og 2001.

Selv om kurven fortsatt stiger, beskriver den ikke
hele virkeligheten. Pluss 22 årsverk er den laveste vek-
sten i kommunehelsetjenesten på mange år. Veksten lå
på rundt 100 årsverk i året fra 1994 til 2001.

Fra 2001 til i fjor ble det for første gang færre fysio-
terapeuter med kommunale driftsavtaler, en nedgang på
22. Det ble samtidig registrert 30 flere fysioterapeuter
som drev praksis uten driftsavtale (se tabellen).

Færre i skolehelsetjenesten
Det er også blitt færre fysioterapeuter i skole-
helsetjenesten og ved helsestasjonene. Fra en topp på
296 i 1998, var det bare 262 fysioterapeutårsverk i
denne delen av kommunal helsetjeneste i fjor. Den nye
forskriften om kommunenes helsefremmende og fore-
byggende arbeid som ble satt i verk fra 1. juli i år, på-
legger alle kommuner å tilby et forebyggende helse-
tilbud fram til fylte 20 år. Det finnes ennå ikke offisiell
statistikk som viser om det vil komme flere fysiotera-
peuter inn i skolehelsetjenesten som følge av dette.

Sju flere i sykehus
973 fysioterapeuter arbeidet i 2002 ved de somatiske
sykehusene, når vi regner om til hele årsverk. Det var
sju flere enn i 2001, og tallet inkluderer fysioterapeuter
ved opptreningsinstitusjoner og i private sykehus. Fram
til 1998 var det en liten økning av antallet fysioterapeu-
ter ved sykehusene, mens det de siste årene har holdt
seg på 960-970 årsverk.

Økende ledighet?
Aetat hadde registrert 45 arbeidsledige fysioterapeuter
ved utgangen av mai måned i år og oppgir at det er 17

Trangere på arbeidsmarkedet
flere (61 prosent flere) enn på samme tid i fjor.
Samtidig var det i løpet av mai registrert 72 ledige stil-
linger for fysioterapeuter. Dette tallet var 11 prosent la-
vere enn i fjor, opplyser underdirektør Hans Kure.

Både forskeres framtidsscenarier og de nøkterne
framskrivningene fra Statistisk sentralbyrå peker mot
en økende ledighet blant fysioterapeuter i årene fram-
over. Hvert år melder mellom fem og seks hundre
nyutdannede fysioterapeuter seg på arbeidsmarkedet,
medregnet de som utdanner seg utenlands. I tillegg for-
søker en del fysioterapeuter fra andre land å få arbeid i
Norge.

Hvis kommunale helsetjenester i årene framover
nøyer seg med å øke antall stillinger for fysioterapeuter
med under 50 årsverk, og sykehusene ikke sysselsetter
flere enn rundt 1000, peker mye mot et trangere ar-
beidsmarked for nyutdannede fysioterapeuter.

SSB har laget såkalte behovsframskrivninger for
ulike yrkesgrupper, deriblant fysioterapeuter. Ifølge
disse prognosene kan man regne med et overskudd av
fysioterapeuter på mellom 1200 og 1800 i 2010, mens
vi i 2020 har inntil 2500 flere fysioterapeuter enn det
som etterspørres i markedet. ■

Av Berit Nyman
fysioterapeuten@fysio.no

Arbeidsmarkedet

For mange fysioterapeuter? Fersk statistikk tyder på at det er
mindre vekst enn før i antall fysioterapeutårsverk i det offentlige
helsevesenet. Forskere og statistikere tror at etterspørselen vil øke i
årene framover, men utdanningskapasiteten vil øke enda mer, og
følgelig kan det bli en god del arbeidsledige fysioterapeuter.

Fysioterapeuter - årsverk 1999 2000 2001 2002

Komm.helsetj. u/inst. + hj.tj. 3.420 3.614 3.743 3.765

Skolehelsetj./helsestasjoner 293 263 271 262

Med driftsavtale 2.281 2.359 2.468 2.446

Uten driftsavtale 81 96 90 120

Med fast lønn 954 1.048 1.070 1.097

Kilde: SSB/KOSTRA
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● Ta anatomi og fysiologi seriøst fra første studiedag.

● Delta i kollokviegrupper.

● Velg tema for fordypningsoppgave før du går løs på siste studieår.

Dette er de viktigste rådene fra tre studenter som er ferdig med henholdsvis

første, andre og tredje året på fysioterapeututdanningen.

Mens første året var teoretisk krevende, er andre året
mer rettet mot praksis. Men det betyr ikke at man kan
slappe av. Kåresen anbefaler repetisjon av fagene ana-
tomi og fysiologi, som er selve grunnsteinen i
fysioterapien.

– For meg har dette året vært lettere, først og fremst
fordi jeg forstår faget bedre. Andreåret krever deg på en
annen måte. For noen kan studieåret virke ”slapt”, men
det er mange feller å gå i. Du må være både motivert og
oppdatert på fjorårets pensum, og det er to krevende
skriftlige eksamener. Her anbefaler jeg på det sterkeste
å delta i kollokviegrupper, slik at man har noen å sam-
arbeide med og kan diskutere oppgavene før man går i
gang. Selv strøk jeg to ganger på en skriftlig prøve,
fordi jeg ikke hadde forstått oppgaven riktig. Jeg måtte
kjempe for å få ta en tredje prøve og komme meg vi-
dere, sier hun.

Bred praksis
I praksisperioden får studentene ansvar for egne pasien-
ter. Oppgavene var varierte, og vi fikk jobbe med alt fra
slag- og MS-pasienter til ankelbrudd, forteller Kåresen.

I helsefremmende arbeid ble studentene plassert ut i
skoler og barnehager. Kåresen søkte seg til barnehage.

Vær oppdatert og motivert!
Spennende og krevende. Dette var Gunhild Kåresen oppsummering i FYSIOTERAPEUTEN et-

ter første året på fysioterapeutstudiet ved Høgskolen i Oslo.  Selv om det ikke er undervisning

i fysiologi og anatomi andre året, anbefaler hun studentene å holde seg  godt oppdatert i disse

fagene. Det er dette fysioterapien bygger på.

Av Heidi Johnsen
heidi.johnsen@fysio.no

Der jobbet hun blant annet sammen med personalet for
å legge forholdene til rette for barnas motoriske utvik-
ling. Hun er ikke i tvil om at fysioterapeuter burde være
ute i barnehagene, både for å motivere personalet til
mer aktivitet og for å avdekke barn som har behov for
fysikalsk oppfølging.

– I barnehager legges det stor vekt på språkutvik-
ling. Dette kan gå på bekostning av det grovmotoriske,
mener hun.

I en rapport til barnehagen kom hun med forslag til
konkrete tiltak. Barnehagen tok fatt i det som ble på-
pekt,  og ifølge Kåresen var ingen av forslagene kost-
bare å gjennomføre.

Andreårs-studentene har også vært ute i kommune-
helsetjenesten og i bedriftshelsetjeneste.

Idrett er førstevalg
Da FYSIOTERAPEUTEN intervjuet Kåresen etter før-
ste studieår, var det idrett hun helst ville jobbe med.
Hun har ikke endret standpunkt. 25-åringen er utdannet
ballettpedagog og bestemte seg i det tredje året på
balletthøgskolen for å studere fysioterapi. Ved siden av
studiene jobber hun på Norsk Idrettsmedisinsk Institutt,
NIMI. ■

FYISO
Studentorganisasjonen FYSIO har en samarbeidsavtale med NFF som gir FYSIO representasjon i

NFFs styrende organer. FYSIOs leder heter Thorbjørn Unhammer og kommer fra Høgskolen i

Bergen. Han har mobilnummer 97 09 95 82.

Tips fra medstudenter
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Jomaas har lagt tre års studier ved Høgskolen i Sør-Trøndelag,
HiST, bak seg og er klar for turnustjeneste ved Selli opptrenings-
institusjon i Klæbu. Han har ikke så mange rådene å gi til neste kull
3. klassinger, bortsett fra å lese og å jobbe aktivt med faget.

– Men glem ikke den praktiske delen av studiet. Det er fort gjort
å bli for teoretisk i dette faget. Selv synes jeg det gikk lang tid mel-
lom praksisperioden i andre klasse, som ble avsluttet i mai, og til
praksisen i siste semester, sier han.

Jomaas valgte fysioterapi fordi han ville jobbe med mennesker.
Han angrer ikke, verken på yrkesvalget eller studiestedet, som var
førstevalg. Studiet har vært både bra og frustrerende. Frustrasjonen
skyldes problemer rundt praksisplasseringen for studentene ved
HIST i andre studieår. Det var vanskelig å skaffe plasser, og da de
endelig kom, var det sent i prosessen. Selv måtte han til Arendal og
Steinkjer. Undervisningen ved høgskolen er han fornøyd med.

Hans kommentar til fysioterapeutenes utsikter på arbeidsmarke-
det er som følger:

– Jeg ser lyst på livet. Jeg er en aktiv person og vil legge vekt på
mest mulig fysisk aktivitet i min praksis. Arbeidsmarkedet er stramt
for de fleste yrkesgrupper, ikke bare for oss. Jeg har venner, blant
annet ingeniører, som sliter med å få jobb, så vi er nok ikke i noen
særstilling. Jeg kommer til å ta den første jobben jeg får, selv om
det ikke skulle være akkurat det jeg ønsker, sier Jomaas. ■

20 år gamle Merethe Braathen har gjennomført de to første semes-
trene i studiet på to år. Årsaken er at fysioterapeutstudiet og ski-
landslaget ble en for tøff kombinasjon. I samarbeid med Høgskolen
i Oslo, HIO, fikk hun ta det første året over to år. Nå er eksamen
gjennomført og bestått, og målet er å ta andre året på vanlig tid.

I tillegg til å lese anatomi fra første dag, understreker Braathen
at det er viktig å bruke hverandre i kollokviegruppene. Hun råder
nye studenter til å variere hvem de jobber sammen med innenfor sin
gruppe, fordi hver student har noe nytt å lære deg. Det er også vik-
tig å forberede seg på at trening til praksis – som du får allerede i
andre semester – foregår på hverandre. Selv synes hun det fungerte

Tenk fordypning tidlig
– Velg tema for fordypningsoppgaven før du går løs

på siste studieår. Bruk heller de første ukene av se-

mesteret til å finne fram til konkrete problemstillin-

ger, sier Jon Jomaas.

Mye kunnskap i
medstudentene

bra, selv om det kanskje ikke var like naturlig for alle å stå foran klas-
sen bare iført undertøy de første gangene.

– Men det blir en vane. Vi blir fort opptatte av hvordan vi går og
står. Noen tror nok at vi ser etter småfeil på hverandre, men det er nor-
malt. Vi er ikke like. Det som kan være litt frustrerende, er at vi be-
handler og masserer unge, friske kropper. Da jeg skulle praktisere på
en pasient, var det noe helt annet.

– Blir du og dine medstudenter kroppsfikserte?
– Jeg har fått et annet syn på kroppen dette året, at den ikke er slik du

ser i ukeblader og på TV. Det er viktig å ha en kropp som fungerer, og
det går fint an å leve med noen skavanker, sier Merethe Braathen. ■

Tips fra medstudenter

– Ta anatomien seriøst. Den danner grunnlaget for

hele yrket. Ha fast kollokviegruppe og bruk hveran-

dre. Dette er rådene fra Merethe Braathen.

Teori. Glem ikke den praktiske delen av studiet! Det er fort gjort
å bli for teoretisk.

Praksis. Trening til praksis foregår ofte på medstudenter.
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Fysioterapeuter kan gjennom etter- og videreutdanning
øke sin reelle og formelle kompetanse for å møte bru-
kernes behov på en bedre måte. I Helsepersonell-loven
er det presisert at helsepersonell skal utføre sitt arbeid
på en faglig forsvarlig måte. En forutsetning for for-
svarlig yrkesutøvelse er blant annet at helsepersonell
sørger for å holde seg faglig oppdatert.

NFFs  yrkesetiske retningslinjer viser også til at fy-
sioterapeuten skal utøve sin virksomhet på en faglig
forsvarlig måte, holde sine kunnskaper vedlike og for-
nye dem, samt følge utviklingen innen profesjonen og
helsetjenesten i den utstrekning dette har betydning for
fysioterapeutens yrkesutøvelse.

NFFs faglige virksomhet
Fagseksjonen i NFF har syv ansatte:
Vippen Fleischer, rådgiver for NFFs veiledning:
vippen.fleischer@fysio.no
Monica Haugen, kurssekretær:
monica.haugen@fysio.no
Micheline Viktil, kurskonsulent:
micheline.viktil@fysio.no
Kaare Øystein Trædal, rådgivende fysioterapeut, med
ansvar for kurs/kursutvikling: kot@fysio.no
Jorunn Lunde, rådgivende fysioterapeut, med ansvar
for kurs/kursutvikling/spesialistordning:
jorunn.lunde@fysio.no
Bente Øfjord, rådgiver spesialistordningen:
bente.ofjord@fysio.no
Malene Haneborg, leder av fagseksjonen:
malene.haneborg@fysio.no

NFFs faglige virksomhet består av utvikling og
gjennomføring av:
● etterutdanningskurs i samarbeid med kursledere,
● administrering og utvikling av spesialistordningen,
● administrering og utvikling av NFFs kollega-

veiledning.

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

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

den vedlikeholde kunnskapene sine og tilegne seg nye. Norsk Fysioterapeutforbund, NFF, gir sine medlem-

mer store valgmuligheter når det gjelder kurs og videreutdanning. Her gir NFFs fagsjef Malene Haneborg

og fagkonsulent Jorunn Lunde en oversikt over mulighetene.

Fysioterapeuter må holde seg
faglig oppdatert

● I tillegg administreres faglige utviklingsprosjekter
som er vedtatt på politisk nivå.

Etterutdanningsvirksomheten i NFF får hvert år betyde-
lige midler fra fond til etter- og videreutdanning av fy-
sioterapeuter. For deltakere på NFFs kurs betyr dette en
subsidiering som gir en vesentlig reduksjon av kursav-
giften. Midlene dekker hele NFFs faglige virksomhet.

Hva inneholder NFFs etterutdanning?
www.fysio.no/m_faglig.html
NFF arrangerer ca. 55-60 kurs per år, de fleste er kli-
niske behandlingskurs. Målgruppen er i hovedsak den
praktiserende fysioterapeut. Kursene er primært tilrette-
lagt slik at kunnskapen kan føres direkte inn i den prak-
tiske hverdagen. Kursene som tilbys er fysioterapi-
spesifikke kurs med forskjellig varighet.
● Ukeskurs 4-5 dagers lengde
● Fordypningskurs 2-4 dagers lengde
● Behandlingskurs 2-4 dagers lengde
● Up-date/ajourføringskurs 1-2 dagers lengde
● Temakurs 1-2 dager

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

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

● Veiledning og kommunikasjon

Etter- og videreutdanning
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Alle NFFs kurs kan benyttes i en systematisk
kompetanseoppbygging mot spesialkode eller spesia-
list, se www.fysio.no/inntekts- og arbeidsvilkår

Spesialfysioterapeut
Betegnelsen spesialfysioterapeut finnes i dag i tariff-
områdene KS, NAVO-Helse og HSH. Felles for disse
er en sentralt fastsatt minstelønn. Den gjeldende kom-
petansen skal være etterspurt av arbeidsgiver.

Spesialist
Alle kurs gir uttelling i spesialistoppbygningen. Antall
timer blir påført kursbeviset. De fleste kurs i NFFs
etterutdanningstilbud gir muligheter til etterarbeid. Et-
terarbeid gir en fordypning i etterkant av kurset, det gir
anledning til refleksjon rundt tema som er berørt på
kurset og det knytter det praktiske opp til teorien. Etter
levert oppgave får kursdeltakeren en tilbakemelding på
oppgaven som gir ytterligere mulighet til refleksjon.
Etterarbeid er valgfritt. Alt etterarbeid beskrives på
kursbeviset med antall timer.

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

arbeid, knyttet opp til ukeskurs,
● en kasuistikk,
● video,

● eller eventuelle andre former for etterarbeid som
kursledere mener er nyttig i forbindelse med et
spesifikt kurs.

Kurs med oppgave i etterkant gir god uttelling som fag-
spesifikk fordypning i spesialistordningen. Det gis ut-
telling på 40 timer for godkjent oppgave som del av
fysioterapispesifikk utdanning i likhet med andre pro-
sjekttimer. Til sammen kan det i spesialistordningen
godkjennes inntil 200 timer prosjektarbeid. Dette ved-
taket gjelder oppgaver godkjent etter 1. januar 2000.

NFF planlegger kursvirksomheten for et år om gan-
gen. Våre konkrete kursplaner finner du i kurs-
kalenderen: www.fysio.no/kurs_kalender2002.html

Faggrupper, hva gjør de?
http://www.fysio.no/faggrupper/index.html
I tillegg til kursene som arrangeres av NFF sentralt, ar-
rangeres det en del kurs i regi av de enkelte fag-
gruppene og fagfora. For mer informasjon om fag-
gruppene og deres aktiviteter, se nettsiden.
NFF har 11 faggrupper og to fagfora.
● NFFs faggruppe for barne- og ungdomsfysioterapi
● NFFs faggruppe for ergonomi
● NFFs faggruppe for geronto- og geriatrisk fysio-

terapi

Ortopedi

Idrett

?
Geriatri

Psyko-
motorikk

Etter- og videreutdanning

Valgets kval. Alle
NFFs kurs gir uttelling
hvis du vil bli spesia-
list.
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● NFFs faggruppe for manuell terapi
● NFFs faggruppe for mensendieckfysioterapi
● NFFs faggruppe for NOR (nevrologi, ortopedi og

revmatologi)
● NFFs faggruppe for kvinnehelse
● NFFs faggruppe for psykiatrisk og psykosomatisk

fysioterapi
● NFFs faggruppe for idrettsfysioterapi
● NFFs faggruppe for hjerte- og lungefysioterapi
● NFFs faggruppe for onkologisk fysioterapi og

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

Veiledningstilbud i NFF
www.fysio.no/kollegaveiledning.html
«Veiledning er å strukturere en situasjon slik at det blir
mulig for den som veiledes selv å oppdage hva som er
viktig for han/henne». Dette er idegrunnlaget for NFFs
veiledningsgrupper.

Gjennom å sette egen yrkesutøvelse i fokus, og få
hjelp til å reflektere over egen praksis, vil den enkelte
deltaker kunne oppnå en faglig og personlig utvikling
som igjen fører til økt profesjonalitet og yrkesidentitet.
Dette kan være like viktig for nyutdannede som for de
som har vært i faget lenge. Turnuskandidater gis rabatt
på alle veiledningstiltak.

NFF tilbyr veiledning til enkeltpersoner, arbeids-
plasser og spesielle grupper etter ønsker.

Kollegaveiledning
NFF har i dag et løpende kollegaveiledningstilbud som
skjer i en gruppe med 4-6 deltakere med en veileder
godkjent av NFF. Veiledningsgruppene bygger på fri-
villig deltakelse og gjensidig taushetsplikt. Møtenes va-
righet er 3 timer første møtet, 2 timer de resterende - 8
ganger i året; altså til sammen 17 timer per år.

Kollegaveiledning i spesialistutdanningene
Deltakelse i kollegaveiledning er et av kravene til
kompetanseoppbygging for å bli spesialist MNFF.
●    For å bli godkjent som spesialist må man ha deltatt

i en av NFFs kollegaveiledningsgrupper i løpet av
de siste 7 årene før søknad om godkjenning. (Dette
gjelder ikke for spesialistutdanningene i manuell te-
rapi og psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi)

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

Av disse må minst 17 timer være som deltaker i en
kollegaveiledningsgruppe i NFFs regi.

NFFs spesialistordning
www.fysio.no/spesialistordningen
Spesialistordningen forvaltes av Norsk Fysioterapeut-
forbund og gir rett til tittelen «spesialist MNFF», ek-
sempelvis «Spesialist i rehabilitering med fordypning i

nevrologisk fysioterapi MNFF».
Spesialistordningen skal være med på å sikre teore-

tisk og praktisk kompetanse i faget.
Spesialisttittelen tildeles etter individuell søknad og

gis kun til medlemmer av NFF. NFF godkjenner og
kunngjør navn på spesialister på NFFs hjemmesider.
Per i dag er det 13 spesialistområder og ca. 650 spesia-
lister.

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

● Fysioterapispesifikk etter- og videreutdanning må
være tatt etter fysioterapiutdanningen og innenfor,
eller relevant for spesialistområdet.

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

● Tverrfaglige kurs er tellende dersom de er innenfor,
eller relevante for, spesialistområdet.

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

● Det kreves 3 årsverk praksis innen spesialist-
området.

Dersom du ønsker veiledning på din kompetanse i for-
hold til oppbygging av spesialkompetanse, kan du be-
nytte deg av et interaktivt veiledningskjema som ligger
under spesialistordningen på våre nettsider;
www.fysio.no/spesialistordningen/veiledning.htm

Muligheter for videreutdanning
● Videreutdanning i manuell terapi (VFMT),

www.uib.no, 40 vekttall  = 120 studiepoeng
VFMT er en utdannelse som skal gjøre studenten i
stand til å undersøke og behandle pasienter med lidel-
ser i muskel- og skjelettapparatet på et høyt nivå. Stu-
denten skal også videreutvikle sin basis for kritisk tenk-
ning og sitt forhold til fagutvikling etter vitenskaps-
metodiske kriterier.

I studiet skal studenten praktisere under veiledning
ved klinikk eller institutt som er godkjent av universite-
tet til dette formål.

Søker til VFMT må være offentlig godkjent fysiote-
rapeut og ha minimum 2 års relevant praksis.

Fysioterapeuten blir dyktigere til å analysere og vur-
dere den nevro-muskulære- og biomekaniske funksjon i
bevegelsesapparatet. Gjennom en generell, lokal og
spesifikk undersøkelse vurderes kroppens ledd med til-
hørende vevsstrukturer med tanke på mobilitet, stabili-
tet og smerte. Det finnes fysioterapeuter med videreut-
danning i manuell terapi i alle landets fylker. De arbei-
der i kommunehelsetjenesten, på institutter, på sykehus,
på rygg- og smerteklinikker og i støtteapparatet til flere
idrettslandslag.

Videreutdanning i manuell terapi kan gi rett til å
bruke takst A8 som gir større økonomisk uttelling.

Videreutdanningen kan inngå i spesialistordningen

Etter- og videreutdanning

Aktuelle
nettsteder:

www.uib.no

(manuell terapi)

www.hib.no

(intensiv fysioterapi,

elektroterapi, med.

treningsterapi)

www.norgesuniversitetet.no

(psykisk helsearbeid)

www.hio.no

(fysioterapi for barn)
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som forvaltes av Norsk Fysioterapeutforbund og som
gir rett til tittelen «spesialist i manuellterapi MNFF».

● Videreutdanning i Intensiv Fysioterapi,
www.hib.no, 10 vekttall = 30 studiepoeng

Du skal lære å identifisere aktuelle behov og problem-
stillinger rundt intensivbehandling innen fysioterapien.
Gjennom studiet skal du bli i stand til å iverksette aktu-
elle fysioterapitiltak av både forebyggende,
behandlende og rehabiliterende art.

Søkerne må ha minimum 2 års yrkeserfaring som fy-
sioterapeut på sykehus etter offentlig godkjenning, og
det forventes at søkerne har en viss kjennskap til
intensivmedisin.

Søkere må ha mulighet for praksis ved intensiv-
avsnitt eller overvåkningsavdeling i 1uke i alt 4 ganger
mellom samlingene.

Studiet gir deg gode teoretiske og praktiske kvalifi-
kasjoner for å arbeide som fysioterapeut på intensiv-
avdelinger på sykehus.

Videreutdanningen egner seg for:
- fysioterapeuter som ønsker å tilegne seg kompe-
tanse innen fysioterapi til intensivpasienter
- fysioterapeuter som ønsker å bygge opp spesialist-
kompetanse
- fysioterapeuter som ønsker å bygge opp formal-
kompetanse som et ledd i å kvalifisere seg
til videre studier og videre forskerutdanning

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

Studiet innledes med en tverrfaglig fellesdel på 10
vekttall. Etter gjennomført fellesdel velger studenten
fagspesifikk fordypning i fysioterapi. Fordypnings-
enheten utgjør 10 vekttall i Tromsø (www.hitos.no) og
Oslo (www.hf.hio.no), i Trondheim (www.hist.no)15
vekttall.

Fysioterapeuter er kvalifisert til å arbeide med men-
nesker som har ulike former for kroppslige og psykiske
lidelser. Fysioterapeuter arbeider med et bredt spekter
av funksjonsproblemer, som  anspenthet, muskel- og
skjelettlidelser, astma og andre former for pustebesvær,
kroniske smertetilstander og psykiske lidelser med ulik
alvorlighetsgrad, som spiseforstyrrelser, angst, depre-
sjon og schizofreni.

Videreutdanning i psykiatrisk og psykosomatisk fy-
sioterapi gir rett til å benytte en takst som gir større
økonomisk uttelling.

Dette kan inngå i spesialistordningen som forvaltes
av Norsk Fysioterapeutforbund og som gir rett til titte-
len «spesialist i psykiatrisk og psykosomatisk fysiote-
rapi MNFF».

● Videreutdanning i fysioterapi for barn
www.hio.no, 10 vekttall = 30 studiepoeng

Videreutdanningen er tilrettelagt for fysioterapeuter
som ønsker å utvikle kompetanse i å arbeide med barn
og unge innen forebyggende, habiliterende og
rehabiliterende helsetjeneste.

Det stilles krav til minimum 1 års yrkeserfaring
som fysioterapeut etter offentlig godkjenning.

Studiet skal kvalifisere studenten til å identifisere
og møte aktuelle behov for fysioterapi innenfor fore-
byggende, habiliterende og rehabiliterende arbeid med
barn. Videre skal det kvalifisere til samarbeid med
barn, foreldre og andre involverte aktører i hjelpeap-
paratet med tanke på et helhetlig og sammenhengende
tjenestetilbud.

Videreutdanningen kan inngå i spesialistordningen
som forvaltes av Norsk Fysioterapeutforbund og som
gir rett til tittelen «spesialist i barnefysioterapi
MNFF».

● Elektroterapi
www.hib.no, 6 studiepoeng

Studiet skal gi deltakerne oppdaterte teoretiske kunn-
skaper og kliniske ferdigheter i evidensbasert bruk av
elektroterapi. Ved bestått eksamen gir studiet 6 studie-
poeng. Det er mulig å melde seg på kursets 2 deler
enkeltvis. Det vil da bli utstedt kursbevis etter hver
samling. Studiet er godkjent som fysioterapispesifikt
kurs innenfor spesialistordningen til Norsk
Fysioterapeutforbund.

Egner seg for fysioterapeuter ved fysikalske insti-
tutter, sykehus, sykehjem eller i kommunehelsetjenes-
ten som ønsker å utvide sin kompetanse i elektro-
terapi. Krav for opptak er offentlig godkjenning som
fysioterapeut med grunnutdanningskompetanse i
elektroterapi.

● Medisinsk treningsterapi
www.hib.no, 15 studiepoeng
Studiet skal gi nye kunnskaper og ferdigheter i bruk
av aktive øvelser som ledd i et rehabiliteringsopplegg.
Studiet skal kvalifisere til å kunne anvende relevante
treningsprinsipper for optimal stimulering av ulike
organsystemer i ulike faser i den fysiske delen av re-
habiliteringen. Beslutninger om øvelsesutvalg, dose-
ring og progresjon krever et godt klinisk skjønn. Stu-
diet gir 15 studiepoeng og skal gi studenten teori-
bakgrunn og øvelse i refleksjon og handling i forhold
til disse emnene.

