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Høsten er nydelig i Hemsedal. Vakker natur og frisk fjelluft, kombinert med
et spennende aktivitetstilbud og rimelig overnatting, vil gi deg noen opple-
velsesrike dager på fjellet. Nå har de gylne høstfargene inntatt fjellsidene i
Hemsedal, og du kan gå lange, gode turer i fjellet. Kanskje også forsyne deg
med bær og sopp fra naturens eget spiskammer. Under oppholdet skal du bo
på det populære Hemsedal Hotell, rett i nærheten av alle aktiviteter.
Fossefallet Brudesløret og fjellsiluetten Kjerringkjeften ligger heller ikke
langt unna.

Hemsedal Hotell
Hotellet tilbyr spisesal, bar, peisestue, bordtennis, boblebad, dampbad,
badstue, solarium og gratis parkeringsplass.
Alle rom har bad/WC, telefon og TV.

Tilbudet gjelder med ankomst fredager frem til 07.11.03.
Også mulighet for julebordshelg – ring og hør nærmere.

Enkeltromstillegg kr 425,-.

2 overnattinger
2 frokostbuffeer
2 treretters middager/buffeer med kaffe

kr 899,-

GODE BARNERABATTER. Ekspedisjonsgebyr kr 35,-.
Avbestillingsforsikring pr. voksen kr 48,-/pr. barn kr 24,-.
Oppholdet inkluderer kun sluttrengjøring. Med forbehold om utsolgte datoer og trykkfeil.
* i forhold til hotellets veiledende normalpris – med forbehold om spesialtilbud.

For bestilling og mer informasjon ring: 

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

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

3 dagers høstweekend på hotell i Hemsedal

Herlige høstdager i Oslo, med mange butikker, jazzklubber, små puber, spennende
restauranter og natteliv. Oslo er et opplevelsesrikt og hyggelig valg for en week-
end. Du bor på Anker Hotel Best Western, som ligger sentralt til med alle byens
opplevelser for dine føtter. Ta en tur på Aker Brygge, gå i teater eller besøk noen
av museene - som Munch-museet, Ibsen-museet, Fram og Kon-Tiki. Hvis du tar en
tur opp til Holmenkollen, kan du nyte en enestående utsikt over Oslofjorden og
byen.

Anker Hotel Best Western
Hotellet tilbyr frokostrestaurant, bar og gratis parkeringsplass.
Dere innkvarteres i kombirom, som alle har bad/WC, telefon og TV.

Tilbudet gjelder med ankomst fredager frem til 24.10. samt 
14.11. - 12.12.03.

Ekstra døgn med frokost kr 299,-

Enkeltromstillegg kr 300,-.

2 overnattinger
2 frokostbuffeer

3 dagers weekend på sentralt hotell i hovedstaden

REISER – med egen transport – for lesere av spar opp til 33%*

kr 649,-
pr. person i dobbeltrom pr. person i kombirom

HEMSEDAL
i høstens farger

OSLO
Shopping & kultur
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NFFs faggruppe for manuell terapi har søkt Helse-
departementet om egen autorisasjon. Ifølge for-
bundsleder Anne Lexow ble søknaden sendt uten at
NFF sentralt var orientert. Faggruppens leder Petter
Lehne (bildet) avviser kritikken, og sier at de ikke
har gått bak ryggen på noen i denne saken.

Psykomotorikerne vil bli mer synlige. Med kam-
panjen «Knytter hode og kropp sammen» skal de
vise politikere og myndigheter at de er en yrkes-
gruppe det er verdt å satse på. Målet er å få flere
fysioterapeuter inn i psykiatrien. Skjerfene som
faggruppens leder Berit Ianssen og forbundsleder
Anne Lexow viser fram på bildet, skal brukes til å
spre «budskapet».

Kamp om arbeidsplasser
Bystyret i Ålesund har kuttet budsjettet for ergo- og fysioterapi-
tjenester med 1.6 millioner kroner. Det opprinnelige kuttforslaget var
dramatisk mye verre – over tre millioner kroner – og ville innebære
at nesten alle de kommunale fysioterapeutene hadde mistet jobben.
Det er fortsatt usikkert hva det endelige resultatet blir.

13
FYSIOTERAPEUTEN spiller en viktig rolle
som formidler av nyheter og fagkunnskap
til norske fysioterapeuter. Idag er det for få
fagartikler som sendes inn til tidsskriftet,
og det er for liten bredde i fagstoffet. Fag-
redaktør Guro Stene spør om det er inte-
resse for å publisere i FYSIOTERAPEUTEN,
og setter søkelyset på hva redaksjonen gjør
for å heve det faglige nivået.
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(Paragraf 16. 2 i NFFs lover)
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plakat og Redaktørplakaten.