Studiet er utviklet i samarbeid mellom Lære-
gruppen for MTT og Høgskolen i Bergen. Et overord-
net mål med studiet er å øke den enkelte
fysioterapeuts faglige kvalifikasjoner for å tilrette-
legge et bedre behandlingstilbud for pasientene. ■

Etter- og videreutdanning

Her kan du finne nyttig
informasjon om NFFs tilbud:
● www.fysio.no

● www.fysio.no/_faglig.html

● www.fysio.no/inntekts- og arbeidsvilkår

● www.fysio.no/kurs_kalender2002.html

● www.fysio.no/faggrupper/index.html

● www.fysio.no/kollegaveiledning.html

● www.fysio.no/spesialistordningen
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Praksis

Dette viser en spørrerunde FYSIOTERAPEUTEN har
gjort blant sjeffysioterapeuter ved en del sykehus. Vi
ønsket informasjon om turnusordning og turnuskandi-
dater. Vårt sammendrag av undersøkelsen er basert på
seks innkomne svar. (se spørsmål i egen ramme). Ikke
alle har svart på samtlige spørsmål.

Av svarene går det klart fram at turnuskandidatene
generelt sett kan teorien, men mange mangler praktiske
ferdigheter og kunnskap om sykehus.

Eli Rostrup, sjeffysioterapeut ved Sentralsjukehuset
i Rogaland, sier at flere av turnuskandidatene er over-
rasket over hvordan den akutte sykehusverden er.

– Kanskje ikke skolen henger med her, spør hun.
Else Marie Holm, sjeffysioterapeut ved Sykehuset

Innlandet HF Lillehammer, mener høgskolen bør legge
til rette for at alle fysioterapeutstudenter får praksis fra
medisinsk og kirurgisk avdeling i løpet av studietiden.

Lise Støylen, sjeffysioterapeut ved St. Olavs Hospi-
tal i Trondheim, trekker fram at kandidatene generelt
mangler elementære ferdigheter for undersøkelse/vur-
dering og synes å trenge veiledning for den praktiske
gjennomføring av behandling.

Dyktige veiledere viktig
for turnuskandidatene
Dagens turnuskandidater har bedre teoretiske kunnskaper enn praktiske ferdighe-

ter. Mens noen kandidater har vært ute i sykehuspraksis i studietiden, har andre al-

dri vært på akuttsykehus. Gode veiledere er viktig.

Av Heidi Johnsen
heidi.johnsen@fysio.no

– Dette uttrykker de også selv når de er ute i praksis,
sier hun.

Veileder viktig
Samtlige svar vektlegger betydningen av veiledning,
spesielt i forhold til det praktiske. Her er det naturlig
nok individuelle forskjeller.

Else Sterndorff, sjeffysioterapeut ved Haukeland
Universitetssykehus, trekker  fram at kandidatene tren-
ger veiledning og trening i undersøkelse, behandling,
håndtering og forflytning av pasienter. En del kandida-
ter trenger veiledning i forhold til å fungere i et tverr-
faglig behandlingsteam. Ferdighetene avhenger mye av
hva kandidaten har gjort tidligere og hvilken praksis
vedkommende har hatt i studietiden.

– Flere veiledere etterlyser krav til dem og mener
deres rolle burde være klarere uttrykt i overordnede do-
kumenter for tjenesten, sier Sterndorff.

Veiledningen er også forskjellig. Ved Haukeland sy-
kehus har kandidatene individuell veileder som følger
dem opp. Ved St. Olavs Hospital er veiledningen i stor
grad lagt til den veilederen de har fått på avdelingen.

Dette ønsket vi å belyse:

● Hvordan fungerer turnusordningen for dere?
● Turnuskandidatene – synspunkter på «kvaliteten» – ferdigheter og

kunnskapsnivå.
● Utviklingstrekk – er kandidatene blitt bedre eller har nyutdannede mindre

ferdighet og kunnskap enn tidligere?
● Hvor mye opplæring må til – ut fra hva man kan forvente av nyutdannede

fysioterapeuter?
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Fysioterapeututdanningen ved HiST er den yngste av
de fire utdanningene i Norge. Den startet med 30 stu-
denter. Da studenttallet økte til 60 i 1995, fikk skolen
store utfordringer med å få nok praksisplasser. Proble-
met forverret seg da høgskolen fikk økonomiske pro-
blemer og måtte foreta store innskjæringer for i det hele
tatt å  kunne fortsette. Fra og med våren 2002 fikk dette
også følger for praksishonorarene, som ble redusert fra
ni til fire timer per student i uken.

Studenter sliter for å få praksisplasser
Antallet praksisplasser for fysioterapeutstudenter ved somatiske sykehus i Helse Midt-

Norge er de siste to årene blitt drastisk redusert. Mange må reise ut av helseregionen for

å få sin obligatoriske praksisopplæring.

Redusert betaling
Praksiskoordinator Randi Granbo ved HiST forteller at
i perioden 1997-2001 hadde skolen fra 35 til 43
praksisplasser i sykehus og institusjoner i regionen.
Rundt 10-12  studenter har hele tiden praktisert utenfor
regionen, samtidig som 4-5 har hatt utvekslingsstudier i
utlandet.

– Fra 2002 har vi hatt maks 30 praksisplasser i syke-
hus og institusjon i egen helseregion. Reduksjonen i

Av Heidi Johnsen
heidi.johnsen@fysio.no

Utvikling
Ikke alle har svart på spørsmålet om
nyutdannede har mindre ferdigheter
enn tidligere. Helge Askøy, sjef-
fysioterapeut ved Sykehuset i Vest-
fold HF, svarer at dette er vanskelig å
måle, og at dette ofte avhenger av
hva kandidaten har med seg i sin
«ryggsekk», uavhengig av
fysioterapeututdanningen.

Eli Rostrup trekker fram at måten
man jobber på i sykehusene har en-
dret seg mye de ni årene hun har vært
leder. I dag kreves litt andre ferdig-
heter av fysioterapeutene enn det å
være en god håndverker. Det skal
blant annet skrives korte og presise
rapporter og epikriser. ■

Veiledning. Riktig veiledning er
viktig for turnuskandidater.
Illustrasjonsfoto: Heidi Johnsen

Praksis
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Spesialisthelsetjenestens oppgaver i forbindelse med undervisning
og opplæring er nedfelt i en egen bestemmelse i spesialist-
helsetjenesteloven, paragraf 3-5.

Den sier at de regionale helseforetakene skal sørge for undervis-
ning og opplæring av helsefaglige elever, lærlinger og studenter,
turnuskandidater og spesialister  innen regionen.

Departementet kan gi forskrifter om plikten til å delta i undervis-
ning og opplæring, inkludert private helseinstitusjoners plikter. Be-
stemmelsen skal sikre utdanning av helsepersonell som er avhengig
av å få deler av sin opplæring ved institusjoner i spesialist-
helsetjenesten.

Ønsker klarhet
Grete Samstad, sjefsykepleier ved St. Olavs Hospital HF, og helse-
faglig rådgiver for sykehusdirektøren, sier til FYSIOTERAPEU-
TEN at sykehuset ønsker en klargjøring i finansieringsordningen.
Skal midlene overføres via rammer eller øremerkes?

– Når høgskolene i tillegg betaler ulikt, blir dette svært uklart. Vi
kan få et system hvor høgskolene prioriterer i sine budsjetter og der-
med begynner å konkurrere om praksisplasser ut fra pris, sier Sams-
tad.

Stig Killingstedt, ekspedisjonssjef i Universitets- og forsknings-
avdelingen i Kultur-, utdanning og forskningsdepartementet, sier de
er enige med Helsedepartementet om at helseforetakene har plikt til
å gi praksisopplæring. Helseforetakene skal også finansiere dette.

Klare retningslinjer

forhold til sykehusplasser i vår region skjedde samtidig
som vi satte ned honoraret til fire veiledningstimer. De
siste to årene har antallet praksisplasser i sykehus blitt
redusert til 15. I fjor førte dette til at vi måtte ha studen-
tene ute i praksis i to ulike puljer, sier Granbo.

Den største reduksjonen i praksisplasser i sykehus
har skjedd ved St. Olavs Hospital og sykehusene i
Nord-Trøndelag.

– Problemet i dag er at det er uklarhet om hvem som
har ansvaret. Egentlig spiller det ingen rolle hvor pen-
gene kommer fra. Det som er viktig er at pengene blir
brukt til studentveiledning. Om staten overfører pen-
gene til statlige helseforetak eller statlige høgskoler
spiller kanskje ikke så stor rolle. Det viktigste er at
disse pengene øremerkes studentveiledning, sier
Granbo.

Økonomi årsak
– Dette er et økonomisk spørsmål, sier Lise Støylen,
sjeffysioterapeut ved St. Olavs Hospital HF i Trond-
heim.

– Vi har basert driften vår på penger også fra HiST. I
løpet av ett år ble betalingen redusert fra ni til fire ti-
mer. Det betyr at vi må ta flere oppgaver inn i driften
vår på dagtid. Skal vi få det til, må vi redusere tilbudet.
Alternativet ville vært å reduserer tilbudet til pasien-

tene, sier Støylen.
– Men helseforetakene er ifølge helsetjenesteloven

pålagt å gi praksisopplæring og betalingen for dette
arbeidet ligger i rammeoverføringene?

– Som ansvarlig for en avdeling må jeg ha dette fi-
nansiert. Hvem som betaler, helseforetaket eller høg-
skolen er uvesentlig, sier Støylen.

En ressurs
Jarle Rundberg, sjeffysioterapeut ved Molde fylkessy-
kehus HF, hilser studentene fra HiST velkommen til sy-
kehuset.

 – Vi tar imot like mange studenter som tidligere.
Riktignok betaler HiST litt mindre, men alle monner
drar. Ved vårt sykehus ser vi studentene som en ressurs
og motivator. Vi får også verdifull tilbakemelding fra
studentene. Fysioterapeutstudentene fra HiST er dyk-
tige og meget oppegående, sier Rundberg.

– Din kollega ved St. Olavs Hospital sa at studen-
tene førte til merarbeid og at det gikk utover pasientbe-
handling?

– Jeg ser ikke det som noen belastning. De er med
og bidrar i arbeidet. Det kan ikke bare være penger som
er årsak til en slik holdning. Hvordan skal vi sikre
framtidens fysioterapeuter hvis vi ikke stiller opp, spør
Rundberg. ■

Høgskolene har ansvaret for veiledning, men skal ikke dekke
kostnadene. Dette er innbakt i basisbevilgningene til de regio-
nale helseforetakene.

Utredet
Arbeidsgrupperapporten Praksisopplæring i spesialist-
helsetjenesten (nov.2002) skisserte to modeller for finansiering:
Hovedmodell 1: finansieringen av praksisplasser forblir i de re-
gionale helseforetakenes rammer.
Hovedmodell 2: midler til praksisveiledning tas ut av rammene
til RHFene og overføres til høgskolene som kjøper tjenesten fra
foretakene.

Norsk Fysioterapeutforbund var høringsinstans og gikk i sitt
svar inn for modell 2. I forhold til modell 1 uttrykker forbundet
bekymring for hva som vil skje med øremerkede midler til prak-
sis i de lokale helseforetakene hvis det skulle oppstå en økono-
misk trang situasjon. Forbundet påpeker at økonomisk kompen-
sasjon er avgjørende for å kunne gi et kvalitativt godt tilbud til
studenter i en ellers presset og travel hverdag.

– For at praksisveiledning ikke skal bli en salderingspost i
nedgangstider, er det viktig at midlene er øremerket. Pengene
bør derfor følge studentene og tilføres høgskolene, heter det i
forbundets uttalelse.

Høgskolen i Sør-Trøndelag har i sin høringsuttalelse gått inn
for modell 1, som arbeidsgruppen også konkluderer med. ■

Praksis

– Fysioterapeut-
studentene fra

HiST er dyktige
og meget oppe-

gående.

Jarle Rundberg,
sjeffysioterapeut

ved Molde
fylkessykehus HF
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Lærer Anette Bruusgard ved Fysioterapeututdanningen
i Oslo sier til FYSIOTERAPEUTEN at  problemet med
totalt uskikkede studenter samlet sett er lite, men desto
mer alvorlig når det oppstår.

– I gjennomsnitt er det som regel ikke snakk om
mer enn to-tre personer i en gruppe på ca. 100 studen-
ter, sier Bruusgard. Hun ser på Utdannings- og
forskningsdepartementets forskrift til skikkethets-
vurdering som et  hjelpemiddel til å håndtere disse van-
skelige sakene på en bedre måte.

– Dette handler om krav til etisk oppførsel. Store
ord, men det er faktisk dette det dreier seg om, påpeker
hun.

 Problemer som gjør en person uskikket til å jobbe i
helsevesenet,  kan blant annet være en manglende evne
til å kommunisere med pasienter og pårørende på en
god og respektfull måte, mangel på innlevelse og liten
selvinnsikt.  Et annet svært alvorlig problem er rus-
misbruk.

Anette Bruusgard understreker at studentene vil få
generell informasjon om dette når semesteret begynner
i august. Utdanningsinstitusjonene må oppnevne en
skikkethetsnemnd med representanter fra utdanningen,
praksisfeltet, studentene og en jurist.

Tidlig signal viktig
Studenter ved de ulike helse- og sosialfagutdanningene
har stort sett vært positive til at regelverket for skikket-
hetsvurdering av studenter innskjerpes.

Christian Thorbjørnsen fra Fysioterapeututdan-
ningen i Oslo skal ut i turnustjeneste til høsten. Han un-
derstreker overfor FYSIOTERAPEUTEN hvor viktig
det er å gi studentene et signal så tidlig som mulig.
Samtidig innser han at det ikke kan gis slike varsler før
en del av studiet er tilbakelagt.

– Skolens ledelse tar ikke alltid opp problemene
med de det gjelder raskt nok. En skikkethetsvurdering
må foregå på en grundig og skikkelig måte. Studentene
det gjelder må få varsel, hjelp og veiledning, slik at de
kan få en sjanse til å forbedre seg, sier Christian
Thorbjørnsen.

Norsk Fysioterapeutforbund  understreker i sitt

Skjerpet kontroll med
uegnede studenter
Høyskoler og universiteter med helse- og sosialfag er fra høsten av pålagt å føre

strengere kontroll med studenter som vurderes som uskikket for yrket. Dette gjelder

også fysioterapeutstudenter.

Av Dagrun Lindvåg
dagrun.lindvaag@fysio.no

høringssvar at studenter som har slike problemer må få
veiledning som synliggjør hva de må gjøre for å gjen-
nomføre studiene.

– For å gi god veiledning må personalet ha de nød-
vendige kunnskaper til å foreta en fortløpende vurde-
ring av studentenes skikkethet. Også praksisveilederne
i kommunehelsetjenesten må ha slik kompetanse, heter
det i høringssvaret fra NFF.

NFF peker også på at det ligger mye skjønn i samt-
lige kriterier, og at punktet om selvinnsikt nesten ute-
lukkende vil handle om skjønn. Dette punktet alene kan
derfor ikke danne grunnlag for skikkethetsvurdering,
mener NFF.

Hvilke kriterier?
Her er vurderingskriteriene departementet har satt opp
for helse- og sosialfagutdanningene:

- Manglende evne og vilje til omsorg, og mang-
lende forståelse og respekt for brukere, klienter
og pasienter.

- Manglende vilje eller evne til å samarbeide og
etablere tillitsforhold til brukere, klienter, pasien-
ter og samarbeidspartnere.

- Truende eller krenkende adferd.
- Misbruk av rusmidler og medikamenter.
- Studenten har problemer av en slik art at han/hun

fungerer svært dårlig i forhold til sine omgivelser.
- Liten grad av selvinnsikt i forbindelse med opp-

gaver i studiet og kommende yrkesrolle.
- Uaktsomhet og uansvarlighet som medfører risiko

for å skade klienter eller pasienter.
- Studenten viser manglende evne eller vilje til å

endre uakseptabel adferd i samsvar med veiled-
ning.

For at studenten skal anses som ikke skikket må minst
ett av kriteriene foreligge i så sterk grad at studenten
ikke er skikket til å ha ansvar for klienter og pasienter,
mener Utdannings- og forskningsdepartementet. ■

Skikkethet

– Studentene det
gjelder må få var-
sel, hjelp og vei-
ledning, slik at de
kan få en sjanse til
å forbedre seg.

Christian
Thorbjørnsen
turnuskandidat
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I tillegg til grunnutdanningen i fysioterapi tilbys tre fagspesifikke
videreutdanninger; medisinsk treningsterapi, elektroterapi, intensiv
fysioterapi, samt tverrfaglig videreutdanning i rehabilitering.

Det er 195 studenter på grunnutdanningen, og undervisningen
er studentaktiv. Utdanningen har en godt kvalifisert lærerstab,
derav en professor II, en med førstelektorkompetanse, to med dok-
torgrad og en doktorgradsstipendiat.

Vi har et godt bibliotek, datalab, bevegelseslab, ferdighetsrom,
grupperom, lesesal og kantine. Fysioterapeututdanningen er  i
samme hus som ergoterapeututdanningen, videreutdanning i syke-
pleie for aktutt kritisk syke og Høgskolens FoU-institutt.

Utdanningen er delt i 9 moduler, 3 per studieår:
1) Fysioterapi – utdanning, fag og fagutøvelse, en introduksjon.
2) Fysioterapeutisk undersøkelse: Observasjon – beskrivelse –

analyse.
3) Fysioterapeutisk undersøkelse relatert til ulike kroppsområder.
4) Fysioterapi ved muskel/skjelettplager.
5) Fysioterapi ved sykdommer/skader i sentralnervesystemet.
6) Fysioterapi i helsefremmende og forebyggende arbeid.
7) Fysioterapi i spesialisthelsetjenesten.

Høgskolen i Oslo har to utdanninger som fører fram til bachelor i
fysioterapi: Fysioterapututdanningen og  Mensendieck-
utdanningen.

Vi driver forskning innen fysioterapi og barn, fysioterapi og
rehabilitering,  innen psykomotorisk fysioterapi og kognitiv fysio-
terapi, a.m. mensendieck.

Vi har fem videreutdanninger, hvorav fire er tverrfaglige: reha-
bilitering, helsefremmende og forebyggende arbeid, videreutdan-
ning i praksisveiledning innenfor helse og sosialfag og oppvekst i
storby. To videreutdanninger er fagspesifikke for fysioterapeuter:
psykisk helsearbeid/psykosomatisk fysioterapi og fysioterapi for
barn.

Vi kan også tilby:
● Nye og moderne studielokaler og urbane studieomgivelser.
● Mange studieretninger på samme sted.
● Flere studentorganisasjoner,  revygruppe og  studenter-

samfunnet.
● Muligheter for internasjonal studentutveksling.
● Egen behandlingsavdeling på hver av utdanningene hvor

studentene tar imot pasienter.
● Laboratorium med utstyr for databasert bevegelsesanalyse og

fysiologiske målinger.

FYSIOTERAPEUTEN  har bedt representanter for de fire høgskolene som tilbyr

fysioterapeututdanning om å presentere seg. Hva har de å tilby, faglig og sosialt?

8) Fordypning i fysioterapi/prosjektoppgave.
9) Fysioterapi – utdanning, fag og fagutøvelse, en avslutning
Modul 6 «Fysioterapi i helsefremmende og forebyggende ar-
beid» er tilpasset engelskspråklige studenter med tanke på ut-
veksling. I denne modulen gjør studentene et prosjekt i gruppe,
for eksempel i en bedrift.

Det er praksis på alle tre årene. Praksis er  svært variert og
foregår i kommunehelsetjenester og sykehus rundt om på Vest-
landet. En av til sammen 30 uker praksis foregår på Beitostølen,
der studentene er ledsagere ved Ridderrennet.

Utdanningen samarbeider med andre fysioterapiutdanninger
i Norge, Norden, Europa og Afrika, noe som er positivt for
læringsmiljøet, og det er et utvekslingsprogram for studenter og
lærere.

Det sosiale miljøet ved utdanningen er godt. Studentene mø-
ter en faddergruppe ved oppstart og blir raskt involvert i sosiale
aktiviteter. Det har også betydning for det sosial miljøet at en
del av undervisningen skjer på tvers av årstrinn og også på tvers
av ulike helsefagutdanninger.

Helga K. Kaale, høgskolelektor

● Undervisningspersonell med høy kompetanse innenfor
mange retninger i fysioterapi.

● Tverrfaglig samarbeid. På Høgskolen i Oslo har vi tatt ar-
beidslivets krav til samarbeid og pasienten i sentrum på
alvor!

På avdeling helsefag har studentene på de 8 helsefagutdanning-
ene  en del undervisning felles. Da arbeider de i grupper på tvers
med felles tematikk knyttet til fagene Vitenskaprsteori- og me-
tode, Etikk, Kommunikasjon og Stats- og kommunalkunnskap =
VEKS undervisning!

Nina Bugge Rigault, studieleder

Utdanningssteder
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Som student hos oss vil du bli med på et studium som
har erfaringslæring og praksisnærhet som ett av sine
hovedmål. Det innebærer tidlig og hyppig pasient-
kontakt. Allerede i den første måneden av studiet er du
med på ditt første besøk i praksis, og i andre semester
får studentgruppene hver sin pasient til undersøkelse.
Den tette pasientkontakten følges opp gjennom hele
studiet.

Studentene på fysioterapeututdanningen er også en
integrert del av høgskolens bedriftsfysioterapitjeneste.
De får dermed  reell erfaring med arbeidsplass-
vurdering og tilrettelegging av arbeidsplasser. Det er
sammenhengende praksisperioder av 7-10 ukers varig-
het.

Barnefysioterapi er et område HITOS satser på. Vi har
alltid lagt vekt på at studentene skal få kompetanse i
både undersøkelse og behandling av barn. I studiet vil
du ha mulighet til å undersøke barn i alle aldre, og en
av praksisperiodene skal være rettet mot barn.

Studiet er bygget opp rundt praksisrelaterte «situa-

Høgskolen i Sør-Trøndelag, HiST, har utdannet fysioterapeu-
ter siden 1992 og tar nå opp 60 nye studenter hvert år. Insti-
tuttet har 15 ansatte som tilsammen fyller ca. 12 stillinger.

Institutt for Fysioterapeututdanning (IFT) er en del av Av-
deling for Helse- og Sosialfag (AHS), som også har seks an-
dre grunnutdanninger; audiologi, barnevernspedagogikk,
ergoterapi, sosionomi, sykepleie og vernepleie. Deler av stu-
diet er organisert som felles studiepoeng ved AHS. Noen av
disse studiepoengene er felles for alle utdanningene, mens
andre arrangeres som felleskurs mellom to eller tre
utdanninger. Det er mulig å ta deler av utdanninga i utlandet.
I løpet av de siste par årene har fysioterapeutstudenter fra
HiST vært i Sverige, Danmark, England og Australia.

AHS er et av landets største utdannings- og kompe-
tansemiljøer innen helse- og sosialfag.

Avdelingen har et eget institutt for etter- og videreutdan-
ning. De største videreutdanningene er Helsesøsterutdanning,
Rehabilitering og Psykisk Helsearbeid, med blant annet for-
dypning i  psykomotorisk fysioterapi. Ellers finnes for ek-
sempel bevegelsesvitenskap der ansatte fra IFT er engasjert.

Fagstaben er bredt sammensatt. Spesielt for Trondheim,

sjoner» som studentene bearbeider i basisgruppen.
Det er ikke fastlagt pensum, men studentene setter
selv opp sin pensumliste som skal godkjennes av læ-
rer. Hos oss vil du få masse ferdighetstrening, grup-
pearbeid og noe mindre forelesninger. Vi ønsker at
studentene skal lære muskel- og skjelettsystemets
anatomi via testing og trening på hverandre, framfor
å lære det på forelesninger.

Studiet bygger på en forståelse av kroppen både
som biologi og som uttrykk for den enkeltes levde
liv. Undersøkelsestilnærmingen du møter i Tromsø
er en integrering av vanlig fysioterapeutisk/
biomekanisk undersøkelse og undersøkelse forankret
i den psykomotoriske tradisjon.

Hvert kull er på ca. 30 studenter, så miljøet er in-
timt og nært. MH-bygget er et nytt og flott bygg som
rommer både helsefagutdanningene og medisin-
studiet. Tromsø er en åpen og trivelig by med store
muligheter for sosiale aktiviteter.

Nanna Hauksdottir, høgskolelærer

sammenlignet med andre fysioterapeututdanninger i
Norge, er at hele 40 % av de fast ansatte i lærerstaben er
menn.

Det har tidligere vært et problem å skaffe nok praksis-
plasser i skolens nærområde, men skolen er nå i ferd med
å inngå avtaler med både Trondheim kommune og St.
Olavs Hospital, slik at mange flere av studentene får sine
praksisperioder i, eller nær, Trondheim. En av praksis-
periodene i studiet organiseres som deltidspraksis der stu-
dentene fordeler tiden mellom praksis og skole.

Som HiST-student er du medlem av Studentsamskip-
naden i Trondheim (SiT). SiT tilbyr hybelutleie, bolig-
formidling, barnehageplasser, idrettshall og helsetjeneste.

Studentene i Trondheim har også et valgt organ som
jobber med studentvelferd – Velferdstinget.

Trondheim beskrives ofte som den lille storbyen. Liten
nok til at du alltid treffer kjente på gata, og stor nok til å
ha alt du trenger av tilbud innen uteliv, kultur, idrett, fritid
og shopping.

Arve Vorland Pedersen, høgskolelektor
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Høgskolen i Oslo

Avdeling for helsefag

Besøksadresse: Pilestredet 52

Postadresse: Postboks 4, St.Olavs Plass,

0130 Oslo, 22 45 20 07

Fysioterapeututdanningen

100 studieplasser

Mensendieckutdannningen

46 studieplasser

www.hio.no/HF/

Høgskolen i Bergen

Avdeling for helse- og sosialfag

Fysioterapeututdanningen

65 studieplasser

Besøksadresse: Møllendalsveien 6

Postadresse: Postboks 7030, 5020 Bergen

55 58 75 00

www.hib.no/studier/helsesosfag

fysioterapi.html

Høgskolen i Sør-Trøndelag

Avdeling for helse- og sosialfag

Institutt for fysioterapeututdanning

60 studieplasser

Ranheimsveien 10, 7004 Trondheim

73 55 91 50

www.hist.no/studier/studietilbud/fysio/

Høgskolen i Tromsø

Avdeling for helsefag

Fysioterapeututdanningen

26 studieplasser

Postadresse: 9293 Tromsø

Besøksadresse: MH-bygget,

Universitetsområdet, Breivika

77 66 03 00

www.hitos.no/studietilbud/afh/fys/

Kilde på antall studieplasser: www.samordnaopptak.no/

statistikk/00/studium_juli.html

Studiestedene Anne Hilde Langhelle og Siw Anita Ovesen, Fysio

Oslo,  tok i et leserinnlegg opp konsekvensene av

økningen av leien for bruk av disseksjonslokaler og

auditorier i Domus Medica. Dette vil utgjøre rundt 3/5

av budsjettet for anatomiundervisningen ved

fysioterapi/mensendieckutdanningen og medføre

reduksjon i undervisningen.

Anne Lexow, leder i NFF, mener dette er

dramatisk.

– Her må det finnes en løsning. Blir ikke HiO og

Universitetet enige, må departementet gripe inn, sier

hun.

Høgskoledirektør Åsulv Frøysnes forsikrer at

kommende studieår vil gå som normalt.

– Vi må diskutere med helsefag om undervisnin-

Studentmedlem i NFF
Som fysioterapeutstudent kan du få studentmedlemskap i Norsk Fysioterapeutforbund,

NFF. Melder du deg inn første semester koster det 450 kroner per år, fra andre semester

er prisen 200 kroner.

NFF organiserer det store flertall av fysioterapeutene i Norge og er det eneste

forbundet med forhandlingsrett.

Medlemskap i NFF gir mange fordeler, foruten det å få kontakt med framtidige kolleger og fagmiljøer.

Du kan også søke NFFs studentstipend, forsikringsordninger, og du får tidsskriftet FYSIOTERAPEU-

TEN som kommer ut 12 ganger i året. Og ikke minst, du får tilgang på mye informasjon om arbeidsmar-

kedet, og etter- og videreutdanningstilbud for fysioterapeuter.

Mer informasjon om hva NFF jobber med og innmelding finner du på NFFs nettsider, www.fysio.no

I høst skal alle høyskoler og universitet gjennomføre

omlegging til ny gradsstruktur. Dette innebærer at

den treårige graden bachelor og den toårige graden

master vil erstatte den tidligere grunnutdanningen i

fysioterapi og de ulike hovedfagene.

Fysioterapistudenter som fullfører bachelorgraden

vil kunne ta et påfølgende turnusår som tidligere eller

bygge på med en mastergrad direkte til et femårig

løp. For å kunne arbeide som offentlig godkjent

fysioterapeut, må ferdige kandidater uansett fullføre

turnustjenesten. Et mastergradsprogram gir grunnlag

for videre studier på doktorgradsnivå (PhD-

utdanning), for klinisk yrkesutøvelse med særlig vekt

Anatomiundervisning på flyttefot?

gen skal fortsette på universitetet eller om det er

mulighet for å legge den til skolens lokaler.

Leieutgifter til lokaler utgjør så store summer at

vi kan dekke inn en stilling ved skolen. Det bør vi

tenke på, sier Frøysnes.

Et av argumentene fra NFF er at tilbudet på

universitetet er godt tilrettelagt, blant annet har

studentene tilgang på preparater.

Frøysnes framholder at det må være mulig å

løse dette problemet med dagens medieteknologi

og ved hjelp av kunstige preparater.

Anne Lexow er sterkt uenig og sier at tilgang

på et anatomisk institutt er et must for at

fysioterapeutstudenter skal forstå hva de holder

på med.

Ny gradsstruktur i fysioterapiutdanningene

på fagutvikling, som kvalifisering for de som

selv vil arbeide med utdanning og opplæring

innenfor helsefagene.  I  tillegg gir det

kvalifikasjoner for faglige lederstillinger.

Ved skolestart denne høsten tilbyr høgsko-

lene i Oslo, Bergen. Trondheim og Tromsø

bachelorgrader i fysioterapi. Nye mastergrads-

program innen helsefagene tilbys som hel eller

deltidsutdanninger ved universitetene i Oslo,

Bergen, Tromsø og Trondheim. Les mer om

kvalitetsreformen i høyere utdanning på

www.kvalitetsreformen.no, www. utdanning.no

og NOKUTs sider www.nokut.no

Smånytt
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bokomtaler
Litteratursøk
Arve Vorland Pedersen og Geir Oterhals

Søk etter artikler i tidsskriftdatabaser for medisin- og helsefag

NTNU Trykk 2002

88 sider

Pris: kr. 110,- (+ porto) Gnist Tapir, Trondheim

ISBN: 82-471-5120-0

Mange av oss har brukt timer foran skjermen for
å finne den artikkelen vi visste lå der eller for å
finne en artikkel som kunne gi oss informasjon
om det vi lurte på. Når treffene blir for få eller for
mange, når søkeordene plutselig blir borte eller
når en mistet navnet på artikkelen rett før den
skulle lastes ned eller bestilles fra biblioteket, er
det lett  å miste både motet og lysten til å gå
videre. Forfatterne har skrevet en bok om
litteratursøk innen helsefag hvor intensjonen er å
gi en enkel innføring i søketeknikk og databasesøk. Boken er skredder-
sydd for studenter ved Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST), men er også
ment som hjelp for andre som vil lære å søke. Den starter med en
introduksjon til søkeprosessen, vitenskapelig litteratur og valg av
databaser. Hoveddelen av boka er imidlertid viet søketeknikk og
eksempelsøk i utvalgte databaser. Det gis også tips om hvordan man får
tak i artiklene man finner.

Selv om boken ved første øyekast virker oversiktelig, avdekker den
mangler i forståelsen av databasenes innhold og bruk. Et eksempel er
forklaringen på forskjellen mellom Medline og Pubmed. «Pubmed er
enklere å bruke enn Medline», konstaterer forfatterne. Dette er
forvirrende fordi Pubmed er Medline i gratis versjon på Internett.
Pubmed er riktignok en «utvidet Medline» – den inneholder tilleggs-
litteratur som andre Medline-leverandører ikke tilbyr. Ved HiST brukes
Ovid som tilbyr Medline og andre databaser i sitt grensesnitt. Det er
legitimt å si at Pubmed er enklere å bruke enn Ovid Medline, selv om
dette er en smakssak. I en bok av dette omfang er det vanskelig å favne
alle medisinske databaser, men Cochrane databasen som primært ser på
effekten av tiltak er nå gratis tilgjengelig på cochrane.no og burde fått
plass.

I boka omfatter søkeprosessen valg av database(r), selve søket og
innhenting av artikler. Jeg savner enkle prinsipper for å bygge søke-
strategier. Utforming av problemstilling (presist spørsmål) i forkant av
søket er en forutsetning for å velge ut riktig database, for å unngå
upresise søk og irrelevante treff. Mange databaser bruker faste emneord
som beskriver innholdet i artikler, for eksempel Medical Subject
Headings (MeSH) i Medline. Søk med emneord kalles emneordssøking,
mens søk med selvvalgte ord og fraser er fritekstsøking. Dette forklares
utilstrekkelig og rotete. Forfatterne har hatt kontakt med bibliotekar, men
kunne nok med fordel brukt bibliotekarfaglig kompetanse i større
utstrekning for å sikre informasjonen mot feil og mangler.

Forfatterne avslutter med et ønske om at boka har gitt deg mer
kunnskap om vitenskapelig litteratur og at du kan gjøre enkle søk i de
databasene som er beskrevet. Det er ikke mange litteratursøkbøker på
norsk, og boken ønskes velkommen. Men siden databaser og andre
nettressurser med jevne mellomrom oppdateres og forandres, håper jeg
forfatterne retter opp feil og mangler ved neste revisjon. Å søke etter
vitenskapelig litteratur er spennende, og selv om det kreves litt øvelse,
er det på ingen måte en umulighet!

Lillebeth Larun

STAVER AVLASTER KNÆRNE
MED 5 KG. PR. STEG
Vandrestaver avlaster bena, knærne og
leggene: Forskning viser at vandrestaver
avlaster knærne med 5 kilo pr. steg.
Vitenskapelige studier viser også at
på en 8 timers gåtur reduseres belast-
ningene med 250 tonn.
Komperdell har det
beste av vandrestaver
på markedet, med eks-
tremt lav vekt, lett regu-
lering, komfortable
håndtak og utskiftbare
deler.

HIGH MOUNTAIN
3-delt Teleskop vandrestav i Aluminium
med PE tur-grep, standard stropp, van-
dre-trinse og tungsten tupp for maksi-
malt feste på is og stein. Leveres med
gummitupp. Pakket lengde 63 cm.
Maks lengde 140 cm.

NORTHERN LIGHTS
3-delt Teleskop vandrestav i Aluminium
med korkgrep og ekstra bred stropp,
vandre-trinse og Vario tungsten carbidl-
tupp for maksimalt feste på is og stein.
Pakket lengde 63cm.Maks lengde 140 cm.

HVORFOR BRUKE 
VANDRESTAVER?
• Vandrestaver reduserer belast-

ninger på knær og leggmuskler.
• Du går mer oppreist og får 

dermed bedre lungekapasitet.
• Bruker flere av kroppens muskler
• Du øker utholdenheten og klarer 

lengre turer
• Vandrestaver gir deg bedre 

balanse i krevende terreng.
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Introduksjon
Pasientenes egne vurderinger av helse og
livskvalitet har de siste årene blitt viktige pa-
rametre når man skal måle effekt av behand-
ling (1). Et stort antall generelle livs-
kvalitetsskjemaer er utviklet og har til hen-
sikt å gi et bilde av personens livskvalitet og
hvilke konsekvenser sykdommen påfører pa-
sienten. Det er laget skjemaer både for bruk i
daglig praksis og forskning (2), men mange
av dem er svært omfattende og egner seg
nok best i forskningsøyemed.

Viktigheten av å dokumentere resultat et-
ter fysioterapitiltak har kommet kraftig i fo-
kus de siste årene, og et stort antall måle-
instrumenter, både til bruk i diagnostisering
og evaluering, er utviklet. Instrumentene
måler for eksempel utbredelse og grad av
smerte (3;4), bevegelighet (5), muskelstyrke
og utholdenhet (6-8) og funksjon på ulike ni-
våer (9). Disse spesifikke funksjons-

COOP/WONCA-funksjonsskjema
- Et nyttig og sensitivt evalueringsverktøy
til bruk i fysioterapipraksis

vurderingene er blant annet utgangspunkt for
valg av behandlingstiltak.

I tillegg til de spesifikke og objektive
måleinstrumentene, er det viktig å kunne
måle pasientenes subjektive opplevelse av
livskvalitet og funksjon. Den senere tid har
evalueringsverktøy med fokus på psyko-
sosiale faktorer, generell helse, stress, mest-
ring og sykdomsspesifikk funksjon blitt en
naturlig del av det testbatteriet som
inkluderes i ulike studier. Det viser seg at
psykososiale faktorer er viktig for å
predikere hvem som får vedvarende sympto-
mer og går over fra en akutt til en kronisk
smertetilstand (10). Instrumentene er dessu-
ten viktige, fordi et av våre overordnede mål
som fysioterapeuter er å ha en positiv inn-
virkning på pasientens livskvalitet og helse.
I en travel hverdag trenger vi enkle instru-
menter som er lette for pasienten å forstå og
som er klinisk relevante. Instrumentene skal
være reliable, valide og sensitive. Hvis de i
tillegg er generelle, og ikke sykdoms-
spesifikke, vil de være anvendelige på ulike
pasientgrupper med ulike sykdomsbilder (1).

Et av de generelle spørreskjemaene som
er blitt lansert er COOP/WONCA Functional
Assessment Charts (11). Skjemaet har blitt
brukt i mange land og er oversatt til 23 ulike
språk (12). Målet var å utvikle et generelt

funksjonsskjema for leger i allmennpraksis
(13;14). Skjemaet er en enkel metode for å
avdekke pasientens funksjons- og aktivitets-
problemer (15), og utfyllingen av skjemaet
tar i gjennomsnitt fire til fem minutter (16).
Skjemaene er reliabilitets- og validitetstestet
på pasienter med ulike diagnoser (2;13;15).
Studiene viste at skjemaet hadde akseptabel
reliabilitet, og at det egnet seg godt for å
evaluere opplevelse av helse og funksjon hos
pasienter med kroniske lidelser. Det er også
viktig at instrumentet har god sensitivitet,
det vil si evne til å fange opp endringer over
tid, når de virkelig har oppstått.

Kinnersley og medarbeidere (13) testet
skjemaets sensitivitet på pasienter i allmenn-
praksis og konkluderte med at den var ak-
septabel. Skjemaene ble imidlertid kun be-
nyttet på to tidspunkter med to ukers mel-
lomrom, og man kunne sannsynligvis funnet
større endringer hos flere av pasientene hvis
tidsintervallet mellom testene hadde vært
lenger. Dette blir bekreftet av Peters med
flere (Coast, et al. 1998 7 /id),  (Peters,
Coast, et al. 1998 7 /id), som konkluderte
med at tidsrammen vil influere på resultatet,
spesielt  i akutte tilfeller hvor pasientenes
sykdomsbilde endrer seg raskt.

Hensikten med denne undersøkelsen var
å prøve ut COOP/WONCA-funksjons-

Sammendrag
Pasientenes subjektive vurdering av generell helse og funksjon har de siste
årene blitt stadig mer vektlagt når resultatene av behandling skal evalueres.
COOP/WONCA-funksjonsskjemaene ble utviklet for bruk blant allmenn-
praktikere og er oversatt til over 20 ulike språk. Skjemaene registrerer pasi-
entens egen vurdering av fysisk og psykisk helse. Hensikten med denne
studien var å evaluere om skjemaet kunne være et nyttig evalueringsverk-
tøy i fysioterapipraksis, for på denne måten å evaluere hvilken effekt fysio-
terapi har på generell helse. 163 pasienter ved åtte ulike fysioterapiklinikker
ble inkludert. Gjennomsnittsalderen var 45.3 (±13.5) år, 71 prosent var
kvinner. Smerte var hovedproblemet hos 140 av pasientene, de resterende
klaget over stivhet og/eller nedsatt funksjon. 38 prosent av pasientene var

sykemeldt. Pasientene fyllte ut et spørreskjema som inneholdt COOP/
WONCA-skjemaene og VAS skalaer for smerte og fornøydhet i alt fire gan-
ger; før første behandling, etter fire til seks behandlinger, ved avsluttet be-
handling og tre måneder etter avsluttet behandling. Det var en signifikant
reduksjon av smerte og bedring i funksjon i løpet av behandlingsperioden
og tre måneder etter avsluttet behandling. Den gjennomsnittlige effektstør-
relsen for skjemaene var 0.51. De høyeste korrelasjonene ble funnet mel-
lom smerte i aktivitet og “daglige aktiviteter” og “samlet helsetilstand”, hen-
holdsvis 0.65 og 0.58. COOP/WONCA-funksjonsskjemaene egnet seg bra til
å registrere endringer i generell helse og funksjon over tid og kan brukes
som et enkelt og nyttig evalueringsskjema i fysioterapi.
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skjemaene i daglig fysioterapipraksis og
evaluere deres validitet og evne til å fange
opp forandringer i generell helse og funksjon
over tid. Hypotesen var at fysioterapi ville
ha en positiv effekt på generell helse og
funksjon i løpet av behandlingsperioden, og
at man ville finne liten eller ingen ytterligere
effekt mellom avsluttet behandling og tre
måneder senere. Hovedintensjonen med stu-
dien var å evaluere skjemaets egenskaper og
sensitivitet i relasjon til pasientenes smerte
og subjektive resultat, ikke å evaluere effek-
ten av behandlingen per se.

Materiale og metode
Åtte fysioterapeuter, sju i privat praksis og
en på sykehus (polikliniske pasienter), sa seg
villige til å inkludere aktuelle pasienter i stu-
dien. Inklusjonskriteriene var 16 år eller el-
dre, muskel- og skjelettplager og henvisning
fra lege. Pasienter som ikke kunne lese og
skrive norsk, og pasienter med alvorlige kro-
niske lidelser (kreft, reumatoid artritt og så
videre) ble ekskludert. Opplysninger om al-
der, kjønn, diagnose, yrke, arbeidsstatus og
pasientens aktuelle problem ble registrert på
et eget skjema. Pasientene gav skriftlig sam-
tykke om at de ønsket å være med før de ble
inkludert i studien. Studien ble godkjent av
Regional Etisk Komite, Helseregion 1.

 COOP/WONCA- spørreskjemaet består
av seks variabler som omfatter «fysisk
form», «følelsesmessige problemer», «dag-
lige aktiviteter», «sosiale aktiviteter», «bedre
eller dårligere helse» og «samlet helse-
tilstand» (17). Skjemaet er oversatt til norsk
av dr. B.G. Bentsen og kontrollert ved
tilbakeoversettelse til engelsk og deretter til
norsk. Hver variabel måles ved hjelp av en
fempunkts skala. Svaralternativene er de-
monstrert på tre måter; med tekst («svært
god» til «meget dårlig»), med tall (1 – 5) og
illustrert med figurer (Figur 2).

Smerte og tilfredshet med behandlingen
I tillegg til det standardiserte funksjons-
skjemaet, ble det brukt fire visuelle analoge
skalaer (VAS) for å registrere smerte-
intensitet i ro, om natten og under aktivitet
(0 = ingen smerter, 100 = uutholdelige smer-
ter) og pasientens subjektive vurdering av
behandlingsresultatet (0 = ikke noe bedre,
100 = helt bra).

Pasientene skulle fylle ut skjemaene før
første behandling, etter fire til seks behand-
linger, ved avsluttet behandling og tre måne-
der etter siste behandling. Skjemaet midt i
behandlingsrekken ble droppet hvis pasien-
ten avsluttet behandlingen med vellykket  re-
sultat etter seks til åtte ganger. De tre første

skjemaene ble fylt ut mens pasienten var hos
fysioterapeuten, det siste ble sendt pasienten
per post, fylt ut hjemme og sendt tilbake til
fysioterapeuten i en vedlagt frankert konvo-
lutt.

Statistiske analyser
Gjennomsnittsverdier  og spredningsmål
(SD) ble kalkulert både for smerte, fornøyd-
het og for de seks variablene i funksjons-
skjemaet. Frekvensene av de ulike
svaralternativene ble regnet ut. ANOVA og
kjikvadrat-test ble benyttet for å teste om det
var en signifikant  endring over tid.
Validiteten ble testet ved hjelp av Pearsons
korrelasjonskoeffisient. Effektstørrelse (ES)
ble brukt for å evaluere skjemaenes sensiti-
vitet til forandring over tid. ES er lik gjen-
nomsnittlig endring / standardavvik for den
første målingen. En effektstørrelse på  under
0.20 ble definert som ubetydelig, 0.20 – 0.50
som liten, 0.51 – 0.80 som moderat og høy-

ere enn 0.80 som stor (18). En positiv effekt-
størrelse indikerte bedring, og en negativ
effektstørrelse indikerte forverring. De
valgte statistiske metodene ble benyttet for å
kunne sammenligne resultatene i denne stu-
dien med tidligere studier av COOP/
WONCA.

Resultater
Ett hundre og sytti pasienter tilfredsstilte
inklusjonskriteriene, og kun sju takket nei til
å delta i studien. Av de 163 pasientene som
deltok, var det 29 som ikke fylte ut skjemaet
midt i behandlingsrekken og en som ikke
fylte ut spørreskjemaet ved behandlingsslutt.
158 pasienter (97 prosent) svarte på skje-
maet som ble sendt i posten tre måneder et-
ter avsluttet behandling. Den gjennomsnitt-
lige alderen for pasientene var 45.3 år (SD ±
13.5). Andre demografiske data er vist i Ta-
bell 1. 58 pasienter (35 prosent) hadde hatt
symptomer i mer enn ett år før de startet be-

(n=163) Antall
pasienter %

Kvinne/mann 116/47 71/29
Virksomhet
     I arbeid 138 84.5
     Student     9 5.5
     Hjemmeværende     4 2.5
     Pensjonist   12 7.5
Sykemeldt (n=138)
     Ja   53 38
     Nei   85 62
 Diagnosekategorier
     Skulder/nakke- problemer   49 30
     Ryggproblemer   46 28
     Tendinitter i over- eller undereks.   36 22
     Annet   32 20

Tabell 1. Demografiske data

T1 (n=163) T2 (n=134) T3 (n=162) T4 (n=158)

Smerter i ro 39.6 ± 27.1 24.7 ± 21.8** 20.7 ± 23.5 20.1 ± 23.1
Smerter om natten 33.0 ± 28.5 19.3 ± 23.1** 17.5 ± 23.4 17.8 ± 23.3
Smerter i aktivitet 50.3 ± 24.7 35.5 ± 23.3** 29.0 ± 25.5* 27.6 ± 25.5
Subjektivt resultat 52.9 ± 26.1 66.8 ± 29.0** 66.0 ± 30.2
Fysisk form 2.6 ±1.1 2.5 ±1.0 2.3 ±1.0 2.3 ±1.0
Følelsesmessig problem 2.4 ±1.1 2.0 ±1.0 * 1.9 ±1.0 1.8 ±0.9
Daglige aktiviteter 2.7 ±1.0 2.3 ±1.0 * 2.0 ±1.0 * 1.9 ±0.9
Sosiale aktiviteter 2.0 ±1.1 1.7 ±0.9 * 1.6 ±1.0 1.4 ±0.7 *

Bedre/dårligere helse 2.9 ±0.9 2.2 ±0.8** 2.2 ±0.9 2.6 ±0.8**

Samlet helsetilstand 2.7 ±0.9 2.4 ±0.8 * 2.2 ±0.9* 2.2 ±0.9

* Signifikant forskjellig fra forrige test, p<0.05
** Signifikant forskjellig fra forrige test, p<0.0001

Tabell 2. Gjennomsnitt ± SD for smerte, fornøydhet (subjektivt resultat) og de seks variablene i
COOP/WONCA-skjemaet ved fire måletidspunkt: før første behandling (T1), etter 5-6 behandlinger
(T2), siste behandlingsdag (T3) og 3 måneder etter avsluttet behandling (T4).

Figur 2. Spørsmål F fra funk-
sjonsskjemaet: De siste 2 uker...
Hvorledes vil du vurdere din
egen helse, fysisk og psykisk i
allminnelighet?
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handling, gjennomsnittlig symptomtid på de
105 andre var 12.3 uker (SD ± 11.4). Smerte
var hovedproblemet hos 140 av pasientene,
for de resterende var stivhet og/eller redusert
bevegelighet primærproblemet.

Skårene for smerte og subjektivt resultat
på de ulike testtidspunktene er vist i Tabell
2. Det var en signifikant reduksjon både for
smerte i ro, om natten og i aktivitet fra etter
fire til seks behandlinger og en ytterligere
reduksjon for smerte i aktivitet ved
behandlingsslutt. Pasientenes subjektive vur-
dering av behandlingsresultatet (VAS) var
52.9 (SD ± 26.1) etter fire til seks behandlin-
ger, og det var en signifikant bedring ved av-
sluttet behandling, 66.8 (SD ± 29),
(p=0.0001). Denne høysignifikante bedrin-
gen holdt seg på samme nivå frem til tre må-
neder etter avsluttet behandling. Tre måne-
der etter avsluttet behandling var fremdeles
15 prosent av dem som jobbet sykemeldt
(før behandlingsstart var det 38 prosent).

Tabell 2 viser også resultatene for COOP/
WONCA-skjemaet på de ulike test-
tidspunktene. Bortsett fra for «fysisk form»
var det en signifikant bedring for alle varia-
blene fra første til andre testtidspunkt. «Dag-
lige aktiviteter» og «samlet helsetilstand»
viste en ytterligere bedring frem til
behandlingsslutt. Tre måneder etter avsluttet
behandling vurderte seks pasienter sin helse
som dårligere, 100 som omtrent det samme
og 57 som bedre. Figur 1a og 1b viser hvor-
dan variablene «daglige aktiviteter» og
«samlet helsetilstand» endret seg over tid.

Sammenhengen mellom smerte,
subjektivt resultat og de ulike COOP/
WONCA-variablene er vist i Tabell 3. Det
var høyest samsvar mellom smerte og dag-
lige aktiviteter, det var også godt samsvar
mellom subjektivt resultat og daglige aktivi-
teter. Det var bedre samsvar mellom de ulike
variablene ved behandlingsslutt enn ved
behandlingsstart.

Tabell 4 viser effektstørrelsen (ES) mel-
lom de ulike testtidspunktene. Den største
effektstørrelsen ble funnet mellom

Fysisk form Følelses- Daglige Sosiale Bedre/ Samlet
messige aktiviteter aktiviteter dårligere helse-
problem helse tilstand

Smerter i ro 0.34 (0.40) 0.25 (0.31) 0.45 (0.60) 0.39 (0.30) 0.12 (0.34) 0.41 (0.49)
Smerter om natten 0.33 (0.44) 0.17 (0.25) 0.31 (0.54) 0.28 (0.28) 0.13 (0.32) 0.40 (0.46)
Smerter i aktivitet 0.37 (0.40) 0.24 (0.28) 0.49 (0.65) 0.33 (0.37) 0.16 (0.44) 0.29 (0.58)
Subjektivt resultat (-0.43) (-0.30) (-0.53) (-0.32) (-0.47) (-0.52)

Tabell 3. Sammenhengen mellom smerte, subjektivt resultat og de ulike COOP/
WONCA-variablene ved behandlingstart og ved avsluttet behandling (i parentes).

T1 – T2 T2 – T3 T3 – T4 T1 – T3 T1 – T4

Fysisk form 0.16 0.23 0.03 0.35 0.32
Følelsesmessig problem 0.37 0.17 0.10 0.51 0.54
Daglige aktiviteter 0.44 0.38 0.17 0.73 0.77
Sosiale aktiviteter 0.27 0.05 0.27 0.28 0.56
Bedre/dårligere 0.54 0.08 -0.41 0.63 0.30
Samlet helsetilstand 0.41 0.35 0.00 0.59 0.61
Gjennomsnittlig ES 0.36 0.21 0.02 0.51 0.51

T1 - før første behandling T3 - siste behandlingsdag
T2 - etter 5-6 behandlinger T4 - 3 måneder etter avsluttet behandling

Tabell 4. Effektstørrelsen (ES) for de ulike variablene i COOP/WONCA-skjemaene ved de
ulike tidsintervallene.

Nakke/skulder Rygg Tendinitter Annet
(n=49) (n= 46) (n=36) (n=32)

Fysisk form 0.16 0.51 0.28 0.50
Følelsesmessig problem 0.69 0.33 0.42 0.56
Daglige aktiviteter 1.00 0.51 0.58 0.78
Sosiale aktiviteter 0.56 0.04 0.25 0.23
Bedre/dårligere helse 0.75 0.57 0.86 0.29
Samlet helsetilstand 0.67 0.67 0.62 0.35
Gj.sn. effekt størrelse 0.63 0.43 0.50 0.45

Tabell 5. Effektstørrelsen fra behandlingsstart til avsluttet behandling for de ulike diagnosegruppene.

Figur 1a. Figur 1a viser endring over
tid av COOP/WONCA-variablen «dag-
lige aktiviteter» ved de ulike test-
tidspunktene
T1: før første behandling,
T2: etter fire til seks behandlinger,
T3: etter avsluttet behandling og
T4: tre måneder etter siste behandling

Antall pasienter

Antall pasienter

Figur 1b. Figur 1b viser endring over
tid av COOP/WONCA-variablen «sam-
let helsetilstand» ved de ulike test-
tidspunktene
T1: før første behandling
T2: etter fire til seks behandlinger
T3: etter avsluttet behandling, og
T4: tre måneder etter siste behandling
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behandlingsstart – behandlingsslutt og
behandlingsstart – tre måneder etter avsluttet
behandling og den minste mellom
behandlingsslutt – tre måneder etter avsluttet
behandling. I løpet av hele observasjons-
perioden oversteg effektstørrelsen 0.50 (me-
dium) for alle funksjonsvariablene bortsett
fra «fysisk form» og «bedre/dårligere helse».
Effektstørrelsen for smerte i løpet av
behandlingsperioden var 0.65 for smerter i
ro, 0.53 for smerter om natten og 0.75 for
smerter i aktivitet. Tabell 5 viser effekt-
størrelsen mellom behandlingsstart –
behandlingsslutt for de ulike diagnose-
kategoriene.

Nakke/skulderpasientene hadde den høy-
este gjennomsnittlige effektstørrelsen.
Effektstørrelsen for smerte i aktivitet i løpet
av behandlingsperioden var 0.87 for nakke/
skulderpasientene, 0.69 for ryggpasientene,
0.46 for pasientene med tendinitter/tendin-
oser i over/underekstremitetene og 1.01 for
andre.

Diskusjon
Hensikten med denne undersøkelsen var å
prøve ut COOP/WONCA-funksjons-
skjemaene i daglig fysioterapipraksis, for å
evaluere skjemaenes validitet og evne til å
fange opp eventuelle forandringer i generell
helse og funksjon over tid. I samsvar med
vår hypotese viste analysene at de fleste va-
riablene endret seg fra før behandling til av-
sluttet behandling. Alle variablene i COOP/
WONCA-skjemaet, bortsett fra «fysisk
form» viste signifikant endring på minst et
av testtidspunktene (Tabell 2). Det var også
en signifikant reduksjon i smerte.

Det var åtte fysioterapeuter som sa seg
villige til å rekruttere pasienter til studien,
sju av dem jobbet i private
fysioterapipraksiser og en på sykehus. Fysio-
terapeutene var geografisk spredt, og insti-
tuttene varierte i størrelse. Listen over de di-
agnostiske kategoriene som er inkludert i
studien (Tabell 1) burde være representativt
for de pasientgruppene fysioterapeuter van-
ligvis behandler. De korresponderer også bra
med funnene til Goldstein med flere (19) og
Di Fabio og Boissonnault (20), som fant at
rygg-, nakke-, skulder- og knelidelser var de
mest vanlige i fysioterapipraksis.

Sammenlignet med pasientpopulasjoner
fra  andre studier som har brukt COOP/
WONCA-funksjonsskjemaer, skilte våre pa-
sienter seg ut på noen variabler, spesielt når
det gjaldt variabelen «daglige aktiviteter»
(vansker med å utføre vanlige gjøremål på
grunn av din fysiske eller psykiske helse),
hvor skåren før behandling var 2.7. I

Ullensakerundersøkelsen fant Bruusgaard og
medarbeidere en skår på «daglige aktivite-
ter» på 1.9 hos normalbefolkningen (21). I
en multinasjonal studie gjennomført av
Westbury (22) var gjennomsnittsskåren for
«daglige aktiviteter» 1.9 hos pasienter i all-
mennpraksis, 2.0 hos kreftpasienter og 1.9
hos pasienter med diabetes. I en studie fra
Nederland  skåret pasienter som led av uhel-
bredelig kreft 2.9 på «daglige aktiviteter».
Grunnen til at våre pasienter med muskel-
og skjelettplager skårer så høyt på problemer
i «daglige aktiviteter» er vanskelig å for-
klare. Bare 30 prosent av dem som var i ar-
beid var sykemeldt, og resultatene for de an-
dre variablene var identiske med de andre
studiene. En del av pasientene hadde idretts-
relaterte skader, og noen få hadde akutte ska-
der. Begge disse faktorene kan gi pasienten
en følelse av betydelige restriksjoner i for-
hold til «daglige aktiviteter». Den høye skå-
ren endret seg i løpet av studien og var 2.0
og 1.9 ved behandlingsslutt og tre måneder
etter avsluttet behandling

Det ble funnet moderat sammenheng
mellom COOP/WONCA-variablene og
smerte ved behandlingsstart (Tabell 3). Dette
er i kontrast til resultatene i en studie av An-
dres og medarbeidere (23) som ikke fant noen
sammenheng mellom COOP/WONCA-
variablene og smerte ved behandlingsstart.
Deltakerne i deres studie var pasienter med
akutte ryggplager, og forfatterne forklarte
sine funn med at tidsintervallet på to uker
som blir brukt i skjemaet ikke er presist nok
og at pasientene underestimerer sin
funksjonssvikt. I vår studie var imidlertid
pasientenes plager av mer kronisk art og
tidsangivelsen passet derfor bedre.

Korrelasjonen mellom smerteregistrer-
ingene, det subjektive resultatet og de ulike
variablene i COOP/WONCA-skjemaet var
høyest ved behandlingsslutt. Det var god
korrelasjon mellom smerte i aktivitet og
«daglige aktiviteter» (r=0.65), «samlet helse-
tilstand» (r=0.58) og «fysisk form» (r=0.40),
de tilsvarende tallene for subjektivt resultat
var –0.53, -0.52 og –0.43. Et av hovedmå-
lene i fysioterapi er å rehabilitere pasienten
tilbake til et optimalt funksjonsnivå, og
korrelasjonsanalysene indikerer at COOP/
WONCA-skjemaene er et egnet vertøy for å
måle funksjonsbegrensninger.

Flere forfattere har anbefalt bruk av
effektstørrelse for å teste et evalueringsverk-
tøys evne til å fange opp endringer over tid
(1;13;24). Kinnersley og medarbeidere (13)
målte funksjon og  helsetilstand i allmenn-
praksis og fant en effektstørrelse på mellom
0.22 og 0.46, to uker etter konsultasjon hos

lege. Tilsvarende tall fra denne undersøkel-
sen (mellom testtidspunktene før første be-
handling og etter fire til seks uker) var fra
0.16 til 0.54 (Tabell 4). Det blir muligens
ikke helt riktig å sammenligne resultater fra
allmennpraksis og fysioterapi når en i først-
nevnte vil forvente en mer umiddelbar effekt
enn den mer gradvise effekten vi ser i fysio-
terapi. Tabell 5 viser at  COOP/WONCA-va-
riablene hadde evnen til fange opp disse
gradvise endringene i funksjon, effekt-
størrelsen var større etter avsluttet behand-
ling enn midt i behandlingsrekken. Bortsett
fra «bedre/dårligere helse» og «samlet helse-
tilstand» (tre måneder etter avsluttet behand-
ling), var alle effektstørrelsene positive (Ta-
bell 4). Dette indikerer en bedring i løpet av
behandlingsperioden, den største mellom
testtidspunktene før første behandling og
ved avsluttet behandling. Resultatene viser
også at den positive endringen vedvarte frem
til tre måneder etter avsluttet behandling.
Det var ingen kontrollgruppe i studien, og
det er derfor umulig å si om pasientenes be-
dring skyldtes behandlingen eller naturlig for-
løp. Det siste er imidlertid tvilsomt, da de
fleste hadde en kronisk tilstand, cirka 30 pro-
sent av pasientene hadde hatt sine plager i
over ett år.

Den gjennomsnittlige effektstørrelsen for
alle seks variablene i COOP/WONCA-skje-
maet (både fysisk og psykisk helse) var 0.51
(moderat), og dette indikerer at 50 prosent
av pasientene hadde en positiv endring i ge-
nerell helse og funksjon i observasjons-
perioden. Dette betyr nødvendigvis ikke at
de andre ikke hadde utbytte av behandlin-
gen. Mer enn 30 prosent av pasientene hadde
hatt sine muskel- og skjelettplager over lang
tid, og målet med behandlingen kan være å
lære pasienten å fungere bedre med sine
smerter, snarere enn å gjøre dem friske.

 Pasientgruppen med nakke- og skulder-
plager var den gruppen som viste størst end-
ring (Tabell 5). Alle gruppene, bortsett fra
«andre», viste moderat til stor bedring på va-
riablene «bedre/dårligere helse» og «samlet
helsetilstand», for de andre variablene var
variasjonen mellom diagnosegruppene
større. Denne variasjonen kan ha flere årsa-
ker. Fysioterapi er kanskje mer effektivt for
nakke- og skulderpasienter enn andre.
«Smerter i aktivitet» viste imidlertid størst
bedring hos gruppen «andre» (ES = 1.01),
noe som gjør denne antakelsen lite sannsyn-
lig. En annen forklaring kan være at varia-
blene i COOP/WONCA-skjemaet passer be-
dre og er mer sensitive for endringer hos
nakke- og skulderpasienter enn de andre
diagnosegruppene. Det mest nærliggende å
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Abstract
The main objective of the present investigation was to determine whether the COOP/WONCA
charts would prove a valid and responsive instrument for measuring functional impairment and
clinical relevant changes in functional ability and health status accompanying physical therapy
treatment. 163 patients with musculoskeletal disorders were recruited from eight physical thera-
py clinics. The mean age was 45.3 years (SD = 13.5, range = 16 -74) and 71 percent were wo-
men. The patients completed a self-administered questionnaire that included the COOP/WONCA
charts and visual analogue scales (VAS) for pain and patient satisfaction. The questionnaires
were filled in four times; at the initial examination, after four to six treatments, at discharge and
at follow-up three months later. There was a significant improvement for most of the variables
measured. The largest effect sizes were found between the initial examination and discharge.
The positive effects were maintained at three months after the final treatment. The COOP/WON-
CA charts appeared to meet the criteria required to make them a useful tool for measuring chan-
ge in the patient’s functional ability and health status during and after a physical therapy inter-
vention.

tenke seg er likevel at de vide inklusjons-
kriteriene som gav pasienter med stor varia-
sjon i smertegrad og funksjonsproblemer, er
den naturlige forklaringen og at forskjellene
på diagnosegruppene er mer eller mindre til-
feldige.

Tilbakemeldingene fra fysioterapeutene
som brukte skjemaene i sin daglige praksis
var at skjemaene gav dem god tilleggsinfor-
masjon ved første undersøkelse, at de ble
oppmerksom på nye aspekter ved de daglige
konsekvensene pasientenes problem førte til
og at dette kunne vektlegges tydeligere i be-
handlingen. Skjemaene var lette å adminis-
trere, og det tok kort tid å fylle dem ut. Pasi-
entene var positive til å svare på dem og
likte layouten på skjemaet.

Konklusjon
I løpet av en behandlingsperiode med fysio-
terapi, oppnådde pasientene en subjektiv be-
dring både med hensyn til generell helse,
smerte og funksjon. COOP/WONCA-skje-
maet viste seg å være et sensitivt instrument
i forhold til å fange opp endringer over tid
når det gjelder pasientenes subjektive funk-
sjon og generelle helsetilstand. Skjemaet an-
befales derfor for videre utprøving og bruk i
fysioterapipraksis.
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Takk til fysioterapeutene Ragnhild Karlsen,
Gro Greftegreff, Hanne Krogstad Jensen,
Marianne Mørk, Turid Høysveen, Heidi Tar-
anger, Arnhild Skjølberg, Gyri Kjølstad og
Didrik Grønvold som deltok i studien.

Vi vil takke Fond til etter- og videreutdan-
ning av fysioterapeuter for økonomisk støtte
til å gjennomføre studien.
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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 Bongers PM, Kremer AM og Ter Laak J (2002): Er
psykososiale forhold en risikofaktor for å utvikle smerter i skulder,
albue, håndledd eller hånd? En oversikt over epidemiologisk forsk-
ning. American Journal of Industrial Medicine. 41: 315-42. (Utarbei-
det av Baart Staal, avdeling for epidemiologi, Maastricht Universitet,
Nederland.)

Problemstilling: Er psykososiale forhold en risikofaktor for å utvikle
smerter i skulder, albue, håndledd eller hånd?  Design: Systematisk
oversikt over epidemiologiske studier (tverrsnittsstudier, case-control
studier og prospektive kohortstudier) som vurderer psykososiale
risikofaktorer for utvikling av problemer i overekstremitetene. Sted:
Arbeidsplassen. Populasjon: Deltagerne i de inkluderte oversiktene
bestod av arbeidstakere med symptomer i overekstremitetene og ar-
beidstakere som var i fare for å utvikle problemer i over-
ekstremitetene. Risikofaktorer: Den metodiske kvaliteten på de in-
kluderte studiene ble vurdert.  Styrken på dokumentasjonen ble prio-
ritert i henhold til kvalitet på ulike studier og i forhold til følgende
psykososiale risikofaktorer: Høye kvantitative jobbkrav, høye
kvalitative arbeidskrav, liten stimuli for utført arbeid, liten kontroll
over arbeidsdagen, lav sosial støtte, liten jobbtilfredsstillelse, høyt
oppfattet jobbstress, få muligheter til pause, støtte (ikke jobb relatert)
og bekymring/stress reaksjoner som ikke hadde forbindelse med ar-
beidet. Utfallsmål: Symptomer og tegn på problemer i over-
ekstremitetene. Rapportert via spørreskjema, (telefon)intervju, kli-
nisk undersøkelse og/eller pasientjournal. Hovedresultat: Av de 28
inkluderte studiene, var det bare en prospektiv kohortstudie og en
case-control studie. De resterende 26 baserte seg på tverrsnitts-
analyser. Høyt oppfattet jobbstress var alltid assosiert med alle over-
ekstremitetsproblemer i studier av både lav og høy kvalitet. Denne
sammenhengen ble også funnet i den prospektive kohortstudien. Risk
ratio var moderat og varierte fra 1,2 til 2,5. Stress som ikke var rela-
tert til arbeidet var også alltid assosiert med problemer i over-
ekstremitetene, men dette var ikke så hyppig undersøkt. Det var også
en sammenheng mellom høye arbeidskrav og problemer i over-
ekstremitetene. Denne sammenhengen tilfredstilte ikke det forhånd-
bestemte kriteriet for konsistens (det vil si at mer enn 75 prosent av
studiene rapporterte en sammenheng). Konklusjon: Høyt oppfattet
jobbstress og ikke jobbrelatert stress var alltid assosiert med proble-
mer i overekstremitetene. De fleste studiene var tverrsnittsstudier,
som gjør det umulig å gi sikre konklusjoner om den rollen psyko-

Arbeidsrelatert og ikke arbeidsrelatert stress
øker risikoen for vondt i armen

sosiale risikofaktorer spiller i utviklingen av problemer i over-
ekstremitetene.

Kommentar
Denne artikkelen er en systematisk oversikt om et viktig emne. På
den ene siden er overekstremitetsproblemer utbredt i det vestlige
samfunnet. På den annen side synes flere pågående undersøkelser å
indikerer at arbeidstakere selv synes de er utsatt for økende psyko-
sosial belastning. Dette kan være på grunn av selve arbeidet, forhol-
det mellom arbeid og privat liv eller ikke arbeidsrelaterte faktorer.
Selv om det ofte er sett på som selvfølgelig at psykososiale faktorer
er assosiert med problemer i overekstremitetene, mangler det forsk-
ning som vurderer denne sammenhengen spesifikt.

Forfatterne sier at  20 av oversiktene var av høy metodisk kvalitet,
12 av moderat og seks dårlig. Dette er overraskende da 26 av 28 stu-
dier var tverrsnittsundersøkelser. Dette påpeker to svakheter ved
oversikten. For det første var vurderingen av kvaliteten på studiene
utilstrekkelig; det vil si at det ikke var mulig å konkludere med «høy
kvalitet». For det andre burde konklusjonene i oversikten vært for-
mulert enda mer forsiktig fordi flere studier kartla psykososiale fak-
torer og problemer i overekstremitetene i samme spørreskjema eller
intervju. Selvrapportering av eksposisjon og utfall på samme tid kan
føre til ulik misklassifisering. Det vil si at arbeidstakere som lider av
problemer i overekstremitetene kan føle at deres arbeidskrav er høy-
ere enn kolleger som ikke har problemer. Dette resulterer i en over-
estimering av risk ratios, som var moderat slik det var ( fra 1.2 til
2,5).

Funnet om at stress, enten det skyldes arbeidet eller ikke, er asso-
siert med problemer i overekstremitetene er relevant for praktikerne.
Forfatterne påpeker at det er indikasjon for at psykososiale faktorer
kan være relatert til problemer i overekstremitetene via ulike pato-
fysiologiske mekanismer. Fysioterapeuter har ulike tiltak som kan
påvirke flere av disse, for eksempel kan vanlig feedback om muskel-
spenning og feil muskelbruk være hensiktsmessig. Det samme gjel-
der trening i bruk av avspenningsteknikker. Det er likevel viktig at
disse kliniske implikasjonene ikke endrer behovet for høy kvalitets-
forskning for å avdekke hvilken rolle psykososiale faktorer spiller i
forekomsten av problemer i overekstremitetene.

Allard J van der Beek
VU University Medical Centre, Amsterdam, Nederland
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Vi har følgende synspunkter på sammendra-
get av Sze KF et als artikkel: «Gir akupunk-
tur ytterligere bedring hos slagpasienter som
får standard slagbehandling?» Stroke 33:
186-194:

Dette er en stor og grundig studie med
forskningsmessig meget god design; RCT er
jo gullstandarden innen forskning. I tillegg
er materialet stort. Studien viser også til  im-
ponerende rehabiliteringstilbud, både kvali-
tativt (tverrfagligheten i behandlings-
gruppene med i intervensjonen) og kvantita-
tivt (mengde fysio- og ergoterapibehand-
ling). De har i studien også anvendt gode
evalueringsparametre.

Vår store innvending til metodikken gjel-
der den supplerende akupunkturinterven-
sjonen. Tradisjonell kinesisk medisin ble gitt
på en standardisert måte på ti beskrevne
punkter. Dette betyr at alle pasientene har
fått behandling med samme punkt-
kombinasjon enten de har hatt behov for
disse punktene eller ikke. Dette blir som å
foreskrive samme type antibiotika for alle
infeksjonssykdommer. Man kan være heldig

Akupunktur og slagpasienter

«Tradisjonell kinesisk akupunktur øker ikke bedring hos slag-

pasienter», heter det i spalten «Blikk på forskning» i forrige

nummer av FYSIOTERAPEUTEN.  Men er det så overraskende

når «Kokebok»-prinsippet anvendes?

å få tilfeldig effekt, eller medisinene er
ineffektive og har bare påført kroppen unø-
dig belastning.

Tradisjonell kinesisk medisin tar hensyn
til at vi alle er individer med våre særtrekk
og ulikheter. Individuell ubalanse forsterkes
ved sykdom og skade. Derfor tar
akupunkturbehandlingen etter tradisjonell
kinesisk medisin hensyn til dette ved valg av
punkter, hyppighet og varighet av behandlin-
gen. Det å betegne standard intervensjon
som TCM når målgruppen er slagpasienter
med så store antatte forskjeller i årsaks-
faktorer og diagnose, er etter vår vurdering
et falsum.

Vi vil derfor på det sterkeste fraråde ikke-
akupunktører å lande på slike bastante kon-
klusjoner som her er gjort. Metodisk styrke
er ikke nok når det er lav kvalitet på eller feil
intervensjonsmetode som er anvendt. Vi har
alle et stor ansvar når det gjelder riktig infor-
masjon til pasientene.

Astrid Kjendahl, Olav Kise og Morten Sørlie
fysioterapeuter og akupunktører (NFKA)

Taping har effekt hos
pasienter med osteoartritt
i knærne
Terapeutisk taping av kneet er en effektiv

behandling mot smerter og redusert

funksjon hos pasienter med osteoartritt,

viser en randomisert kontrollert studie

publisert i det britiske tidsskriftet, British

Medical Journal 2003;327:135 (19 Juli).

87 pasienter ble delt i tre grupper –

terapeutisk taping, kontroll taping og

ingen taping. Etter 3 uker rapporterte 73

prosent av gruppen terapeutisk taping en

signifikant bedring av smerten. Dette

sammenlignet med 49 prosent av gruppen

kontroll taping og 10 prosent av ingen

taping.

Ny nettside for PEDro
The Physiotherapy Evidence Database (PEDro), som organiseres av det australske senter for

evidensbasert fysioterapi, har fått ny webadresse. På www.pedro.fhs.usyd.edu.au finner du fri

tilgang til databasen. Her kan du søke blant mer enn 650 systematiske oversikter og 3.750

randomiserte kontrollerte studier innen fysioterapi.

Helseinformasjon tilgjen-
gelig for alle på nett
HIPPO-prosjektet (Helse Informasjons

Prosjekt: Presentasjon Online) gjennomfø-

res av Sosial- og Helsedirektoratet i

samarbeid med universiteter i USA og

Canada. Helseinteressert publikum,

helsepersonell og politikere inviteres til å

delta i en serie internasjonale forsknings-

prosjekter på Internett.

Formålet er å finne ut hvordan

helseinformasjon kan presenteres på best

mulig måte. Dette skal igjen resultere i

valg av helsetiltak som samsvarer med

folks egne verdier. Prosjektet har fått

midler fra Norsk forskningsråd.
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Styret for Fond til etter- og videre-

utdanning av fysioterapeuter

bevilget i april 2003 foreløpig

kr. 1.036.300 i stipend til fem nye

fagutviklingsprosjekt med opp-

start i 2003. I tillegg krever to

søknader videre behandling før de

kan avgjøres. I alt kom det inn 13

søknader som til sammen søkte

om nærmere 4,2 millioner kroner.

Antallet søknader er høyere enn i fjor, da det
kom 10 søknader. Årets søknader er mer om-
fattende, og samlet søknadsbeløp er høyere;
Om lag 4,2 millioner mot ca. 3,5 millioner
kroner i fjor.

Fondets styre ønsker gjennom stipendiene
å inspirere til fagutvikling, gjerne i nye mil-
jøer, men legger vekt på å sikre kvaliteten i
prosjektene gjennom en vurdering av
gjennomførbarhet og god veiledning. Prosjek-
tenes kvalitet mht. innhold og gjennomføring,
problemområde og problemstilling, design og
metodevalg er vurdert fra kompetent hold.
Prosjektene skal videre styrke etter- og
videreutdanningen for fysioterapeuter, og det
er i vurderingene lagt vekt på formidling fra
prosjektene til praksisfeltet.

Stipendiene til fagutviklingsprosjekt prio-
riteres etter en slik faglig vurdering og i for-
hold til de økonomiske midler som står til
rådighet. I grenseoppgangen mellom fag-
utviklingsprosjekt og forskningsprosjekt blir
det bl.a. lagt vekt på tidsaspektet. Stipen-
diene gis derfor primært til kortere, avgren-
sede fagutviklingsprosjekt med arbeids-
volum tilsvarende inntil ett årsverk, eventu-
elt fordelt over tid.

Stipend til fagutviklingsprosjekt omfatter
ikke stipendiatstillinger eller prosjekt av til-
svarende omfang, da dette legges inn under
miljøene for forskning og kunnskapsut-
vikling i fysioterapi.

Her presenterer vi mottakernes egne opp-
lysninger og sammendrag fra de prosjektene
som har fått tildelt midler.

Stipendietildelinger fra Fondet
●  Inter- og intraraterreliabilitet av tester
utført på balanseplattformen Good Balance
Metitur. En metodestudie.

Prosjektleder: Kaia Beck
Engebretsen
Arbeidssted: Ullevål
universitetssykehus, avd. for
fysikalsk medisin og rehabi-
litering
Kontakttelefon: 22 11 97 14

Veileder: Dr. philos. May Arna Risberg
Nøkkelord: Reliabilitetstesting, balanse-
plattform, stående-, sittende utgangstilling,
statiske-,  dynamiske tester.

Sammendrag:
Bakgrunn: Pasienter med kroniske smerter i
lumbalcolumna (CLBP) er en utfordring for
fysioterapeuter. Både klinisk erfaring og lit-
teraturen peker i samme retning vedrørende
redusert postural kontroll/balanse for denne
pasientgruppen. Derfor har rehabiliterings-
programmet ved sykehuset fokus på
neuromuskulær kontroll og balanse. Måling
av body sway (støhet) på en balanseplattform
er ifølge litteraturen den mest objektive me-
toden for å evaluere postural kontroll/ba-
lanse.
Problemstilling: Studiens hensikt er å teste
inter- og intraraterreliabilitet av statiske og
dynamiske tester i stående, ettbenstående, og
sittende utgangstilling på balanseplattformen
Good Balance Metitur. Det skal i første om-
gang inkluderes mellom 24 og 30 friske for-
søkspersoner.

Metode: Balanseplattformen Good
Balance Metitur er en likesidet trekantet
kraftplattform (800mm). Vertikale krefter
måles av transdusere i hvert hjørne av platt-
formen som er følsomme for små forandrin-
ger samt tolererer stor kraft. Kraften måles
langs X- og Y-koordinatene, men ikke langs
en Z-koordinat. Systemet hevdes å ha høy
sensitivitet.

Plattformen er validitetstestet, men kun
reliabilitetstestet i stående utgangstilling med
åpne/lukkede øyne og tandem stående.
I følge litteraturen mangler reliable og valide
metoder for å evaluere rehabiliteringspro-
gram basert på neuromuskulær kontroll og
balanse. Derfor ønsker vi å reliabilitetsteste
denne plattformen for så å benytte den som
et av flere outcome variable for pasienter
med CLBP.

Tildelt: Inntil kr. 74.000.

● Utvikling av en metode for måling av
fysiske belastninger på nakke og over-
ekstremitet

Prosjektleder: Kristian
Schulerud Gould, M.Sc.
Arbeidssted: Arbeids-
medisinsk seksjon, Statens
arbeidsmiljøinstitutt, Oslo.
Kontakttelefon: 23 19 53 07
/911 89 657

Veileder: Overlege, dr. med. Kaj Bo Veier-
sted, Arbeidsmedisinsk seksjon, Statens
arbeidsmiljøinstitutt, Oslo.
Nøkkelord: Arbeidsrelaterte muskel- og
skjelettplager, ergonomi, biomekanikk, fore-
bygging, metode, elektromyografi,
inclinometri.

Sammendrag:  Plager i nakke- og over-
ekstremitet er den raskest økende  formen
for arbeidsrelaterte muskel- og skjelett-
lidelser i dag. Man kjenner til visse typer
biomekaniske belastninger som er relatert til
disse plagene, deriblant arbeid med vedva-
rende muskelaktivering og arbeid med he-
vede armer uten støtte. Det er imidlertid ikke
kjent hvilken effekt grad, varighet og forde-
ling av arbeid og restitusjon har på plage-
utvikling. På grunn av dette vet man heller
ikke tilstrekkelig om effekten av forebyg-
gende tiltak basert på variasjon og pauser.

Det finnes i dag ikke metoder som effek-
tivt kan kvantifisere både grad og varighet
av belastninger i nakke- og overekstremitet.
Dette prosjektet søker å utvikle en slik me-
tode  basert på elektromyografi (EMG) og
inclinometri (akselerometri), som brukes for
å måle muskelaktivitet og armposisjon. Me-
toden vil først bli utviklet, og deretter testet
gjennom halvdags målinger av 40 frisører.
Prosjektet vil også omfatte en intervensjons-
studie, hvor halvparten av deltagerne vil
motta forebyggende tiltak basert på endring
av arbeidsteknikk og eksponeringstid. Even-
tuelle forskjeller i vedvarende muskel-
aktivering og arbeid med armene hevet uten
støtte vil deretter bli målt i hele gruppen. Ut-
over måling av EMG og inclinometri vil det
også bli benyttet spørreskjema og dagbøker.
Resultatene vil bli analysert med kjente sta-
tistiske metoder.

Samarbeidspartnere i prosjektet vil være
Institutt for Bedriftshelsetjeneste AS (Oslo)
og Avdelning för yrkes- och miljömedicin
ved Lunds Universitet (Lund).

Tildelt: inntil kr. 380.000.
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● Stavgang og lungesyke
Prosjektleder: Ulla Pedersen
Arbeidssted: Glittreklinikken
Kontakttelefon: 67 07 52 00
Veileder: Carl Cristian Cristensen, avde-
lingsleder respirasjonsfysiologisk laborato-
rium, overlege og cardiolog  og Morten Ryg,
dr.phil. (biologi/komparativ fysiologi)
forskningskoordinator
Nøkkelord: Stavgang og lungesyke; ulike
modeller for utholdenhetstrening, maksimalt
oksygenopptak, 80% av maks watt,
intervalltrening, mestring, trenings-/aktivi-
tetsnivå 3 og 9 mnd etter hjemkomst.

Sammendrag:
Bakgrunn: Forskning viser at fysisk aktivi-
tet er en av de viktigste tiltak innen lungere-
habilitering. Fysikalsk Avdeling på Glittre-
klinikken ser det som en viktig oppgave å
hjelpe lungesyke til å bli mer aktive. Pro-
sjektet gjøres for å si noe mer sikkert om an-
befalinger angående utholdenhetstrening.
Tilleggseffekt: Stavgang kan  gjøre pasien-
ten mindre avhengig av lokale treningstilbud
og motivere lungesyke til økt deltakelse i so-
siale aktiviteter utendørs.

Problemstilling: Er effekten  med hen-
blikk på utholdenhet, maksimalt oksygen-
opptak og mestring av dyspnoe likeverdig
ved følgende treningsformer:
a) utholdenhetstrening på tredemølle
b) utholdenhetstrening i terrenget med staver
c) utholdenhetstrening i terrenget uten staver
Er det forskjeller i trenings- eller aktivitets-
nivået etter hjemkomst mellom disse grup-
pene?

Metode: RCT-studie. Alle pasientene
skal trene høyintensiv intervall 3 ganger pr
uke, på treningsalternativ: a), b) eller c).Vi
skal inkludere 10 i hver gruppe. Ved inn-
komst og utreise testes pasientene på maksi-
mal arbeidsbelastning, (tredemølle) med må-
ling av oksygenopptak og registrering av
subjektiv opplevelse av anstrengthet i pust
(Borg CR10 skala), testing på 80% av maks
watt, spirometri, og 6 minutters gangtest. Vi
lager en løypeprofil (utendørs og på trede-
mølle) der intensiteten på programmet vari-
erer fra 3-7 på Borg CR10, med mulighet for
progresjon for alle 3 grupper. Alle 3 grupper
skal i tillegg ved innkomst, utreise, etter 3 og
9 måneder fylle ut et spørreskjema, som
kartlegger mengde og mestring av fysisk ak-
tivitet.

Tildelt: inntil kr. 40.300.

●  Er bruk av CPM (continuous passive
motion) postoperativt mer effektivt enn bruk
av fleksjonspute postoperativt med tanke på
bevegelsesutslag, funksjon og smerte etter
innsetting av kneprotese? En randomisert,
kontrollert, klinisk studie.

Prosjektledere: Kristi E.
Heiberg, avd. led fysiotera-
peut/cand.san./prosjektleder
og Vigdis Bruun-Olsen,
Fou-fysioterapeut/cand.san./
prosjektleder.
Arbeidssted: Sykehuset As-
ker og Bærum HF

Kontakttelefon: 67 80 31 95 / 67 80 94 00
calling 9225 eller 9220
Veileder: Dr. philos. Anne Marit Mengshoel
Nøkkelord: Kneprotese, CPM, fleksjons-
pute, randomisert klinisk studie.

Sammendrag: Bruk av CPM (continuous
passive motion) med stort fleksjonsutslag er
vanlig postoperativ prosedyre ved Sykehuset
Asker og Bærum helseforetak etter innset-
ting av kneprotese. Hensikten er å bedre
bevegelsesutslagene i kneet. Bevegelses-
utslaget i kneet postoperativt blir ansett for å
være en viktig prognostisk faktor for senere
knefunksjon.

Det er sprikende og uklar dokumentasjon
omkring effekten ved bruk av CPM post-
operativt, sammenlignet med andre prosedy-
rer. Det er også ulik praksis ved de forskjel-
lige sykehusene med hensyn til hvilke prose-
dyrer som benyttes. Noen bruker CPM etter
andre retningslinjer. Andre legger benet på
en fleksjonspute eller i ekstendert stilling
postoperativt.

Bruk av CPM er tid- og arbeidskrevende
for fysioterapeutene. Vår kliniske erfaring
tilsier også at pasientene opplever CPM som
til dels ubehagelig og smertefullt.

Hensikten med dette fagutviklingspro-
sjektet er mangesidig: Først og fremst ønsker
vi å se på om bruk av CPM med stort
fleksjonsutslag postoperativt har effekt på
bevegelsesutslag, funksjon og smerte i kneet
sammenlignet med bruk av fleksjonspute
postoperativt. Effektmålene er bevegelses-
utslag i kneet, ganghastighet, trappegang
(alternerende gange) og smerte. Målingene
skal foretas preoperativt, ved utreise og etter
3 måneder. Vi ønsker med dette å evaluere
effekt for om mulig å endre praksis.

Sekundært vil vi stimulere til fagutvik-
ling, engasjement og læring i fysioterapi-
staben ved å gjøre medarbeiderne til delta-

● Muskelfunksjon ved idiopatisk

inflammatorisk myopati (IIM) hos voksne
Prosjektleder: Ragnhild
Walle-Hansen, avdelings-
ledende fysioterapeut.
Arbeidssted: Rikshospitalet
Kontakttelefon: 23 07 29 00
Veileder: Professor, dr. philos
Inger Holm, Rikshospitalet.

Nøkkelord: Idiopatisk inflammatorisk
myopati, polymyositt, dermatomyositt,
inklusjonslegememyositt, muskeltest,
muskelfunksjon.

Sammendrag:
Bakgrunn: Idiopatisk inflammatorisk
myopati (IIM) er en sykdomsgruppe som
bla. omfatter polymyositt og dermatomyo-
sitt. Ett av hovedsymptomene er nedsatt
muskelstyrke. I litteraturen er det beskrevet
flere ulike muskeltester ved IIM, men det
fins ikke noen gullstandard.

Hensikt: Formålet med studien er å
komme frem til en standardisert muskel-
funksjonsundersøkelse og øke vår kunnskap
om muskelfunksjon hos denne pasient-
gruppen i Norge. Blant annet vil vi vurdere
ulike tester opp mot hverandre og vurdere
testresultater opp mot andre funn og selv-
rapportert funksjon. Vi vil også se på sam-
menhengen mellom maksimal styrke og ut-
holdende styrke hos denne pasientgruppen.

Metode: Voksne pasienter som innlegges
ved revmatologisk avdeling, Rikshospitalet
med nyoppdaget IIM, testes ved første gangs
innleggelse og ved kontroll etter 12 måneder
(eventuelt også 6 måneder). Vi vil benytte
fire ulike muskeltester (isokinetisk test med
Cybex, manuell muskeltest, Funksjonell
Index og Timed Stands Test). Muskeltestene
vil bli evaluert i forhold til hverandre og i
forhold til Myositis Activities Profile og
Modified Health Assessment Qustionnaire
(MHAQ). Studien vil inngå som en del av en
større prospektiv studie ved revmatologisk
avdeling, Rikshospitalet.

Tildelt: Inntil kr. 139 000.

gere i prosjektet. Prosessen blir like viktig
som resultatet.

Sist, men ikke minst ønsker vi å gjøre
fysioterapien mer synlig i det tverrfaglige
terrenget.

Tildelt: inntil kr. 403 000.
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Sonia Bustos Alfaro er bydelsfysioterapeut i bydelen
Grünerløkka-Sofienberg i Oslo. I sitt arbeid med barn
og unge treffer hun foreldre og andre samarbeidspart-
nere. Mange av dem kommer opprinnelig fra ulike de-
ler av verden. 23,1 prosent av den voksne befolkningen
i bydelen har en annen kulturbakgrunn enn den vest-
lige.  Andelen skolebarn med tilsvarende bakgrunn er
65,7 prosent.

Sonia Bustos Alfaro startet å jobbe i bydelen i 1986,
med hjemmebaserte tjenester for funksjonshemmede og
eldre. I 1995 gikk hun over til å arbeide med barn i by-
delen.

Tidligere har hun arbeidet både på Ullevål og Aker

Hvert menneske, sin historie

Sonia Bustos Alfaro har møtt mennesker i alle livsfaser fra ulike deler av verden.

Hun trekker en enkel, men kanskje ikke så selvfølgelig konklusjon av sin arbeidserfa-

ring: Enhver har sin egen livshistorie og kulturelle bagasje som bæres i kroppen.

Dette bruker hun også i sitt arbeid som fysioterapeut for barn og unge.

Av Heidi Solvangsykehus og har derfor fått solide erfaringer.
– Jeg har jobbet med mennesker i alle slags livsfaser

og fra mange land i verden. Det har lært meg å møte
andre som enkeltmennesker, sier Alfaro.

Forskjellig, og likevel likt
Befolkningen i Chile er blandet. Sonia Bustos Alfaro
vokste opp i den midtre delen av Chile, i ulike byer og
små steder. Hun synes Grünerløkka-Sofienberg sosialt
sett minner om det miljøet.

– Her i bydelen finnes det folk fra forskjellige
samfunnslag. Det bor flere velstående og kjøpesterke
mennesker i bydelen nå, og samtidig bor det folk

Bydelsfysioterapeut.
Sonia Bustos Alfaro
tror hvert enkelt
individ blir utformet
som et kulturelt uttrykk
for sitt oppvekstmiljø.
Foto: Heidi Solvang.
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som har lite å rutte med og som strever for «å skape
mirakler fra kasserollene» sine.

Uttrykk for vår tid
Sonia Bustos Alfaro kom fra Chile i 1979, som politisk
flyktning. Mye har skjedd i Chile etter at hun forlot lan-
det. Hun kan derfor  ikke si at hun identifiserer seg med
dagens unge. Alfaro vokste opp i et annet Chile. Dessu-
ten, mer enn 20 år i Norge har også tilført henne noe.

– Jeg tror at hvert enkelt individ blir formet som et
kulturelt utrykk for sitt oppvekstmiljø. Vi er et utrykk
for vår egen tid. Dette kan gjenspeiles i kroppen. Men
til tross for ulik oppvekst kan mennesket tilegne seg er-
faringer som lærer det å mestre kravene i hverdagslivet.
Hvis omgivelsene endres, hvis man flytter til et annet
land for eksempel, ja, da tilpasser man seg.

Samtidig ser Alfaro en langsiktig virkning av for-
skjellige kulturer. At kulturer kan bety forskjellige ting
for ulike grupper i et samfunn. Fattige i Norge, som
rusmisbrukere, eller en del uføretrygdede, har helt an-
dre livsbetingelser enn velstående i samfunnet. Fattiges
barn vil ikke ha samme muligheter til å få erfaringer og
kunnskap. Disse barna vil vokse opp med en annerledes
kultur enn barn av velstående eller rike foreldre. Der-
med kan de også ha en annen selvfølelse og vil bære og
bruke kroppen annerledes.

Uten ski i bagasjen
Når Alfaro møter nye foreldre for å hjelpe barna deres,
ønsker hun å møte dem med åpenhet. At foreldrene skal
bruke hennes fagkunnskap. Lovverket pålegger og opp-
fordrer til foreldremedvirkning og samarbeid.

– Mine oppgaver som fagperson er blant annet å
gjøre en faglig vurdering av et bestemt barn og foreslå
mål hvis det er behov for tiltak. Men jeg kan bare anbe-
fale, råde og støtte foreldrene.

– Fysisk aktivitet er noe alle barn og unge trenger.
Men for de foreldrene som ikke har skigåing i sin kul-
turelle bagasje, må jeg foreslå noe annet som det er mer
sannsynlig at de vil gjennomføre med barna sine, som
for eksempel å gå en tur langs elva. Min rolle blir å
finne gode løsninger, også de som passer for barna!

Alfaros oppgave er blant annet å ha oversikten over
hva som finnes av tilbud for alle barn og unge i byde-
len. Både for å vite om unger og tenåringer har et til-
fredsstillende tilbud og for å kunne sette inn det rette
tiltaket når hun får et barn til vurdering. Og det er ikke
alltid så mye som skal til: Et tyrkisk foreldrepar er be-
kymret for sin 10 år gamle datter, de synes hun er tynn
og ukonsentrert. Jenta var for tidlig født, knappe 745
gram. De søker råd hos Alfaro. Sammen blir de enige
om at de skal prøve å få jenta til å bli mer fysisk aktiv,
og hun begynner å svømme i skolens regi. Året etter
har hun blitt sterkere fysisk, og hun gjør det bedre på
skolen. Hun er nå som alle andre barn på skolen fordi
tiltak ble satt inn på riktig tidspunkt.

– Min erfaring er at bortimot alle foreldre, uansett
kulturell bakgrunn, er åpne for å ta imot råd fra en fag-

person. Som foreldre vil de gjøre det de kan for å
hjelpe barna sine, sier Alfaro.

Tillitens begrensning
Vanskeligere er det når noen foreldre har følelsesmes-
sige problemer med å få et funksjonshemmet barn.
Mange foreldre føler sorg, ofte på barnets vegne. Men
de fleste går videre og gjør det de kan for å hjelpe bar-
net til å akseptere sine begrensninger, se mulighetene
og bli selvstendige mennesker. Likevel blir noen forel-
dre værende i sorgen. De får seg ikke til å fortelle bar-
net sannheten og kan heller ikke hjelpe barnet å aksep-
tere seg selv. Også da kan Alfaro bare råde, og forel-
drene avgjør hva de skal gjøre.

Fysisk aktivitet må tilpasses alle barn. Derfor har
Fysioterapitjenesten i bydelen et bassengtilbud for
funksjonshemmede barn og unge og familiene deres.
Det er et hyggelig alternativ for hele familien, og tilbu-
det er finansiert via Oslos Indre Øst-program.

Ofte har det funksjonshemmede barnet eller tenårin-
gen med seg søsken, en venninne eller en av foreldrene,
og på den måten blir det en mulighet for fysisk aktivitet
for flere. Alfaro peker på vannets mulighet til å hviske
ut betydningen av motorisk funksjonsnivå. I vannet
likestilles funksjonsfriske- og – hemmede barn i stor
grad, i leken. De har det morsomt sammen.

Fokusere på ressurser
Sonia Alfaro er svært engasjert i arbeidet sitt:

– Brasilianeren Paolo Freire’s mest kjente bok er
«Frigjøringspedagogikk». Hans viktigste budskap er at
ethvert menneske lager sin historie, og man skal aner-
kjenne at alle mennesker kan og vet noe. Dette er svært
viktig. Derfor ønsker jeg å fokusere på ressursene til
barnet, slik at et hvert barn får opplevelse av å mestre
dagliglivets krav i et moderne samfunn. Det er først når
jeg har greid å formidle min faglige kunnskap til forel-
drene, til hjelp for barnet, at jeg har gjort jobben min.

Konkrete svar
Bydel Grünerløkka-Sofienberg starter i vår en stor kart-
legging av barn og unge og deres fysiske aktivitet.
Sammen med Norges idrettshøgskole skal bydelsover-
legen, Fysioterapitjenesten og Skolehelsetjenesten gå
sammen om dette prosjektet. Alle elever i femte, sjette
og sjuende klasse skal svare på hvor fysisk aktive de er.
Er de mindre fysisk aktive nå enn før? Hvorfor er det
slik? Og hva bruker de i så fall fritiden til?

– Slik håper jeg vi skal få konkrete svar på generelle
trender vi mener å ha sett, som at barn og ungdom sitter
mer foran PC og TV, sier Alfaro.

Kanskje vil de også få svar på om det eksisterer
kulturforskjeller i den fysiske aktiviteten til barn og
ungdom. Er for eksempel muslimske jenter mindre fy-
sisk aktive enn andre jenter, eller er dette passé og bare
fordommer i dag?  Undersøkelsen skal være ferdig sen-
høstes, og da skal de diskutere og iverksette tiltak. ■

– Min erfaring er
at bortimot alle

foreldre, uansett
kulturell bak-

grunn, er åpne for
å ta imot råd fra

en fagperson.

Sonia Bustos
Alfaro, fysio-

terapeut



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

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

fysioterapeuten

www.fysioterapeuten.no/arbeidsmarked

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

 4 Nord-Norge

 1 Midt-Norge

 0 Vest-Norge

 8 Øst-Norge

 6 Oslo og Akershus

 0 Sør-Norge

 2 Utlandet

Finnmark • Troms • Nordland • Svalbard

Nord- og Sør-Trøndelag • Møre og Romsdal

Sogn og Fjordane • Hordaland • Rogaland

Hedmark • Oppland • Buskerud • Telemark

Vest-Agder • Aust-Agder

• Vestfold • Østfold



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

annonse@fysio.no

Åsnes kommune, 2270 Flisa

ÅSNES KOMMUNE
www.asnes.kommune.no

fr
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Åsnes kommune befinner seg på det indre Østland, mellom
Kongsvinger og Elverum. Kommunesenteret er Flisa. Kommunen har ca. 8 000
innbyggere. Bygda har gode miljøkvaliteteter via rik og variert natur, bra
oppvekstmiljø og landlige omgivelser.

Prosjektstilling er ledig med tiltredelse snarest. 
Søker bør ha høyskoleutdanning og ha erfaring og interesser innen
(re)habiliteringsvirksomhet. 

eller 
ved henvendelse til Åsnes kommune, Servicetorget, tlf. 62 95 66 00. 

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til helseleder Toril
Gundersen, tlf. 62 95 66 17. Skriftlig søknad med CV, kopi av attester
og vitnemål sendes , 

Velkommen til Akershus Universitetssykehus!

1474 Nordbyhagen Tel. 67 92 88 00, Fax. 67 92 00 00

Spesialfysioterapeut    Saksnr. 180

Målgruppen for seksjon for habilitering er funksjonshemmede barn
og ungdom i alderen 0-18 år med utviklingsforstyrrelser og nevro-
logisk betingede funksjonshemninger. Seksjonen skal betjene hele
Akershus fylke med 22 kommuner og ca. 470 000 innbyggere. En
hovedoppgave er tverrfaglige utredninger der barnets ressurser og
problemområder kartlegges. Kartleggingen danner utgangspunkt for
å bistå foreldre og hjelpeapparatet i barnets hjemkommune med å
utforme et tilrettelagt habiliteringstilbud. Med hjemmel i lov om
spesialisthelsetjenesten skal vi drive rådgivnings- og opplæringsvirk-
somhet, og derved bidra til kompetanseoppbygging i kommunene.
Videre skal vi ha opplærings- og kontaktvirksomhet for barn/ung-
dom og deres familier. Seksjonen har 27,5 stillinger internt organi-
sert i tre tverrfaglige team. De fleste stillinger er besatt med spesia-
lister. Fire stillingshjemler benyttes til fysioterapeuter.

Vi har ledig stilling som spesialfysioterapeut i 100 % stilling.Vi
ønsker fysioterapeut med bred klinisk erfaring med barn og ung-
dom med nevrologisk betingede funksjonshemninger. Erfaring fra

habilitering i spesialisthelsetjenesten vil bli tillagt vekt. Kunnskap om
og erfaring med bruk av formelle undersøkelsesinstrumenter er
ønskelig. Det er også ønskelig med erfaring fra undervisning, veiled-
ning og fagutvikling. Personlig egnethet og gode samarbeidsevner vil
bli tillagt stor vekt.Virksomheten er i stor grad utadrettet. Søkere
må derfor ha sertifikat og bør disponere bil. Stillingen lønnes etter
gjeldende overenskomst, avhengig av utdanning og ansiennitet.
Tiltredelse fra januar 2004.Vi ber om at utdanning og praksis settes
opp på eget ark (CV).

Ønsker du å vite mer om stillingen, ta kontakt med seksjonsoverle-
ge Knut Risberg eller sjefpsykolog Kari Kvisle, tlf. 67 92 79 40.

Fra lønnen trekkes 2 % pensjonsinnskudd. Søknad (merket med
saksnr.) med CV, kopier av attester og vitnemål (som ikke returne-
res) sendes Akershus universitetssykehus HF, personalavd.,
1474 Nordbyhagen.

Søknadsfrist: 29. august 2003

Akershus Universitetssykehus HF (tidl. Sentralsykehuset i Akershus) skal bygges ut og vil i
løpet av noen år bli et av landets største sykehus. Sykehuset ligger i Lørenskog kommune, 2 mil øst for

Oslo sentrum.Vi kan tilby deg et godt arbeidsmiljø og gode muligheter for faglig utvikling sammen med dyktige
og engasjerte kolleger.Vi tilbyr våre ansatte en rekke fine velferdstilbud som bolig og barnehage,

bedriftsidrettslag, flott kantine og hytter i Trysil og på Tjøme.

Se også internett: www.ahus.no eller www.aetat.no

Barneavdelingen, seksjon for barnehabilitering

www.fysioterapeuten.no/arbeidsmarked

SØRUM SYKEHJEM, 1920 Sørumsand

Fysioterapeut 100 % stilling. Sak 03/03991
Ledig fra 05.01.2004. Lønn etter avtale.
Opplysning v/henvendelse til: enhetsleder Anita Furuknap 63 82 29 40/
virksomhetsleder Terje Solvik 63 82 29 03.

Fullstendig utlysningstekst -  finnes på vår internettadresse: http://
www.sorum.kommune.no

Tilsetting skjer på kommunale vilkår.
Kortfattet søknad påført saksnummer og CV,  sendes innen 25.08.2003
til; Sørum kommune v/personalkontoret, postboks 113, 1921 Sørumsand.

Sørum kommune
Postboks 113, 1921 Sørumsand.
Telefon 63 82 53 00. Telefax 63 82 64 44.
E-post: postmottak@sorum.kommune.no
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Hadsel kommune
DRIFTSAVTALE FYSIOTERAPI

Hadsel kommune ligger som det naturlige midtpunkt i øyriket Lofoten og Vester-
ålen. Kommunen strekker seg over fire øyer og er knutepunkt for kommunikasjon
og kultur. Kommunesenteret Stokmarknes og tettstedet Melbu har markert seg godt,
og 150 kulturorganisasjoner gir et variert kultur- og fritidstilbud. Kommunen har et
allsidig næringsliv og godt utbygd barnehage- og skoletilbud. Velkommen til oss!

50% driftsavtale for allmenn fysioterapi er ledig
for fast tilsetting, lokalisert på Stokmarknes
Hadsel kommune har kommunal ergo- og fysioterapitjeneste inkl. tverr-
faglig rehab. team med en ergoterapeut, en sosionom og tre fysioterapeu-
ter. I privat praksis foreligger seks avtaler, derav to spesialister i PMF og
MT.

Vi søker en fleksibel person med gode samarbeidsevner. Personlig egnet-
het vil bli vektlagt. Ny innehaver av driftsavtalen avgjør selv om praksis
skal åpnes i egne lokaler, eller om forhandlinger om mulig fellespraksis
skal gjøres med ett av de to instituttene som er etablert på Stokmarknes.

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til led. komm. fysiotera-
peut A-B Bastensen, tlf. 76 16 11 31 eller leder for helseavd. HA Nor-
bakk, tlf. 76 11 41 00.

Søknadsfrist: 05.09.03.
Søknad vedlagt CV, attester og referanser sendes Hadsel kommune,
Rådmannen, 8450 Stokmarknes.

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

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

Arbeidoppgaver:
• Planlegging av NFFs kursvirksomhet i samarbeid

med NFFs faggrupper og kursledere
• Praktisk tilrettelegging av kurs blant annet i sam-

arbeid med NFFs avdelinger
• Rekruttering av nye  kursledere
• Budsjettering og regnskap

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

En kortfattet søknad sendes til Norsk Fysioterapeut-
forbund, Postboks 2704, 0131 Oslo innen 1. sep-
tember 2003. Ved bruk av e.post er vår adresse
nff@fysio.no.
Spørsmål om stillingen kan rettes til seksjonsleder
Malene Haneborg 22 93 30 72.
malene.haneborg@fysio.no

Prosjektleder i 100 % stilling

i NFFs sekretariat

I Fagseksjonen i NFF er det ledig prosjektleder-
stilling. Stillingen er finansiert av Fond til etter- og
videreutdanning av fysioterapeuter.

Vi søker en fysioterapeut med allsidig erfaring fra
arbeid som fysioterapeut. Metodekunnskaper på
hovedfagsnivå eller tilsvarende er ønskelig.

Prosjektet skal ha fokus på kvalitet i fysioterapi
og er todelt:
Prosjektet skal utvikle et forslag til system for
fysioterapeuters faglige ajourføring spesielt  rettet mot
privatpraktiserende fysioterapeuter. Prosjektlederen
skal innhente erfaringer fra andre yrkesgrupper og fra
land som har arbeidet med slike systemer, som for ek-
sempel Nederland og Storbritannia. Prosjektlederen
vil samarbeide med fagmiljøer i organisasjonen.

I tillegg skal prosjektet vurdere og eventuelt revidere
Standarder i fysioterapi (Retningslinjer) ut fra relevans
til privat praksis og i samarbeid med eksterne fagmil-
jøer for fysioterapi.

Vi tilbyr:
• Trivelig arbeidsmiljø
• Moderne lokaler
• Fleksibel arbeidstid
• Lønn etter avtale

En kortfattet søknad sendes til Norsk Fysioterapeut-
forbund, Postboks 2704, 0131 Oslo innen 1. septem-
ber 2003. Ved bruk av e-post er vår adresse
nff@fysio.no.
Spørsmål om stillingen kan rettes til fagseksjonsleder
Malene Haneborg 22 93 30 72.
malene.haneborg@fysio.no

Norsk Fysiotera-
peutforbund er et
fagforbund som
organiserer ca
8.100 fysiotera-
peuter i offentlig
og privat virksom-
het. Forbundet
ivaretar medlem-
menes faglige, so-
siale og økono-
miske interesser.
Forbundet har et
sekretariat med
25 medarbeidere
hvorav syv arbei-
der i fagseksjonen.

NORSK
FYSIOTERAPEUTFORBUND

Norsk Fysiotera-
peutforbund er et
fagforbund som
organiserer ca
8.100 fysiotera-
peuter i offentlig
og privat virksom-
het. Forbundet
ivaretar medlem-
menes faglige, so-
siale og økono-
miske interesser.
Forbundet har et
sekretariat med
25 medarbeidere
hvorav syv arbei-
der i fagseksjonen.

NORSK
FYSIOTERAPEUTFORBUND

Spesialfysioterapeut / fysioterapeut
Ved fysioterapiavdelingen er det ledig fast , 100% 
stilling, 36 t/uke, fra 16.10.03.  Det tas forbehold om
godkjenning av spesialfysioterapeut i stillingen.

Avdelingen har også ledig et 6måneders vikariat fra 
ca. 1.9.03. 

Arbeidssted for den faste stillingen er for tiden hjerte-
/lungeavdelingen. I stillingen inngår ledelse av hjerte-
rehabiliteringsgrupper og undervisning i grupper.
Vi søker en person som har kompetanse innen disse
fagfelt. Personlig egnethet vektlegges.

Stillingen inngår i en vaktturnus med helge- og kvelds-
vakt ca. hver 8.uke.
Fysioterapiavdelingen har 9,5 fysioterapistillinger og 
turnuskandidat.

Lønn etter overenskomst.
Sykehuset er behjelpelig med overgangsbolig.

Kontaktperson: Sjeffysioterapeut Berit Brenni Forberg, 
tlf.61157000.

Spesifiser i søknaden hvilke stillinger som er av interesse.

Søknad med CV, samt autorisasjon og attester bes sendt 

Sykehuset Innlandet HF Gjøvik
Personalkontoret
2819 Gjøvik

Søknadsfrist 5. september 2003
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Barnemedisinsk avdeling/
Seksjon for Barnehabilitering

Spesialfysioterapeut
UUS nr.: 0201723 Fast st./heltid, 36 t. pr.uke. fra 01.10.03.
Lønn etter avtale
Barnemedisinsk avd., Seksjon for Barnehabilitering er en
tverrfaglig arbeidende enhet som utreder behov for ytelser til
funksjonshemmede barn i Oslo kommune. Seksjonen er en
del av Oslos spesialisthelsetjeneste som i samarbeid med
Seksjon for Barnenevrologi mottar barn m/familie henvist fra
bydelenes helsetjeneste til utredning.  For enkelte diagnose-
grupper ivaretas en mer langsiktig oppfølging i samarbeid
med bydelenes tjenesteapparat.
Seksjonen har en tverrfaglig sammensetning med bla 3 faste
fysioterapistillinger.
Arbeidet består i:
• Utredning av henviste pasienter innenfor rammen av et

tverrfaglig team
• Individuelle vurderinger av barn med nevrologiske avvik
• Utadrettet virksomhet som veiledning til bydelsansatte

fysioterapeuter, undervisning av foreldre og sentrale per-
soner i primærhelsetjenesten

• Samarbeid med fysioterapeutene fra Barnesenteret om
utvalgte inneliggende pasienter

Kvalifikasjoner:
Off. godkjent fysioterapeut. Søker bør ha spesialistgodkjen-
ning eller annen relevant videre-/etterutdanning. Erfaring
med Seksjonens målgrupper er en fordel.
Personlige egenskaper, som evne til samarbeid, kommunika-
sjon og fleksibilitet vektlegges.
Søknad med CV og kopier av attester sendes:
Ullevål universitetssykehus, Kvinne/Barn divisjon 
v/Lill Bentsen, 0407 Oslo.
Søknadsfrist: 01.09.03
Kontaktperson: Seksjonsleder Susanne Biørn-Lian, 
tlf 22 11 76 35/22 11 86 06

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

innenfor en rekke fagfelt og er landets største traumesenter.

Kvinne/Barn divisjon

www.ulleval.no

Orthopedic Practice
In Dornach (Switzerland, situated 10 km from
the city center of Basel)

Welcomes experienced physiotherapist for a fulltime employment.
The applicant should have  a broad experience in both conservative
treatment and post-operative rehabilitation of the locomotor apparatus
as well as a knowledge of the basic parts of applied manual medicin.
Knowledge of German language is welcome, but not a condition.
Attractive salary and possibility of accomodation may by available.

A more detailed description of this post by e-mail:
sfortuna@bluewin.ch or phone: +41-61-701 35 24 or +41-79-479 73 85.

NOME – kanalkommunen

Nome kommune ligger i Midt-Telemark, ca. 30 min. fra Skien og har 6650 inn-
byggere.  Nome kommune har et allsidig næringsliv, og fine fritidsmuligheter.
Kommunen har to tettsteder, Ulefoss og Lunde.

Helse-, sosial- og omsorgsetaten søker

Fysioterapeut – 100% stilling
Nome kommune har 3 årsverk fysioterapeuter i kommunal tjeneste og
3 årsverk privatpraktiserende fysioterapeuter med driftstilskudd. Den
kommunale tjenesten er samlokalisert på Dagsrud, med tilgang til
gymsal, varmtvannsbasseng og uteområde.
Vi inviterer til et godt faglig miljø og varierte interessante arbeidsopp-
gaver ifht. målgruppene barn, voksne og eldre.

Arbeidsoppgaver:
- Helsefremmende og forebyggende arbeid
- Behandling individuelt og i grupper
- Habilitering og rehabilitering

Utdanning:
- Godkjenning som fysioterapeut

Annet:
- Det stilles krav om å disponere bil
- Kommunen er behjelpelig med å skaffe bolig

Lønn: Etter utdanning og ansiennitet

Nærmere opplysninger fås ved kommune fysioterapeut
Liv Halland – tlf. 35 94 91 40.
Søknadsfrist:  01.09.03.
Søknad sendes: Nome kommune, Rådhuset, 3830  Ulefoss.

KRISTIANSUND KOMMUNE

100 % driftsavtale ledig og 75 % stilling
som fysioterapeut

Det er ledig en 100 % driftsavtale i Kristiansund kommune.
Dette er en singelpraksis.
Etableringen lokaliseres og starter etter avtale med kommunen.
Nærmere opplysninger ved sjefsfysioterapeut Kari Kvande-Pettersen,
71 58 60 00.

Det er også ledig 75 % fysioterapeutstilling med arbeid mot barn og
unge. Nærmere opplysninger ved faglig koordinator Inger Grøntoft,
tlf. 71 58 60 00.
Full utlysning for stillingene finnes på kommunens nettsider
www.kristiansund.kommune.no

Søknad med kopier av attester og vitnemål for begge stillingene sendes
Kristiansund kommune, Helsetjenesten, Fosnagt. 13, 6509 Kristiansund
innen 1. september 2003.

Fysioterapeuter med utdanning fra NIH og
eller med MTT-bakgrunn ønskes

til nyopprettet helseklinikk
Rødtvet Helseklinikk har god pasienttilgang og romslige lokaler.

Kan starte umiddelbart.

Søknad sendes til Sverre Jokstad, Sidsel Sidsærksvei 20, 0956 Oslo,
22 25 85 90 /21 92 48 87.

fysioterapeuten@fysio.no
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Lurøy kommune er en geografisk stor kommune på Helgelandskysten med ca. 2000
innbyggere spredt på små bygdesamfunn på fastland og flere øyer. Rik adgang til
friluftsopplevelser. Gode kommunikasjonsmuligheter til Sandnessjøen, Mo i Rana og
Bodø. Desentralisert tjenestetilbud.

Driftsavtale fysioterapeut 100%
Kommunen har nylig opprettet 100% avtalehjemmel for privat drift,
og har utenom denne 0,5 stilling for kommunal fysioterapeut.
Driftsavtale med kommunen må bl.a. beskrive hvordan arbeids-
fordeling mellom kommunal og privat fysioterapi må være for at
kommunens totale behov skal ivaretas best mulig.
Vi søker etter fysioterapeut i faglig utvikling med engasjement
og gode samarbeidsevner. Det legges vekt på personlig egnethet.
Det vil være mulighet for leie av kommunale lokaler til driften.
Oppstartstidspunkt etter avtale.
Avtale i henhold til ASA 4313.
Nærmere opplysninger om kommunen, oppbygging av tjenesteapparatet
etc. kan fås ved henvendelse til Helse- og sosialsjef, tlf 75 09 15 50
(kaasvik@luroy.kommune.no)
Søknad med CV, kopier av vitnemål og attester sendes
Helse- og sosialetaten, 8766 Lurøy innen 30.08.03.
Kommunens stillinger ligger
på www.jobbnord.no

LURØY KOMMUNE
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Oslo kommune
Bydel Nordstrand

Ledig avtalehjemmel for
fysioterapeut
Bydel Nordstrand har ledig avtalehjemmel for fysioterapeut på
25 t/44 uker i året med tiltredelse 1.1.2004, eventuelt før.

Hjemmelen er tilknyttet Nordstrand Fysioterapi og
Akupunkturklinikk.

Det forutsettes at inntil 7 timer/uke av hjemmelen brukes til
hjemmebehandling. Dette vil bli nærmere regulert i avtale med
bydel Nordstrand.

Søker med videreutdanning manuell terapi, lymfedrenasje og/
eller psykomotorisk behandling vil bli foretrukket. Personlig
egnethet vil bli vektlagt.

Noe kveldsarbeid må påregnes.

For nærmere opplysninger kontakt:
Nordstrand Fysioterapi og Akupunkturklinikk: 
Tone Gynnild, tlf. 22 28 07 35
Nordstrand bydel: Anne Søbstad, tlf. 23 49 52 85

Søknad sendes til:
Bydel Nordstrand
Postboks 98 Nordstrand
1112 Oslo

Søknadsfrist: 8.9.2003

Bydel Nordstrand
Ekebergveien 243, 1166 Oslo

www.oslo.kommune.no  
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Helse- og sosialavdelingen

Virksomhetsleder
for dag/oppsøkende rehabilitering og habilitering
Fornyet utlysing
Bodø kommune er i en utviklingsfase innen habilitering og rehabili-
tering. Tjenestene er organisert i en virksomhet for døgnrehabili-
tering og en virksomhet for dag/oppsøkende rehabilitering.
Ved dag/oppsøkende rehabilitering er det ledig stilling for virksom-
hetsleder. Virksomhetsleder har fag-, personal- og økonomiansvaret i
virksomheten og er ansvarlig for tjenesteproduksjonen.
Målsettingen for virksomheten er at brukerne skal få tjenestetilbud på
det nivå som er mest hensiktsmessig for den enkelte. Virksomheten er
inne i en fase hvor vi søker å utvikle tilbudene etter dette målet.
Det jobbes også målrettet for å utvikle habiliteringstilbudet til
barn og unge.
Virksomheten har i dag 6,5 stillinger for fysioterapeuter og
5,5 stillinger for ergoterapeuter, 1 syns- og hørselskontakt samt
merkantilt personale.
Det kreves 3-årig helse- og sosialfaglig høgskoleutdanning. Også
annen relevant utdanning kan bli vurdert. Det kreves kunnskap om
og erfaring med rehabilitering og habilitering, og det er ønskelig
med lederutdanning og/eller erfaring. Vi ønsker søkere med gode
samarbeids- og kommunikasjonsevner.
Vi kan tilby en spennende og utfordrende lederstilling i en aktiv og
engasjert virksomhet med godt miljø. Det vil bli gitt tilbud om
lederopplæring og program for kompetanseoppbygging.
Lønn etter avtale.
Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til
Hanne Sommernes, tlf. 75 55 43 01.
Søknad med oversikt over utdanning og praksis (CV) sendes
Bodø kommune, helse- og sosialavdelingen, pb. 319, 8001 Bodø.
Dette gjelder også interne søkere. Dokumentasjon av oppl. gitt på
CV vil bli etterspurt i forbindelse med ev. intervju. Oppgi referanser.
Søknadsfrist: 10. september 2003. Søknaden merkes: 02/9306.

FOLLDAL KOMMUNE
Fjellbygda Folldal ligger øst-vest mellom Østerdalen og Gud-
brandsdalen og har omlag 1800 innbyggere. Vi har tørt og stabilt
klima med enestående muligheter for friluftsliv, jakt og fiske, og
panoramautsikt til Rondane. Kommunen har gode oppvektsvilkår
med full barnehagedekning. Bygda har et rikt, variert næringsliv
med primærnæring som hovednæring.

KOMMUNEFYSIOTERAPEUT
Vi har ledig fast 100% stilling som fysioterapeut. Fysioterapitjenesten i
kommunen består i tillegg av to privatpraktiserende fysioterapeuter på
driftsavtale (100% og 30%).

• Vi søker fysioterapeut med interesse for forebyggende arbeid og
(re)habilitering.

• Arbeidet vil bestå av oppgaver innen helsestasjon, barnehage, skole
helsetjeneste og alle former for arbeid rettet mot funksjonshemmede
og eldre. Det blir også lagt vekt på generelt forebyggende arbeid mot
den voksne del av befolkningen.

• Søker må disponere bil.

Nærmere opplysninger v/ enhetsleder Helse- og sosial,
Hege Paulsen, 62491000.
Søknadsfrist 01.09.03

For stillinger innen helse- og sosial; tuberkulinprøve. Ansettelse skjer et-
ter de til enhver tid gjeldende lover, avtaler og regler. Kommunen er be-
hjelpelig med å skaffe bolig. Flyttegodtgjøring etter reglement. Kommu-
nen garanterer barnehageplass. Søknader med CV og godkjente kopier
av vitnemål og attester sendes Folldal kommune, 2580  FOLLDAL.
Alle utlysninger på www.folldal.kommune.no
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VIKAR CLINICA GRAN ALACANT
Klinikken søker vikar i fra slutten av september til ut januar neste år. Vi
har nå refusjonsavtale!  Vil du være med på en spennende utvikling og
samtidig jobbe med utsikt over Alicante by og et blått Middelhav er det
bare å ringe! Mulighet for ekstrajobb på ortopedisk hospital i Alicante.

Kontakt fysioterapeut Erik Viken, Lambertseter Fysioterapi,
helst på e-mail erik.viken@spray.se.

Om du ikke har tilgang til internett – 22 28 63 63/901 66 625.

VEFSN KOMMUNE
Fysio- og ergoterapitjenesten

FYSIOTERAPEUT - ST.K. 7066
Fast stilling som fysioterapeut i 100% stilling er ledig f.o.m. 01.08.03.

Vi søker offentlig godkjent fysioterapeut med:
• Interesse for og erfaring med kommunehelsetjenesten

og rehabilitering
• Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Avlønning: 250 - 277.000,-.

Nærmere oppl. fås v/ henv. til sjefsfysiot. Hans Leo Dagsvik,
tlf. 75 10 16 10 og på www.vefsn.kommune.no.
Søknad m/ CV samt kopier av attester og vitnemål sendes til Vefsn
kommune, Fysio- og ergoterapitjenesten, Vefsnvn. 27, 8656 Mosjøen
innen 31.08 2003.

Kjøp/salg/leie

Ubrukt varmepakningsapp.,
brukt tr. utstyr og step-maskiner selges. Ring TRIMMIX, tlf. 32 09 04 51.

Fysikalsk institutt
i Nedre Eiker vurderes solgt. Henv. Geir, tlf. 918 37 250.

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

FYSIOTERAPEUT
Avdelingsleder søkes

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

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

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

Faglig ønsker vi å videreutvikle vår kompetanse og erfaring med reha-
bilitering av pasienter med lidelser i muskel-/skjelettsystemet, så som
orotopedisk opererte, pasienter med revmatiske-, ortopediske- og
nevrologiske lidelser, kroniske smertetilstander samt hjerte-/karlidelser.
Vi har utviklet standardiserte, dokumenterte gruppeprogram for konser-
vativ behandling av coxartrose, for hjerte/karsykdommer og kronisk
muskelsmerte/fibromyalgi.

Tiltredelse etter avtale. Søknadsfrist: 08.09.2003.

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

Tlf. 69 24 58 00.                     Faks 69 24 58 88.
E-mail: kjeld.kjaer@ojk.no

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

Halden kommune
Ledig driftstilskudd fysioterapi

Et 100% driftstilskudd for fysioterapeut  er ledig ved Halden Fysikalske
Institutt for snarlig tiltredelse. Instituttet har i dag 2 driftstilskudd med
vekt på generell fysioterapi med alle felt det innebærer.

Det søkes etter offentlig godkjent fysioterapeut med erfaring fra og inter-
esse for instituttpraksis. For avtalen gjelder overenskomsten mellom KS
og NFF om drift av privat praksis.

For nærmere opplysninger om instituttet/betingelser kontakt Inger Lar-
sen på tlf. 69 18 10 61.

Søknad sendes Halden kommune v. Helsekontoret, Jac. Blochs gt. 4,
1776 Halden innen 5. september 2003.

Brukt utstyr til innredning
av nytt fysioterapi-institutt ønskes kjøpt. (Østlandet). Tlf. 91 73 30 51.



43Fysioterapeuten nr. 8   august  2003

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. 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: Fortsatt ledige plasser!
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.

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

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.
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.

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.

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

Onkologi

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.

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

Kursnr. 285313

Introduksjonskurs i kreftrelatert lymfødem
Opptaksvilkår: Grunnutdanning
Målsetting: Å gi interesserte fysioterapeuter grunnleggende teoretiske og
praktiske kunnskaper om kreftrelatert lymfødem, å inspirere kursdeltakerne til
senere å ønske å fordype seg i emnet. Etter introduksjonskurset forventes det
at kursldeltakerne skal ha kjennskap til prinsipper for å påvirke lymfe-
drenasje.
Innhold: Teori om lymfesystemet, om kreftsykdommer, om medisinsk be-
handling og bivirkninger av behandling. Teori om lymfødem og forskjellige
lymfødemformer. Kontraindikasjoner for lymfødembehandling.
Praktiske opplysninger:
Arr: NFF avd. Oppland
Kursledere: A.K. Haugen og W. Vigen
Sted: Lillehammer
Tid: 24. – 28. november (uke 48)
Deltakerantall: 22
Kursavgift: medlemmer kr. 3.425, ikke medlemmer kr. 6.300.
Lunsj kommer evt. i tillegg til kursavgiften.
Påmeldingsfrist: 25. september 2003
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo eller
via NFFs hjemmesider www.fysio.no

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.

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. 360513

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

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!

Bekkenkurs
med fysioterapeut, manuellterapeut Diane Lee, Canada.
Fysioterapeut og manuellterapeut Diane Lee fra Canada kommer til
Oslo 4. - 7. mars 2004 for å holde 2 kurs relatert til bekkenplager.
Arrangør: Faggruppa i kvinnehelse, NFF

Kurs I: The pelvis: Restoring function, relieving pain
Tid: Torsdag 4. og fredag 5. mars, 8.30 – 16.30
Sted: Oslo
Pris: Kr 2900,-
Kursavgiften inkluderer deltageravgift, et fyldig kurskompendium,
lunsj, te/kaffe begge dager.

Kurs II: The advance pelvis course: Integrating the lumbar spine,
pelvis and hip – common conditions and techniques to release,
unwind and connect.
Tid: Lørdag 6. og søndag 7. mars, 8.30 – 16.30
Sted: Oslo
Pris: Kr 2600,-
Kursavgiften inkluderer deltageravgift, et fyldig kurskompendium,
lunsj, te/kaffe begge dager.

Påmelding: til Britt Stuge, John Brandtsv. 25, 0860 Oslo,
mail b.k.stuge@helsefag.uio.no
Plass på kurset tildeles etter “førstemann-til-mølla” prinsippet.
Begrenset antall.
For nærmere info: www.dianelee.ca

Faggruppen for Mensendieckfysioterapi
ønsker velkommen til

Medlemsmøte lørdag 20. september 2003
Sted: Høgskolen i Oslo

Tema denne gang vil bli Mensendieckgymnastikk – teori og praksis.
Det vil også bli introduksjon av den nye Mensendieck-gymnastikkboken
som kommer ut på ettersommeren.
Faggruppens nye fordypningskurs innen instruksjon som skal arrangeres
i høst blir presentert.

Hold av dagen! Nærmere program vil bli annonsert i neste
nummer av Fysioterapeuten.

VELKOMMEN!
Hilsen styret i Faggruppa for Mensendieckfysioterapi

NFFs faggruppe for geronto-geriatrisk
fysioterapi inviterer til

HØSTSEMINAR 2003 I STAVANGER
TEMA: Fysisk funksjon hos eldre

Forelesere: Hilde Lohne Seiler, har idrettsfaglig bakgrunn og undervi-
ser på Høgskolen i Agder i avd. for helse og idrett. Hun er også tilknyt-
tet NTNU i forbindelse med sitt doktorgradsarbeid.
Ingunn Svendsen Røed er overlege og geriater ved Sentralsjukehuset i
Rogaland.

Tid: Torsdag 30.10.03 fra ca 10.00 – 17.00

Pris: Medlem av G/G-gruppa kr. 500,-  andre kr. 800,-. Prisen er inkl.
lunsj + kaffe/te.Medlemskap i faggruppen koster kr. 300,-

Målgruppe: Fysioterapeuter som jobber med eldre.

Program: Alle detaljer er ikke på plass, men Hilde Lohne Seiler vil
snakke om normal aldring, presentere målemetode for registrering av
fysisk funksjon hos eldre og andre med redusert fysisk funksjonsevne.
Hun vil også og fortelle om et pilotprosjekt som hun har gjort sammen
med Camilla Michelsen om samme tema.  Ingunn Svendsen Røed vil
snakke om multifarmasi og medikamenters påvirkning av den fysiske
funksjon hos de syke eldre.

Påmelding til: Mari Ørstavik Aanestad, Stephan Sindingsv. 2, 4023
Stavanger, telefon 51519703, epost, aamo@sir.no, innen 21.10.03.
Dersom det blir få påmeldte, må vi forbeholde oss retten til å avlyse se-
minaret.

Betaling til: G/G-gruppa ved Kristin Sandvik Persson, Kipeåsen 12,
5114 Tertnes, på konto 1602 59 25606 innen 21.10.03

Ved påmelding trenger vi følgende opplysninger:

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

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

Telefonnr. ..............................................................................................

Epostadresse: ........................................................................................

Navn på betaler: ...................................................................................

Medlem i GG-gruppa: Ja ❏    Nei  ❏

Følg med på
www.fysio.no/kurs.html
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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: 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: 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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Kurset understreker viktigheten av å ha verktøy til å undersøke og be-
handle bindevev/ facia for å opprettholde optimal bevegelse og muskel-
aktivering. Kurset omhandler metoder for undersøkelse og behandling av
kroppens facia og bindevevs-drag sett i sammenheng med kroppens øv-
rige systemer som årsak til dysfunksjon. Kr 1 800,- medlemmer/turnus/
student. Kr 2 250 for ikke medlemmer.

Kursprogram
Lørdag 30. august
0915-1000 Review of the continuity and connectivity of the Myofacial

system.
In particular the thoracolumbar facia in relation to research and its
integrative role in lumbar spine movements. Clinical reasoning;
thoracolumbar facia leading to upper quadrant dysfunction.

1000-1100 Practical – Concept of palpating two dimensional tensile
fascial restriction. Palpating fascial restriction with movement. Use of
sternum for pintpointing upper quadrant dysfunction and sacrum for
spinal dysfunction. Practical reinforcement of the principles “give
and restriction” (Kinetic Control).

1130-1200 Review of the continuity and connectivity of the
Vicerofascial system.
Examination of the peritoneum, the interface between the viscera,
and the interface between the interface and neuromusculoskeletal
system.
Develop the concept of visceral articulations
Hypothesis of how viscerofascial system dysfunction, Integration
with Kinetic Control and Panjabi movement model and the concept
of “give and restriction”.

1200-1300 Practical – Concept of palpating three dimensional tensile
fascial restriction. Palpating with with restriction. Palpating com-
pressive tension restored in the body. Practical reinforcement of the
principle of “give and restriction”.

1345-1400 Neuroanatomical review of the connections between the
somatic strucutres and the viscera.

1400-1415 The respiratory diaphragm. Anatomical and neuroanatomical
considerations in  relationship to diaphragmatic dysfunction and re-
sultant movement dysfunction in the upper quadrant and lumbopelvic

region. Relationship between diaphragm, transverses thoracis and
transverses abdominus.

1415-1500 Practical – Assessment for diaphragmatic (breathing patterns,
rib movement, tender points and triggerpoints in scalene, subclavius,
pec minor, anterior projections of gastroesophageal junction.

1515-1530 Anatomy of liver, supportive and surrounding structures.
Possible relationship to movement dysfunction – thoracic spine and
upper quadrant (clinical reasoning).

1530-1615 Practical – Mobility testing fascial support sustem of the liver
and upper quadrant. Liver release – recoil techniques.

Søndag 30. august
0900-0930 Anatomy of stomach, esophagus and greater omentum.

Possible relationship to upper and lower quadrant dysfunction, plus
lower abdominal musculature (clinical reasoning).

0930-1100 Practical – palpation of the stomach in supine. Palpation of
the peritoneum and greater omentum in supine. Release techniques for
the above, recoil, direct barrier and long lever techniques. Assessment
and release of surgical scar tissue.

1130-1145 Practical – Palpation of the descending portion of the
duodenum. Release techniques for duodenum especially relative to
psoas and  kidney.

1330-1400 How to integrate myofacial and viscerofascial assessment and
treatment tools into clinical practice.

1400-1600 Practical – Partner assessment and treatment protocols,
integrating the principles and concepts of fascial release.

For påmelding til kurs kontakt: Grete Mellingen Homstøl,
Hans Houensgt 2.b, 3715 Skien.
Mail: grete@bmsforum.no

Innbetaling av kursavgift  til
kasserer Birgit Gran. Sandslikroken 62,
5254 Sandsli.
Kontonr: 1602.59.25665

Vinterseminar 2004, 22.-25. januar
Sted: Fleischer Hotell på Voss
Tema: Nakke / skulder.

Følgende forelesere har sagt seg villig til å komme:
- Dr.Jane Greening,  University College London. Hun er en internasjo-

nalt kjent navn på bl.a. RSI (repetitive strain injuries)-forskning .
- Alf Sigurd Solberg; Manuell terapeut og forfatter av bl.a boka:

” Klinisk undersøkelse av nakke - skulder”
- Oddvar Knutsen; Manuell terapeut og anerkjent foreleser.
- Prof.dr.med. Holger Ursin; Verdenskjent stressforsker
- Prof. Ole Didrik Lærum; En av de fremste forskerne i verden på

biorytmer.

Vi legger opp til workshops og viktig fagpolitisk diskusjon!
Det endelige programmet annonseres senere!

Sett av dagene for enda et spennende seminar!!!

Trond Hannestad
leder PFG

Meld deg inn i PFG!!
• Dagens ordninger for privatpraktiserende fysioterapeuter

er under stort press for tiden. PFG er en maktfaktor som er
med i de organene hvor disse beslutninger tas og / eller på-
virkes.

• PFG tilbyr et spennende faglig og sosialt miljø! Våre
vinterseminar er kjent langt utover egne grenser for sitt
faglige innhold og et unikt sosialt miljø!

• PFG har egen nettside(www.pfg.no) hvor du bl.a. kan pre-
sentere din virksomhet overfor publikum. Og våre med-
lemssider gjør at du enkelt kan følge-, og påvirke utviklin-
gen i yrkesgruppen. Her kan du ha løpende kontakt med
styret og andre. Stikk innom sidene og se hva de kan tilby
deg (midlertidig brukernavn: pfg, passord: velkom-
men).

• PFG har en serviceavtale med Howarth advokatkontor for
rettsbistand for sine medlemmer hvis de måtte trenge det.

• Meld deg inn nå og betal først fra 2004.

Melder du deg på vinterseminaret samtidig,  er seminar-
avgiften kun kr.1000,- (vanlig medlemspris er kr.1500,-!!).
Medlemsavgiften er kun kr.300,- i året.

Vi trenger deg, du trenger oss!!

PFG Privatpraktiserende
Fysioterapeuters
Gruppe

Kurs med Stuart Robertson i regi av Faggruppen NOR
Oslo, 30.-31.august

Innhold: Bindevevsdiagnostikk og behandling relatert til bevegelsesdysfunksjon.
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«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.

Medisinsk treningsterapi. Grunnkurs i MTT. Kurs i klinisk resonnering i MTT.
www.holteninstitute.com - OSLO 5.-8. sept., BODØ 20.-21. sept.

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

STIMULERINGSSTIPEND
Søknadsfrist 1. oktober 2003

Full utlysning står i Fysioterapeuten nr. 7/2003

Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter ønsker å stimulere
fysioterapeuter som vil utvikle prosjektideer knyttet til fagutvikling i
egen praksis. Hensikten med Stimuleringsstipendiet er å hjelpe fysiotera-
peuter som ønsker å jobbe med systematisk fagutvikling i gang med ut-
vikling av eget prosjekt.

UTDANNINGSSTIPEND - REISESTIPEND
Søknadsfrist 1. september 2003

Full utlysning står i Fysioterapeuten nr. 7/2003.

Utdanningsstipend i forbindelse med faglig videreutdanning.

Reisestipend for reiser i forbindelse med utdanningsformål vår/høst
2003 eller vår 2004.

Fysioterapeuter med norsk autorisasjon (varig norsk godkjenning) og
daglig virke i Norge kan søke.

Det er utarbeidet egne søknadsskjema som skal benyttes. Kriterier og
søknadsskjema finnes også på Fondets hjemmeside på Internett:
www.fysio.no/fondet

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)

Vondt i nakken etter skade i trafikken
NIMI ønsker deg velkommen til tverrfaglig kongress med

whip lash som tema i Oslo oktober 2003

Fagkomiteen har vært bredt sammensatt og vi har prøvd å få til et fag-
program som gir en bredest mulig tilnærming til problemstillingen. Ko-
miteen har også ønsket å ha en tilnærming som ivaretar både de
forskningsmessige og kliniske aspekter til problemet whip lash. Det har
blitt harde, men meningsfylte diskusjoner som igjen er blitt til et svært
spennende program. Vi har valgt å sette taket mht antall deltakere til
maksimalt 250. Vær derfor rask med å melde deg på. Først til mølla prin-
sippet gjelder. Vi sees på Ullevål stadion i oktober.

Fagkomiteen:
Styreleder NIMI, spes. i manuell terapi Knut Jæger Hansen, NIMI
(leder i komiteen )
Professor i anatomi Per Holck, anatomisk institutt
Advokat Sven Knagenhjelm, Advokatforum
Spesialist i Fys.med. Svein Nilsson, Norsk Nakke og ryggklinikk, Oslo,
Frisk Fokus Kongsvinger
Medisinsk ansvarlig Gøran Skog, NIMI
Medisinsk fagsjef  Peer H. Staff , Vesta forsikring

Forelesere :
Medisinsk fagsjef  Peer H. Staff , Vesta forsikring
Professor i anatomi Per Holck, anatomisk institutt
Advokat Sven Knagenhjelm, Advokatforum
Spesialist i fysikalsk medisin Svein Nilsson, Norsk nakke og ryggklinikk
Oslo, Frisk Fokus Kongsvinger
Professor Wolfgang Rauschning, Universitetssykehuset i Uppsala
Dr, forskningssjef  Maria Kraft, Folksam
Manuell terapeut Bertel Rune Kaale, Firda fysikalske institutt
Professor Helge Nordal, Ullevål universitetssykehus
Dr. Monika Drottning , Ullevål universitetssykehus
Overlege Jostein Kråkenes, Haukland universitetssykehus
Dr. med Eva Albertsen Malt, Otsuka Pharma Scandinavia
Manuell terapeut Gitle Kirkesola, SET
Kiropraktor Ragnhild Perstølen, Norsk Nakke og Ryggklinikk
Overlege  Leif Måwe, Norsk Nakke og Ryggklinikk
Avdelingsoverlege Roald Bårdsen, Sentralsykehuset i Rogaland
Overlege Jørn Bremnes, Norsk Nakke og Ryggklinikk
Dr. med. Aage Indahl, Kysthospitalet i Stavern
Dr. med. Jens Ivar Brox, Rikshospitalet
Dr. med Eivind Pape, If skadeforsikring
Spesialist i fysikalsk medisin Jan Erik Ødegård,
Friskvernklinikken, Asker
Direktør Erik Skuterud, Gjensidige
Advokat Helge Husebye Haug, Norman & Co ANS
Advokat Børre Lid, Stry Vyrje & Co. DA

Tid: 17. – 18. oktober 2003
Timeantall og godkjenninger: Det blir søkt om godkjent kurs for
allmennmedisin og  fysikalsk medisin.
Sted: Ullevål Stadion
Målgruppe: Jurister, leger, manuell terapeuter, kiropraktorer,
psykologer, saksbehandlere og  fysioterapeuter

Påmelding: Til NIMI - Eget skjema * se www.nimi.no
Maks 250 deltakere.

www.fysioterapeuten.no
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STIPEND FOR
PRIVATPRAKTISERENDE FYSIOTERAPEUTER

Søknadsfrist 30. januar 2004

NB! Søknadsprosedyren er endret:
Det skal søkes etter avsluttet tiltak.
Som resultat av forhandlinger med Norsk Fysioterapeutforbund  bidro
staten i 2002 med hele tre millioner kroner ekstra til Fond til etter- og
videreutdanning av fysioterapeuter. Forhandlingsprotokollen gjør det
klart at privatpraktiserende fysioterapeuter spesielt skal tilgodeses ved
tildeling av midlene. Overføringen er en kompensasjon for inntektstap
privatpraktiserende fysioterapeuter har hatt på grunn av momsreformen i
2001. De tre millionene er derfor et engangsbeløp. Halvparten av mid-
lene skal anvendes til individuelle stipend.
I forbindelse med faglig ajourføring og etterutdanning som blir gjen-
nomført og avsluttet i 2003 kan derfor privatpraktiserende fysiotera-
peuter søke om støtte etter at tiltaket er avsluttet.
Søkeren må ha norsk autorisasjon (varig norsk godkjenning) og daglig
virke innenfor privat fysioterapipraksis i Norge.
Utdanninger som allerede faller inn under Fondets ordinære utdannings-
stipend faller utenfor ordningen med Stipend til privatpraktiserende fy-
sioterapeuter.

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

tak i Norden med spesiell relevans for privatpraktiserende fysiotera-
peuter, herunder
• kurs/utdanning
• kongress
• seminar
med en varighet på minimum 3 dager.
Det kan gis stipend til ett kurs, én kongress eller ett seminar pr. år.
Som ett slikt tiltak forstås kurs/kongress/seminar som gir eget kurs-
bevis. Det må søkes på hele tiltaket samlet.
Privatpraktiserende fysioterapeuter som allerede er tildelt stipend i
2003 kan derfor ikke søke nå.

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

Stipendiet er et tilskudd til utgifter i forbindelse med ajourføring/etterut-
danning og kan gis på grunnlag av dokumentert deltageravgift, reiseut-
gifter etter rimeligste fornuftige reisemåte og oppholdsutgifter. Stipen-
diet omfatter ikke dekning av tapt inntekt.
Minste utbetaling er kr. 1.000,- og største utbetaling kr. 5.000,-.
Tilskudd til oppholdsutgifter kan innvilges med inntil kr. 200,- pr. døgn
ved privat opphold og inntil kr. 400,- pr. døgn ved opphold etter regning.

Hvordan søke:
Det er utarbeidet eget søknadsskjema, merket «Stipend for privat-
praktiserende» som må benyttes.
I henhold til Fondets vedtekter plikter mottakere av midler å avgi rap-
port og regnskap med bilag. Sammen med søknadsskjema må det der-
for sendes en kort rapport (ca. en side) om hensikten med, faglig utbytte
av og egen vurdering av tiltaket.

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

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

Stipendiet har søknadsfrist 30. januar 2004. Dette innebærer at søkna-
dene må være poststemplet senest denne datoen.

Universitetet i Oslo og
Norsk Idrettsmedisinsk Institutt

arrangerer

Grunnkurs i idrettsmedisin trinn 1
for leger og fysioterapeuter

i perioden 6. – 10. oktober 2003 i Oslo

Idrettsmedisin for fysioterapeuter - trinn 1
Læringsmål: Kursets formål er å gi fysioterapeuten forståelse for
idrettsmedisinske problemstillinger og skape interesse for fordypning i
fagfeltet, sette fysioterapeuten i stand til å se sammenheng mellom
idrettens krav til funksjon og utøverens forutsetninger som alder, kjønn
og treningstilstand, og a sette fysioterapeuten i stand til å stille
funksjonsdiagnose og behandle de vanligste akutte idrettsskader. Med
idrett menes i denne sammenheng alle former for fysisk aktivitet, både
på konkurranse- og mosjonsplan.

Faglig innhold: Kosthold hos idrettsutøvere, doping, idrett og helse,
helserelatert trening. Idrettstraumatologi med vekt på diagnostikk og
primærbehandling av akutte skader, Patofysiologi, behandling og reha-
bilitering ved akutte idrettsskader, taping/ortoser, rygg/nakkeskader og
akutte rygg/nakkesmerter, skader i skulder, kneskader, legg-/ankel-/
fotskader. Barn og idrett. Kvinner og idrett – spiseforstyrrelser,
menstruasjonsforstyrrelser og osteoporose.

Kurstimer (alle kursene): 40, inkludert kursprøve. Timene er søkt
godkjent av Den norske Lægeforening. Kurset er godkjent som tel-
lende timer til Idrettsfysioterapeut FFI.
Kurskoordinator: Overlege Terje M. Halvorsen, NIMI.
Kurssted: Ullevaal Business Class, Ullevål Stadion.
Kursavgift: Kr.4.700,- , inkludert kursmateriell og bevertning
alle dager
Søknadsfrist: 20. august 2003.
Påmelding: NIMI v/kurssekretær, Postboks 3843 Ullevål Stadion,
0805 Oslo.
Telefon 23 26 56 56, telefax 23 26 56 67, nimi@nimi.no.

Alle søkere må opplyse om: Utdanning med evt.
spesialitet, eksamensår, tidligere idrettsmedisinske
kurs, evt. avslag på tidligere søknad om
kursdeltakelse, idrettsmedisinsk praksis/engasje-
ment i klubb/landslag.

Kurs i Ortopedisk Medisin
OMI-Norge arrangerer modulbaserte kurs i ortopedisk medisin ad
modum Cyriax for leger og fysioterapeuter.

Vi vil invitere deg til

Kurs i diagnostikk og behandling av skulder, modul 1a
Sted: OMI-klinikken, Nedre Slottsgate 13, Oslo.
Tid: 6.-7. september 03.
Kursleder: Tom Røsand.
Påmelding til: Tom Røsand, tlf. 22 33 30 62 eller Are Ingemann,
tlf. 90 96 93 36 innen 30. august.
Kursavgift: kr. 1.900.
Betales til OMI-Norge, Torbpakken 28, 7563 Malvik..
Kontonr. 4651 07 02956.

Andre kurs i høst:
Kirkenes, 30.-31. august: Modul 2a – albue – hand
Bergen, 6.-7. september: Modul 6a – advanced
Trondheim, 13.-14. september: Modul 2a – albue – hand
Oslo, 13.-14. september: Modul 6a – advanced
Stavanger, 26.-28. september: Modul 3b – hofte – kne
Bodø, 4.-5. oktober: Modul 2a – albue – hand
Trondheim, 10.-12. oktober: Modul 6b – advanced
Bergen 18.-19. oktober: Modul 3a – thoracal og fot

For nærmere informasjon kontakt Are Ingemann eller Tom Røsand.
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Styrke, stabilitet og sansemotorikk for hele kroppen

Kurskalender høsten 2003

September:

18 - 19 Fordypning Trinn 2-U Ålesund
20 Grunnkurs Langesund
20 Grunnkurs Verdal

20 - 21 Fordypning Trinn 2-O Ålesund
25 - 26 Fordypning Trinn 2-U Oslo
29 - 30 Fordypning Trinn 2-O Nordreisa

18 - 19 Bedrift Oslo
S-E-T kurs

Oktober:
23 - 24 Fordypning Trinn 2-U Oslo
28 - 29 Fordypning Trinn 2-U Bergen
30 - 01 Fordypning Trinn 2-O Bergen
30 - 31 Fordypning Trinn 1-U Bodø

17 Grunnkurs Oslo

30 - 01 Senior Oslo

November:

12 Grunnkurs Oslo
13 - 14 Fordypning Trinn 2-U Stavanger
15 - 16 Fordypning Trinn 2-O Stavanger
20 - 21 Bedrift Bergen
20 - 21 Fordypning Trinn 2-U Oslo
22 - 23 Fordypning Trinn 2-O Oslo
25 - 26 Fordypning Trinn 1-U Oslo
26 - 27 Senior Arendal
27 - 28 Fordypning Trinn 1-O Oslo

01 - 02 Fordypning Trinn 1-O Bodø

S-E-T kids For dere som var på Del 1 i vår, har vi i høst gleden av å invitere til Workshop
(Del 2) følgende steder: Kirkenes, Alta,Tromsø, Bodø, Bergen, Førde,
Ålesund (NB! Arrangeres 2. september!) Sarpsborg, Oslo og Kongsvinger.

Andre kurs 23 - 34 Bekkenrelaterte plager Bergen

Andre kurs 03 - 04 Bekkenrelaterte plager Oslo

S-E-T kurs

S-E-T kurs

www.terapimaster.com
Eller kontakt oss på telefon: 37 05 97 96 / e-mail: kurs@nordiskterapi.no

For nærmere kursomtaler og påmelding se:

(i samarbeid med Britt Stuge)

(i samarbeid med Britt Stuge)

Spennende nyhet!

Kanskje finner du svaret på våre Trinn 2-kurs

Er det mulig å oppnå spontan

bedring av kroniske plager?
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Kan nærvær læres?

Kurs i personlig og profesjonelt nærvær
I vår hektiske hverdag har vi liten tid til refleksjon over hvordan vi bru-
ker oss selv og vår tid. Tilstedeværelse på jobb og privat  krever grenser,
sentrering, og bevissthet. Fortidens tyngder og framtidens bekymring er
ofte årsak til indre uro og vanskeligheter med å gjøre gode valg.
Nærværstrening er et verktøy, som kan hjelpe deg til å øke oppmerksom-
heten  på hvem du er og hva du bruker din tid og krefter på.  Deltagerne
vil få mulighet til å lære konkrete redskaper som vil være nyttige i hver-
dagen.

Tid: 7 – 8 november 2003. Sted: Oslo.  Pris: kr. 2.000,-.
Kursleder : Karen Margrethe Sæbø. Spesialist i psykiatrisk og psykoso-
matisk fysioterapi og Sertifisert  kroppsanalytiker og psykoterapeut.
For mer informasjon: 917 61 441 eller karenmas@online.no

UNDERSØKELSE & BEHANDLING ad modum
MANUELL TERAPI

Del 1: Underekstremitet, iliosacralledd
& lumbalcolumna, 40 timer
Tid: September – desember 2003
Sted:Hans & Olaf Fysioterapi A/S, Torggata 16, Oslo
Kursleder: Roar Robinson
Pris: Kr. 4200,- Kursavgift betales første kursdag.

Velkommen til et svært klinisk anlagt kurs i undersøkelse og behand-
ling ad modum Mauell terapi. Kurset retter seg mot fysioterapeuter
som arbeider i sykehus eller privat praksis i Østlandsområdet. Teknik-
kene som blir presentert ligger på nivå med den tidligere mobiliserings-
eksamen. Det må påregnes noe litteraturstudie – og gjerne praktisk
kollokviearbeid – mellom kursdagene. Det er planlagt et tilsvarende
kurs for for overekstremitet, cervical- og thorakalcolumna over nyttår.
Kurset teller som 40 timer innen fysioterapispesifikk etterutdanning for
de fleste spesialiteter. Det teller også som del av etter- og videreutdan-
ning til fornyet godkjenning innen alle spesialiteter.

Kurstimene vil bli lagt til onsdag ettermiddag (16.30 – 20.30) og for-
delt over høstsemesteret. På denne måten kan deltagerne praktisere ny
lærdom i egen praksis mellom hver kurskveld.
Kursdatoer: September 17., 24.,Oktober 15., 22., 29., November 5.,
12., Desember 3., 10., 17. Det tas forbehold om endringer.

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

Kurs i undersøkelsesteknikker for nakke og
overekstremiteter for leger og fysioterapeuter

Målgruppe: Allmennleger, bedriftsleger og fysioterapeuter som ønsker
å forbedre sine kliniske ferdigheter i diagnostikk av muskel- og skjelett-
lidelser i nakke, skulder, albue og håndledd.

Innhold: Det legges vekt på praktisk undersøkelsesmetodikk av nakke
og overekstremitetslidelser.  Kurstiden vil hovedsakelig bli brukt til
gjennomgang av praktisk undersøkelsesteknikk, men også kasuistikker
og behandlingsprinsipper.
Kurset vil også komme inn på injeksjonsteknikker og triggerpunkt-
problematikk.

Godkjenninger: For fysioterapeutene er kurset godkjent med 15 timer
for autorisasjon som idrettsfysioterapeut. For legene er kurset søkt god-
kjent med 15 timer tellende til følgende spesialiteter: Allmennmedisin
og fysikalsk medisin & rehabilitering.

Kursledelse: Spesialist i allmennmedisin og Idrettslege NIMF
William Goldsack og manuellterapeut Peter Døving.

Kurssted: Nimi Ullevål
Tidspunkt: 17. – 18. september. 2003
Antall deltagere: 30
Kursavgift: Kr. 3.500,- (inkl. kursmateriell og bevertning begge dager)
Påmelding: Skriftlig – sendes til NIMI v/kurssekretær, Postboks 3843
Ullvål Stadion, 0805 Oslo, via telefaks 2326
5667 eller via www.nimi.no

Mer informasjon om kurset ligger på vår
hjemmeside www.nimi.no

Inivitasjon til alle som arbeider med håndskader, ervervede
håndlidelser og revmatiske lidelser

Norsk Forening for Håndterapi arrangerer
JUBILEUMSSEMINAR 16.-17. oktober 2003

i Trondheim, St. Olavs Hopital

Tema: Den funksjonelle hånden

To meget erfarne håndterapeuter/kursledere fra Sverige holder foredrag
og deler sin kliniske erfaring med oss. Margareta Persson og Ragnhild
Cederlund  som bl.a. har tatt doktorgrad om vibrasjonsskader og er for-
fatter av Handens Rehabilitering. I tillegg hører vi  lokale kollegaer .

Foreløpig program:
Funksjonell anatomi, funksjonelle undersøkelsemetoder anvendt i fors-
kning og daglig praksis, Skader i hånd som vibrasjonsskader, ligament-
skader m. m. knyttet opp mot håndterapi. Vurdering av grepsfunksjon.

Torsdag 16.oktober
Håndens funksjonelle anatomi Undersøkelse av hånd - ut fra
treningsperspektiv.
Grepsfunksjon, observasjon, testing.
DASH; funksjonelt  evalueringsprogram, hva er det og anvendelse.
Utstillerne presenterer seg.
Ødem, behandling med modifisert lymfødemmassasje.
«Små foredrag» -prosjekt og kasuistikker.
Jubileumsmiddag    om kvelden.

Fredag 17. oktober:
Årsmøte og  Utdeling av «Pionerprisen».
Ligamentskader i fingre; Bevegelsesvitenskap.
Carpal tunnel syndrom. Vibrasjonsskader.
Botoxbehandling for hender.
Kuldeintoleransprosjekt.
Avsluttes ca kl.18.00
Sosialt kveldsprogram: «Historisk helsetur» i Trondheim

Påmelding til:
Randi Ylvisaker  Ergoterapeut - Tlf. 77 62 63 90 (jobb).
E.post: Randi Ylvisaker@unn.no
Adr. Forhåpningen 34, 9011 Tromsø
Påmeldingsfrist: 26.09.03.

Seminaravgift: kr. 900.- medlemmer  kr. 1300 «ikke-medlemmer»
Mer opplysning se:  www.haandterapi.org
Overnatting: Hotell ELGESETER, nær St. Olav hospital.

Arrangør: Norsk Forening for Håndterapi  v/ seminarkomiteen
ved St. Olavs Hospital, Trondheim
Tone B. Lurie, tone.lurie@stolav.no , tlf. 73 86 82 58.
Turid Aasheim, turid.aasheim@broadpark.no , tlf. 73 86 82 80.www.fysioterapeuten.no
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Kurs i CI–terapi
Constraint induced movement therapy

Velkommen til to interessante kursdager i CI–terapi.
Kurset omhandler intensiv ikke–kompensatorisk trening av paretisk
øvre og nedre ekstremitet hos personer med hjerneslag. Dagene kom-
mer til å brukes til redegjørelse av siste aktuelle forskning om hjerne-
slag, teoretisk bakgrunn til og effekter av CI-terapi samt praktisk  tilret-
telegging og utførelse av trening for øvre og nedre ekstremiteter.

FORELESERE:
Michael Nilsson docent i neurobiologi og verksamhetschef ved
rehabiliteringsmedisin, Sahlgrenska universitetssjukhus/Høgsbo
Gøteborg
Annika Sefastsson leg. sjukgymnast, Katarinaklinikken, Stockholm
Håkan Littbrand leg. sjukgymnast, Geriatriskt centrum, Norrlands
universitetssjukhus
Bodil Carlé Smedley leg. sjukgymnast, Hjærnskadeenheten,
Centralsjukhuset i Kristianstad

Tid og sted: 3. – 4. november 2003,
Sunnaas sykehus, 1450 Nesoddtangen
Kontaktperson Sunnaas: Fysioterapeut Ellen Høyer
Kursavgift: 2000:-. Kursmateriell, lunsj og kaffe inngår

SKRIFTLIG PÅMELDING:
NB! Oppgi navn, fakturaadresse og telefonnummer
E-post : firmapost@meeting-management.no
Postadresse: Meeting Management AS, Niels Juels gate 39, 0257 Oslo
Fax: 22 56 35 10
Faktura og bekreftelse blir sendt ut fortløpende.
Påmeldingsfrist  1. oktober.
Ev. avbestilling før 15. oktober belastes med kr. 500.-.
Ved avbestilling etter dette: Ingen refusjon.

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

Fagforum
Behandlingssenteret for Muskel- og Skjelettlidelser (BMS) er et ressurs- og kompetansesenter som tilbyr en
rekke tjenester innen fysioterapi og osteopati. BMS Fagforum er et tilbud til terapeuter som ønsker å videre-
utvikle sine evner til å undersøke, diagnostisere og behandle smertetilstander relatert til  bevegelsesapparatet.

Kursoversikt høsten 2003
• Movement Dysfunction; A focus on Dynamic Stability and Muscle Balance. Oslo, 24-25.sept.

Kinetic Control
• Dynamic Stability and Muscle Balance of the Lumbar spine and Trunk. Oslo, 26-28. sept. Kinetic Control
• Musculoskeletal integration of Neurodynamics – Upper and Lower Quadrant. Oslo, 17-20.okt.

Foreleser: Michael Shacklock, Australia.

Kursoversikt 2004
• Dynamic Stability and Muscle Balance of the Cervical Neck and Spine. Oslo, 15-18. jan. Kinetic Control
• Muscle Energy Techniques. Oslo, 24-25. jan. Foreleser: Pete Emerson, Canada
• Movement Dysfunction; A focus on Dynamic Stability and Muscle Balance* Oslo, 24-25. mars.

Kinetic Control
• Dynamic Stability and Muscle Balance of the Lumbar spine and Trunk. Oslo, 26-28. mars. Kinetic Control
• Dynamic Stability and Muscle Balance of the Sacroiliac and Pelvic joints. Advanced I. Oslo, 21-23. aug. KC
• Dynamic Stability and Muscle Balance of the Sacroiliac and Pelvic joints. Advanced II. Oslo, 24-25. aug.KC
• Dynamic Stability and Muscle Balance: Return to Work and Sport. Oslo, 26-27. aug, Kinetic Control
• Musculoskeletal integration of Neurodynamics - Upper and Lower Quadrant. Oslo, 4 dager i oktober.

Advanced. Oslo, 2 dager i  oktober. Foreleser: Michael Shacklock, Australia.

Avdelinger:
• BMS Skien
• BMS Kragerø
• BMS Bø

Tjenester:
• BMS Klinikk
• BMS Sport & Idrett
• BMS Bedrift
• BMS AktivHelse
• BMS Fagforum

Kursavgift:
2 dager.........1 950,-
3 dager.........2 950,-
4 dager.........3 950,-
For alle kurs kommer det
et administrasjons-gebyr
på kr 450,-

For ytterligere info:
BMS Prinsessegt 2b,
3724 Skien.
35535350

post@bmsforum.no

•

Neste frist for innsending av annonser
til kurssidene: 22. september

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

KURS OM VANNAKTIVITETER FOR
FUNKSJONSHEMMEDE
Teori og praksis
Tid: 18-19 sep. 2003
Sted: Qality Hotel og badepark Langesund
Instruktør: Bjørn Stenmark
Skriftlig påmelding til:
Idrettsleder Thore Hoffen
Ragna Ringdals Dagsenter
Hans Nielsen Haugesgt. 44A 0481 Oslo innen 25.08.03.
Tlf: 92 20 68 10. Mail: hoffenthore@yahoo.no

Overlege Jan A. Pahles forskningslegat
har ledige forskningsmidler, med formål:

Tverrfaglig revmatologisk forskning

Søknadsfrist 1.oktober 2003
Søknadsskjema og opplysninger fås hos:

Oslo Sanitetsforening, Fredrikke Qvamsgt.1, 0172 Oslo.
Tlf: 22 98 39 00. email: hilda.tanke@osf.no

www.hib.no

Utdatert eller oppdatert!

REISER – med egen transport – for lesere av

For bestilling og mer informasjon ring:

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

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

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

Enkeltromstillegg kr 549,-
Avbestillingsforsikring: pr. voksen kr 98,-/pr. barn kr 49,-. Ekspedisjonsgebyr kr 35,-.

Oppholdet inkluderer kun sluttrengjøring. Med forbehold om utsolgte datoer og trykkfeil.
* i forhold til hotellets veiledende normalpris - med forbehold om spesialtilbud.

First Hotel Grand

Egeskov Slot/
Odense Turist Bureau

5 overnattinger
5 frokoster
5 dagens to-retters middag/
buffe inkl. kaffe kr.1.649,-
6 dager på svensk hotell i Funäsdalen

pr. person i dobbeltrom

Spar
46 %*

SVERIGEFjellgården i

villmarken

Sommeren i den vidstrakte svenske villmarken venter på den som elsker
uberørt natur. På Funäsfjället, 60 km fra den norske grensen, ligger tra-
disjonsrike Ramundberget Fjällgård. Her har du et perfekt utgangspunkt
for spennende aktiviteter. De blomstrende viddene er fantastiske for
ride-, vandre- og fisketurer. Du kan være så heldig at du får oppleve
bjørn, røyskatt, elg og bever på dine lange fjellturer.De 5000 år gamle
hulemaleriene på Flatruet gir en stemning av urgammel mystikk. Fra
Ramundberget Fjällgård har hele familien villmarkens eventyr rett uten-
for døren!

Ramundbergets Fjällgård
Hotellet tilbyr restaurant, bar, lekerom, solarium, kuravdeling, badstue,
innendørs swimmingpool og gratis parkeringsplass. Alle rom har
bad/WC og TV kan leies. Alla rom på hotellet er røkfrie.

Ankomstdatoer:
Aug.: 12. 17. 
Sept.: 6. 21.

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

bransjeregisteret

DØNSKI  INDUSTRI AS

Norsk produsent av medisinsk
forbruksmatriell

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

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

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

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

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

BEMER – terapeutens beste assistent!

Komplett system for fysioterapeuters

administrative oppgaver. Mer enn 2200 brukere.

Programvareforlaget AS

Tlf: 22 62 72 40/Fax 22 62 73 66

e-post: promed@pvf.no

ProMed®
 for Windows

Pasient-oppfølging og regnskap

Dataprodukter

Benker, krakker, matter osv.

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

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

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

MID-Laser
Medical Intelligent Diode Laser



56 Fysioterapeuten nr. 8   august  2002

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 76 30 57 p, 92 69 89 57 mob.

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

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

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

Tyholtvn. 5, 7500 Stjørdal
Tlf. 74 82 73 50 a, 74 82 50 86 p,

stig-sal@frisurf.no
Beate Ytreberg

Olsgårdlia 9, 9015 Tromsø. Tlf. 77 66 06 89 a,
99 71 11 59 mob. beate.ytreberg@hitos.no

Siri E. Hellandsjø
Haugane 26 B, 3408 Tranby

Tlf. 32 85 48 70 a, 32 85 17 05 p, sieli@online.no
Guri Tokle

Belvedere 28, 7020 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

Elin Engeseth,
nestleder

Kommunevalg og fysioterapi

I skrivende stund er ferietiden over oss. Men når bladet ligger i over 8.000 postkasser vil
oppmerksomheten igjen være rettet mot arbeidsdagen.

For omtrent halvparten av NFFs medlemmer gjelder denne arbeidsdagen kommunehel-
setjenesten. Rammebetingelsene for fysioterapi i kommunehelsetjenesten styres av kom-
munenes helsepolitikk, nedfelt i budsjettpolitikken.

Kommunevalget står for døren, og midt i august er valgkampen i full gang. Det er nå det
er muligheter for å få lokalpolitikernes oppmerksomhet! Det er nå det kan være lurt å riste
feriemodus ut av kroppen og bidra til å sikre fysioterapitilbudet i kommunene.

Kandidatene ved årets kommunevalg må bevisstgjøres at fysioterapeuter er viktige bi-
dragsytere til helsetjenesten i kommunene. De bør vite at fysioterapi er en lovpålagt tje-
neste, og at det er en rimelig helsetjeneste for kommunene. Staten betaler en stor del av ut-
giftene, gjennom fastlønnstilskudd og trygderefusjon.  De bør videre ha kjennskap til at det
er mange grupper av befolkningen i kommunen som har nytte av fysioterapi.

Kommunen skal ha fysioterapeuter til rådighet for pasienter som tilbakeføres fra
spesialisthelsetjenesten, til å lette hverdagen for kronisk syke, og til tiltak for prioriterte
grupper som barn, eldre og psykisk syke. Kommunepolitikerne må kjenne til den store an-
del av sykefraværet som skyldes muskel- og skjelettlidelser, og at mange av disse syke-
meldte står på ventelister hos fysioterapeutene. De må forplikte seg til aktiv handling for å
få ned sykefraværet, og de må ha kunnskap om hva fysioterapien kan bidra med. Syke-
fraværet går ikke ned som følge av byråkratenes skrivebordstiltak alene, men ved å fore-
bygge og behandle den enkeltes plager – på lokalplanet.

Med andre ord: de som velges inn i kommunestyrene skal kjenne seg forpliktet til å
satse på fysioterapi!

Innbyggerne som skal velge sine kommunestyrerepresentanter bør få vite at slett ikke
alle kandidater har nok kunnskap om hva fysioterapi betyr for dem. De tror kanskje, som vi
i NFF også har forutsatt, at lokalpolitikerne har satt seg inn i innbyggernes behov for helse-
tjenester, og hva som skal til for å ha forsvarlig drift av disse tjenestene.

 Siste året lærte vi imidlertid om mange kommunepolitikeres manglende forståelse for
området fysioterapi.  Det bidro til at representantene, med behov for å kutte utgifter, fant
det enkelt å skjære ned på fysioterapitjenesten. I mange tilfeller ble kuttene avverget i siste
runde, berget av våkne ildsjeler blant NFFs tillitsvalgte og enkeltmedlemmer. Erfaringen
viser at de enkelte politikeres kunnskap og kontakt med fysioterapeuter og deres pasienter
blir utslagsgivende – mer enn partipolitikken.

Uten et betydelig lokalt engasjement er vi er redd problemstillingene fra behandlingen
av forrige års kommunebudsjett kan komme til å blusse opp igjen. Som borgere har vi
stemmerett, og vi har ytringsfrihet i forhold til politiske innspill. I jobbsammenheng kan
denne friheten være noe begrenset. Ansatte i en kommune har en lojalitetsplikt som kan be-
grense dem noe i forhold til påvirkning når budsjettbehandlingen er i gang. De privat-
praktiserende har neppe samme begrensning, og kan derfor sies å ha en særlig plikt til å
synliggjøre omfanget og nytteverdien av tjenesten. Det kan føles enklere å oppfylle denne
plikten hvis vi - alle - starter med et engasjement i forhold til kommunevalget.
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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

Reis billigst mulig
Alle NFF-tilknyttete med ansvar for styrer, råd og ut-
valg bør informere medlemmene om å bestille rime-
lige reiser der dette er et alternativ. Fra Bennet BTI
får NFFs sekretariat beskjed om at enkelte ikke øn-
sker billigste billett der dette betyr at de må for
eksepmpel vente ti minutter ekstra på fly fra Norwe-
gian. Dekning av reiseutgifter omfatter ikke slike mer-
kostnader.

Sjekk dine forsikringer
Nå kan du selv sjekke hvilke medlemsforsikringer du
er med på gjennom NFF. Ved å gå inn på
forsikringsinfoen på våre hjemmesider kan du logge
deg inn ved hjelp av medlemsnummer og fødsels-
dato. 

I tillegg til å sjekke hvilke forsikringer du er med
på, kan du også bestille medlemsforsikringer du ikke
allerede har ved å benytte den nye tjenesten på våre
hjemmesider.

Medlemsnummeret i NFF finner du på adresse-
etiketten til Fysioterapeuten, på giroer fra NFF, eller
ved å henvende deg til NFF på 22 93 30 50. Du kan
også sende en e-post til forsikring@fysio.no for å få
vite ditt medlemsnummer.

Fornyet NAVO-avtale
Avtale om Opplysnings- og utviklingsordning for
helseforetakene i NAVO er nå undertegnet.  Avtalen
er sendt alle tillitsvalgte i helseforetakene. Avtalen fin-
ner du på NFFs hjemmeside www.fysio.no

Arbeidstakerne betaler til ordningen ved at ar-
beidsgiver trekker kr 3,25 per uke, kr 14,08 per mnd.
eller kr 169,- per år i deres lønn. Arbeidstakere som
ikke arbeider full stilling, betaler en forholdsmessig
andel.

Stortinget ber om vurdering
av moms på utleie
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.

Nye krav for å bli spesialist
i manuell terapi
Representantskapsmøtet i NFF har vedtatt nye krav
for å bli spesialist i manuell terapi. De nye kravene er
kurs som tilfredsstiller kravene til å bli primærkontakt,
jfr. Henvisningsprosjektet. Dette er per i dag kurs i
røntgendiagnostikk, differensialdiagnostikk, trygde-
medisin og kurs i laboratorieundersøkelser, slik de
undervises i regi av NFFs faggruppe for manuell te-
rapi ved Universitetet i Bergen og Rikstrygdeverket.

Den nye ordningen gjøres gjeldende fra 01.07.03.
Det vil si at de som søkte om spesialistgodkjenning
før 01.07.03 ikke berøres av vedtaket før ved en even-
tuell fornying av spesialiteten. For alle som er spe-
sialist i manuell terapi gjøres kravene obligatoriske
ved fornying av spesialiteten. Det samme gjelder for
de studentene som har videreutdanning i manuell te-
rapi fra utlandet. (Hvis Henvisningsprosjektet blir va-
rig og landsdekkende, er det et krav å gjennomføre
nevnte kurs før du kan bli primærkontakt).

UHO-pris - for tverrfaglig
satsing på barn og unge
Utdanningsgruppenes hovedorganisasjon, UHO har
barn og unge som et viktig satsingsområde. Målet er
å bedre barns og unges oppvekstvilkår innenfor UHOs
kompetanseområder som er utdanning, helse, om-

sorg og kriminalitetsforebygging. UHO har derfor
opprettet en pris på 25 000 kroner som er ment som
en inspirasjon for medlemmer til tverrfaglig satsing i
det forebyggende arbeidet for barn og unge.

Ett eller flere av følgende kriterier vil bli vektlagt:
- at medlemmer eller grupper av medlemmer er
pådrivere i gode tverrfaglige- og tverretatlige ak-
tiviteter og prosjekter for å bedre barn og unges
oppvekstvilkår
- at forebygging er i fokus
- at barn og unge selv medvirker og har
innflytelse
- at utvikling av tilbud er tilrettelagt slik at barn
og unge med spesielle behov kan delta.
Prisen vil bli utdelt i forbindelse med UHOs re-

presentantskapsmøte 19.-21. november 2003. For-
slag til kandidater til UHO - prisen sendes skriftlig til
UHOs sekretariatet innen 1. oktober 2003, Stortings-
gaten 2, 0158 Oslo. Nærmere opplysninger kan fås
ved henvendelse til prosjektkoordinator i UHO Gro
Steigum, tlf. 22 70 88 62.

Endret fastlønnstilskudd
Forskrift om fastlønnstilskudd til delvis dekning av kommunenes utgifter til fysioterapitjenesten
ble endret 19. juni 2003. Fullt fastlønnstilskudd for perioden 1. januar 2003 til 31. desember 2003
er dermed 134.300 kroner.

Økt driftstilskudd
Fra 1.7.2003 er driftstilskuddet 205.440 kroner. NFF vil også i år gjerne ha tilbakemeldinger fra dere
som ikke har fått endret utbetalingsbeløp per 30. september.

Inntektsundersøkelse blant
medlemmer i NFFs fag-
gruppe for ergonomi
I mai 2003 gjennomførte NFF på nytt inntekts-
undersøkelse blant medlemmene i faggruppen for
ergonomi. Det er gledelig å registrere at det er litt
flere som har svart i år enn i fjor. Det er likevel grunn
til å presisere at tallgrunnlaget er lite og tallene må
derfor brukes med forsiktighet.

Årslønn
For privat ansatt i 100 prosent stilling var gjennom-
snittlig årslønn ca kr 340 000, om lag 70 prosent av
medlemmene i denne gruppen har pensjon. For of-
fentlig ansatte var gjennomsnittsinntekten ca kr 320
000. Her omfattes alle av pensjonsordning hvis de
gjennomsnittlig arbeider mer enn 14 t/u.

Honorarer
Vi har som vanlig foretatt en beregning av gjennom-
snittlig honorar for litt ulike type oppdrag. Her er det
for øvrig klart at prisene kan variere.
Engangsforedrag gjennomsnitt kr. 628,-
Fast undervisning gjennomsnitt kr. 554,-
Midlertidige oppdrag gjennomsnitt kr. 607,-
Faste oppdrag gjennomsnitt kr. 522,-
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I nform
asjon  fra  NFF

Verdenskongressen i Barcelona i juni hadde et omfattende program med mange spennende tilbud.
NFFs sekretariat hadde også lagt opp til noen uformelle møteplasser. Frokosten på hotellet, der NFF
inviterte de norske deltakerne, ble en suksess. Totalt møtte hele 85 norske fysioterapeuter opp.
Representanter fra NFFs fagseksjon hadde også en arbeidskveld med den danske Fagseksjonen for å
utveksle tanker og ideer og avtale videre samarbeid.

Den nordiske standen i Barcelona resulterte i nye kontakter, utveksling av tanker og ideer med
andre nasjoner. Alle nordiske deltakere ble invitert til velkomstfest på standens andre dag. Her var
også de nordiske forbundslederne samlet.

Fra flere land ble årets kongress kritisert fordi den var for dyr. Dette vil WCPT ta hensyn til neste
gang, og gjøre hele arrangementet billigere.

Stimulerende verdenskongress

Barcelona. De nordiske forbundslederne samlet foran den nordiske stand.
Fra venstre: Audur Olafsdottir (Island), Anne Lexow (Norge), Raija Tyni-Lenné
(Sverige), Johnny Kuhr (Danmark) og Liisa Hautamäki (Finland). Foto: Harald
Nyquist

Driftstilskudds- og takst-
forhandlingene 2003
Forhandlingene med Staten og Kommunenes Sen-
tralforbund (KS) for 2003 er avsluttet. Fra 1. juli 2003
gjelder ny Forskrift om stønad til dekning av utgifter
til fysioterapi, ny takstplakat og ny egenandelsplakat.
NFF minner om at i henhold til forskrift, er nærings-
drivende pålagt å synliggjøre/informere om priser.

NFFs krav ved årets forhandlinger var som vanlig
kompensasjon for faktisk kostnadsutvikling i fjor og
forventet i år, nettoinntektsøkning i samsvar med
sammenlignbare grupper. Videre ble det fremmet flere
spesielle krav samt overføring til Fond til etter - og
videreutdanning av fysioterapeuter.

Ved oppstart av forhandlingene la Staten frem en
ny takstbruksundersøkelse. Undersøkelsen viste at
A2g – bruk av utstyr – er brukt over 4 ganger mer
enn NFF hadde kalkulert med og som vi «betalte for»
ved innføring av taksten i 2001. NFF sto foran to al-
ternativer – miste taksten eller betale for «overfor-
bruket».  NFF valgte slik bl.a. legeforeningen i samme
situasjon har gjort, å betale for taksten. Dette er år-
saken til at både takst A2g og B22 er redusert til hen-
holdsvis kr. 13,- og kr. 20,- .

Forhandlingsresultatet gjøres gjeldende fra 1.7.
hvert år, men skal ha virkning på kalenderårets om-
setning og ikke fra 1.7. til 30.6.  Det betyr i praksis at
påslaget per 1.7. blir dobbelt så høyt i forhold til om
reguleringen hadde vært gjort 1.1.  Resultatet av for-
handlingene hvert år må derfor sees sammen med
fjorårets resultat.  Videre må det i år også sees i sam-
menheng med den enigheten som er inngått mellom
regjeringen og alle parter i arbeidslivet om et mode-
rat lønnsoppgjør i 2003.  Store grupper av lønnsta-
kere har derfor ikke fått ytterligere lønnsøkning i år
enn den virkningen som fjorårets lønnsendring med-
førte.  Det økonomiske resultat av forhandlingene ble
et påslag på1,2 prosent fra 1.7 som sammen med
fjorårets påslag medfører en årsvekst på 3,6 prosent.

Takstbruksundersøkelsen viste også stor økning
i bruk av takst A10 – Egentrening.  I følge RTV er det
flere som ”misbruker” taksten - de var bl.a. kjent med
at pasienter kun hadde en behandling hver tredje
måned og utløste taksten flere ganger i ukene i de tre
månedene mellom hver behandling; at fysioterapeu-
ter ikke var til stede på instituttet og andre igjen be-
nyttet taksten på alle pasienter uansett om pasienten
hadde honorartakstdekning eller ei.  I denne forbin-
delse gjør vi oppmerksom på at å sende regning til
trygden på noe som trygden ikke skal dekke, kan re-
sultere i straffesak.

På bakgrunn av ovennevnte, er det nå en begrens-
ning i det taksten kun kan benyttes inntil fem ganger
mellom hver behandling. (se forskriften/takst-plaka-
ten).  Taksten kan som tidligere benyttes i for/etter-
kant av en behandling eller mellom behandlingene.
Taksten kan ikke benyttes etter siste behandling.

Leder av Trygdemisbruksteamet (se Fysioterapeu-
ten nr 2/03) var også tilstede på et av forhandlings-
møtene.  En av grunnene til dette, var alle de sakene
teamet har angående A2- takstene og overlapping.
Overlapping skal kun skje når dette er faglig hensikts-
messig og skal ikke skje systematisk – det betyr at
fysioterapeutene ikke generelt kan sende regning på
to pasienter a 40 min. individuell behandling (takst
A2c) og kun bruke én time til sammen. ”Pasienten
skal ha fysioterapeutens oppmerksomhet i hele be-

handlingstiden” er nå tatt inn under merknader til
takst A2.  Videre vil det bli innstramning i RTVs rund-
skriv ”Fysioterapeut” på dette punktet.  NFF ber inn-
stendig hvert enkelt medlem ikke benytte ”overlap-
ping” til annet enn det som var ment – å behandle to
pasienter samtidig i samme rom i en del av behand-
lingstiden fordi begge pasientene profitterer på dette.

Merknaden til  takst 8 – Manuell terapi er også
endret, men her er det kun snakk om en presisering.

Det er anledning til å kombinere undersøkelse
med behandling.  Men det må avsettes tid til begge
deler.  Dersom dette ikke gjøres må vi forvente at det
også på dette området skjer innstramninger.

Det ble opprettet en ny takst fra 1.7.2003 –
Gruppebehandling i basseng i 30 minutter. Bakgrun-
nen for denne taksten er at for mange pasienter er
60 minutter for lenge i et varmt basseng.  Samtidig
er det ryddet i gruppetakstene – C33 -  grupper i 90
minutter er flyttet til takst C30 c og d.

NFF fikk gjennomslag for at henvisningen nå må
påbegynnes innen 6 måneder og ikke som tidligere
innen 3 måneder (se forskriften kap I, §1).

Med bakgrunn i NFFs vedtatte resultatmål og
tilbakemeldinger fra avdelinger, grupper og enkeltper-
soner samt innstilling fra Privat Råd, vedtok Sentral-
styret denne gangen å prioritere hjemmebehandling,
undersøkelsestaksten A1b samt øvelsesbehandlings-
takstene 40,60,90 minutter. I tillegg er honorar-
takstene for gruppebehandling økt.

Stortinget har vedtatt en økning av egenandelene
med ti prosent.  Dette er årsaken til den store øknin-
gen av pasientenes andel av honorartakstene.

Vi minner om at takstplakaten kun gjelder for hen-
vist behandling som gir hel eller delvis refusjon fra
trygden og kun for fysioterapeuter som har avtale om
driftstilskudd.  Takstplakaten gjelder ikke for tjenes-
ter fysioterapeuten utfører som f.eks. skriftlige rap-
porter til forsikringsselskap eller bruk av treningssal
(bortsett fra eventuelt bruk av takst A 10).  For disse
tjenestene må dere selv bestemme honorarene.

Når det gjelder pris for kopi av journal, er taksten
for dette fremforhandlet av Lægeforeningen, og er kr.
70,-.
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ønsker
Når jeg

Kjenner jeg behovene mine?
•  Det er lov å unne seg en glad kropp
•  Å innrømme behovet er halvveis til mål
•  Drømmen er en drivkraft

vil
Når jeg

Er jeg motivert?
•  Er jeg nysgjerrig på mulighetene mine?
•  Vet jeg hva jeg vil?
• Å flytte fjell er å flytte meg selv 

går
Når jeg

Går jeg 30 minutter daglig?
• Øker jeg tempo? 
•  Jeg tar trappen
•  Den som har god sko kjenner at den ikke trykker

sitter
Når jeg

Varierer jeg?
•  Det er mange måter å sitte på, bruker jeg dem? 
•  Forandrer jeg sittestilling og høyde etter hva 

jeg holder på med?
•  Sitter jeg lenge av gangen? 

trimmer
Når jeg

Er det gøy?
•  Jeg velger trim som er lystbetont 
•  Mosjonerer jeg alene eller sammen med andre?
•  Regelmessig trim har størst virkning 

må
Når jeg

Kan det være at jeg ikke må?
•  Hvem sier at jeg må?
•  Jeg vet best selv 
•  Det er lov å utsette litt – til i morgen

forstår
Når jeg

Legger jeg om?
•  Tar jeg konsekvensene – tenker jeg nytt?
•  Deler jeg erfaringer med andre?
•  Ser jeg fremover?

www.fysio.no
www.beveg-deg.no

løfter
Når jeg

Tar jeg hensyn?
•  Tenker jeg lurt før jeg løfter?
• Å skyve og dra kan erstatte et løft
•  Det er løfterikt å be om hjelp

bærer
Når jeg

Tåler jeg løftet?
• Å bære er et gående løft
•  Bærer jeg som jeg evner?
•  Tar jeg vare på god bæretradisjon – bruker jeg sekk? 

ligger
Når jeg

Hviler jeg godt?
•  I sengen henter jeg ny energi for kropp og sjel
•  Sengen – et sted for spenning og avspenning
•  En tredel av livet tilbringes i sengen – godt utstyr

gir god hvile 

står
Når jeg

Skifter jeg stilling?
•  Det er bedre å stå av og til enn å sitte hele tiden
•  Skifter jeg stilling hvis jeg står lenge?
•  Jeg har god balanse med vekten jevnt fordelt 

kjenner
Når jeg

Kjenner jeg mine egne grenser?
•  Bruker jeg alle sansene mine? 
•  Lytter jeg til kroppens signaler?
•  Føler jeg meg i likevekt? 

S
J

E
K

K
H

E
F

T
E

NORSK

FYSIOTERAPEUTFORBUND

Riv, rav, ruskende riktig 

– for barn og foreldre

Hvit t-skorte, 100% bomull
M, L, XL, XXL

kr. 90

Plakat - Gratis
Til instituttet eller pauserommet?

Du kan lese heftene i sin helhet
på www.beveg-deg.no

Heftene er gratis, men fra 50 stk. faktureres porto
og kr. 35,- i ekspedisjonsgebyr.

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

Beveg deg-materiell fra NFF
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– Flere fysioterapeuter må være villige
til å jobbe med bevegelse som helse-
fremmende aktivitet. Derfor er det vel-
dig positivt at NFF setter i gang kurs-
konseptet «Fysioterapeuter i bevegelse».
Vi skal være i aktivitet på kursene, kur-
sene skal bevege seg rundt i landet og
kursdeltakerne skal settes i stand til å
bevege pasientene, forteller Hanne enga-
sjert.

Trening til musikk
Selv lever hun absolutt et liv i beve-
gelse. Etter at hun var ferdig med
fysioterapistudiet i 1977, har hun hele ti-
den vært i privat praksis, blant annet ved
Bærum Trim & Fysioterapi. Trening til
musikk har hun alltid vært opptatt av. Da
kurset «Gymnastikk i tiden» ble utviklet
tidlig på 90-tallet, spilte Hanne en sen-
tral rolle sammen med Eva Lill Kam-
haug og Kari Bø.  Deler av NFFs «Fy-
sioterapeuter i bevegelse» bygger på
dette kurset når det gjelder forskning og
erfaringer. NIH har i tillegg utviklet et
alternativt kompetansegivende kurs med
samme tema.

Stor aktivitet
Hanne har nå ansvar for 40-50 trenings-
grupper i uka i Bærum. 18 instruktører
sørger for at deltakerne får trygg og rik-
tig trening. To tredeler av instruktørene

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 Hannestad
(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 (7/2003).

Hanne i bevegelse – for NFF

er fysioterapeuter, og det er trening for delta-
kere i nivådifferensierte grupper, enten ut-
gangspunktet er rygg, nakke, hjerte, diabe-
tes, overvekt eller reumatiske problemer.

I tillegg til denne frisktreningen tilbyr
Hanne & co også vanlig aerobictrening for
dem som har behov for det. Uansett gruppe
eller nivå er det Hannes kjepphest at instruk-
tørene skal kunne dosere riktig trening for
deltakerne og gradvis øke effekten på en for-
svarlig måte.

Kurs og kongress
I NFFs kurskonsept «Fysioterapeuter i beve-
gelse» har Hanne ansvar for 20 av de 40 ti-
mene som de tre kursene til sammen består
av. De 20 timene skal fylles med trening til
musikk tilrettelagt for ulike pasientgrupper,
mens de resterende 20 timene fordeles på to
kurs om «Aktiv rehabilitering» og «Beve-
gelse, avspenning og mestring».

Det er mulig å ta alle tre kursene i Oslo i
september, men kurs vil etter hvert også bli
arrangert rundt om i landet. NFFs satsing på
dette temaet ender opp med en kongress om
bevegelse høsten 2004.

Alltid vært medlem
Hanne har vært medlem i NFF i alle de 25 år
hun har arbeidet i privat praksis. For henne
har det vært naturlig å være medlem av det
største forbundet; det har aldri vært andre al-
ternativer. Hun mener det burde være mulig

for alle fysioterapeuter å stå samlet i ett
stort forbund. På den måten blir man be-
dre rustet til å forsvare faget i fremtiden.

Det er nok av saker der fysioterapeu-
ter trenger å stå samlet. Det gjelder blant
annet ordningen med driftstilskudd og
takstplakaten, påpeker Hanne Borg
Finckenhagen.

Bernt Nilsen/Total AS

Når NFF nå ønsker å sette fokus på fysioterapi og bevegelse,

er Hanne Borg Finckenhagen sentral bidragsyter. Etter 25 år

i bransjen er hennes bevegelsesglede fortsatt like stor.

Aktivitet.
– Flere må
jobbe med
bevegelse som
helsefremmende
aktivitet, sier
Hanne Borg
Finckenhagen.
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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
9 25/8 29/8 19/9
10 22/9 26/9 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

27.-29. Bodø. SKURs 3. nettverkskonferanse
2003: Kunnskap og kompetanse i habilitering og
rehabilitering. Finnes det en ”gullstandard”?
Info. og påmelding: skur@hibo.no

September
Regionale geriatrikonferanser
1.-2.9: Lillestrøm. For Helseregion Øst.
11.-12.9. Stavanger. For  Helseregion Vest.
19.-20.9. Langesund. For Helseregion Sør.
Info: Mari.Larum@isf.uib.no

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

13.-16. Roma. Congress of the International
Headache Society.
Info: www.Igce.nl

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

Oktober
2.-4. Oslo. Europeisk konferanse:«From
Research to Clinical Practice».
Arr: European Academy of Childhood

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.

Disability (EACD)
Pre-konferanse-seminar 1.10: Muscle weakness
in cerebral palsy.
For info. og påmelding: www.EACD2003.no

6.-7. Oslo. Høstkonferanse om høyere utdanning.
Arr: Utdanningsgruppenes Hovedorganisasjon, UHO
Målgruppe: Tillitsvalgte ved universitet og høg-
skoler, fylkes/lokallagsledere i UHOs medlems-
forbund.
Info: www.uho.no
Kontaktperson: inger.johnsrud@uho.no

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

17.-18. Oslo. Tverrfaglig whiplashkongress.
Arr: Norsk Idrettsmedisinsk Institutt, NIMI.
Info: www.nimi.no

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

11.-15. Las Vegas, USA. Advanced Diagnosis
and Treatment for Neck & Back Pain.
Arr: www.americanbacksoc.org

2004
Januar
16.-18. Cacun, Mexico. Kongress – Headache
Now!
Arr: American Headache Society.
Info: www.ahsnet.org

Februar
13.-15. Oslo. Nakke–Rygg: En biomedisinsk
tilnærming. Tverrfaglig seminar.
Arr: Norsk Kiropraktorforening, Faggruppen for
manuell terapi, Nasjonalt ryggnettverk.
Info: agnese@online.no
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erimed Bilbo
320300 AV
320305 NS 
Stl. 18-30

Frodo
320100 AV 320109 TN4
320105 NS Korsett
Stl. 20-38 Stl. 28-40

Merry
320400 AV
320405 NS 
Stl.18-30

Steinar Knutsen: erimed Stroeket 9, 1383 Asker, Tel 91686272, 
Tel +46 8- 449 56 50, Fax +46 8- 646 47 67, info@erimed.se

Sportstreet
503020 DV LO Ortos
503025 MT 503028
Stl. 20-38 Stl. 20-46

Marina
503030 DV LO Ortos
503035 MT 503038
Stl. 20-38 Stl. 20-46

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

Studenter – bli med i fellesskapet!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fyll ut og send til: Norsk Fysioterapeutforbund, Boks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo.
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BTL 5110 L

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

Vi samarbeider med BTL Medical Tecnologies, en av markedets mest innovative produsenter av elektromedisinsk utstyr.

� Laser med mulighet for tilkobling av flere
laserprober.

� Kan bygges ut med laserakupunktur
� Kan bygges ut med elektroterapi og/eller

ultralyd.
� Oversiktlig touch-display som gir

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

terapeuten kan lage opp til 500 egne
behandlingsprogrammer.

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

fra 50 til 400 mW.

combimed

Se andre modeller og priser på vår internettside.

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

BTL 2000 L
� Lett bærbar laser (0,7 kg - 13cmx23cmx3cm)
� Oversiktlig LCD-display som gir

brukervennlig informasjon og hjelp.
� Oppslagsverk med behandlingsforslag.
� Mange behandlingsprogrammer og

terapeuten kan lage og lagre egne
behandlingsprogrammer.

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

fra 50 til 400 mW.
� Godt egnet for laserakupunktur
� Bruker samme laserprober som BTL 5000

serien.

BTL 5110 L - laser
Laserprobe infrarød 400 mW

Akupunktursett BTL 5000

BTL 2000 L - bærbar laser

Laserprobe infrarød 100 mW

Akupunktursett BTL 2000
Alle priser er eks. mva. og frakt. Vi tilbyr finansiering i samarbeid med GE Capital.

Kr 14 450,-

Kr 15 500,-

Kr 1 000,-

Kr 11 000,-

Kr 8 900,-

Kr 1 300,-