Kampanjehøst for hode og kropp
Psykomotorikerne vil bli mer synlige. De vil kjempe for sin rettmessige plass innen psykia-

trien, som en viktig del av tilbudet til mennesker med psykiske lidelser. Ventelistene til

psykomotorisk fysioterapi er lange, og urovekkende mange av henvisningene gjelder barn

og ungdom.

Nå er det på tide at politikere og helsemyndigheter våkner opp og tar dette behovet på

alvor. Hvis de mener at psykiatri skal være et satsingsområde, noe Storting og regjering har

vedtatt, må det legges til rette for et bredt sammensatt behandlingstilbud.

Kampanjen «Knytter hode og kropp sammen» skal pågå i hele høst. Målet er å få flere

fysioterapeuter inn i psykiatrien. Som en hjelp til å spre informasjon om sin kompetanse har

NFFs faggruppe for psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi skaffet seg et lass med varme

skjerf. Skjerfene skal symbolisere at psykomotorikerne ser mennesket som en helhet i sin

behandling.

Når det gjelder psykiske lidelser er det svært viktig å komme tidlig i gang med behand-

lingen, før det utvikler seg til kroniske tilstander. Da sier det seg selv at behandlingstilbudet

til barn og unge er svært viktig.

Her kan og bør psykomotorikerne spille en mye større rolle enn de gjør i dag. Det er

igjen avhengig av at det opprettes flere stillinger med driftstilskudd. I mange kommuner går

det imidlertid motsatt vei. Som i Ålesund, der de kommunale fysioterapeutene har kjempet

med nebb og klør for å beholde arbeidsplassene i kommunen. De har lykkes halvveis, i og

med at bystyret i Ålesund nå vil vurdere å gjøre om de kommunale stillingene til private

stillinger med egne avtaler og driftstilskudd. På lengre sikt kan resultatet bli, i Ålesund og i

andre kommuner, at kommunalt ansatte fysioterapeuter forsvinner helt.

Som psykomotorikerne Ida Kavli og Berte Johanne Høgset sier i en artikkel på side 27:

– Det er ikke mulig å drive denne typen behandling uten driftstilskudd, fordi hver be-

handling tar en hel time per pasient. Psykiatri er et vedtatt satsingsområde, og i kommunene

er det vi som kan gi et tilbud til pasienter som ikke får psykiatrisk behandling andre steder.

Det er derfor utrolig at det ikke opprettes flere slike stillinger. Samfunnsøkonomisk må det

lønne seg, sier Kavli og Høgset, de eneste spesialister i privat praksis i Molde, med vente-

lister som strekker seg ett år fram i tid.

For barn og ungdom med psykiske lidelser er ett år veldig lenge. FYSIOTERAPEUTEN

ønsker psykomotorikerne lykke til med kampanjen «Knytter hode og kropp sammen»!
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 AktueltArbeidsliv

Halv seier etter hard
kamp i Ålesund
Bystyret i Ålesund har vedtatt å kutte budsjettet for

ergo- og fysioterapitjenester med tilsammen 1.6 mil-

lioner kroner. Det opprinnelige kuttforslaget var dra-

matisk mye verre – over tre millioner kroner – og

ville innebære at flere av de kommunale fysiotera-

peutene hadde mistet jobben.

Av Heidi Johnsen

Men det er fortsatt usikkert hva det endelige resultatet av innsparin-
gene blir, både for de kommunale fysioterapeutene og brukerne.
Hovedtillitsvalgt  i Ålesund, Bente Hole Vik, sier til FYSIOTERA-
PEUTEN at  bystyret har gått med på å vurdere et forslag fra de til-
litsvalgte om en ordning med kommunale driftstilskudd.

Forslaget går ut på å omgjøre de 7,75 kommunale  fysioterapeut-
stillingene til avtaler om driftstilskudd i privat praksis med 90 pro-
sent av dagens stillingsbrøker. Fysioterapeutene som går med på en
slik avtale må forplikte seg til å videreføre dagens omfang av fore-
byggende virksomhet i helsestasjons- og skolehelsetjenesten, samt
behandling i sykehjem og av fengselsinnsatte. Dette innebærer 6,975
avtaler om drift av privat praksis med de fysioterapeutene som berø-
res. Det er dette forslaget kommunen nå skal jobbe videre med.

Ergoterapeutene i Ålesund var på sin side svært skuffet over by-
styrets vedtak som innebærer at det vil være bare en kommunal ergo-
terapeut i Ålesund, en by med 40.000 innbyggere.

Kjersti Hatlestad, advokat i forhandlingsseksjonen i NFF, sier at
de tillitsvalgte i Ålesund  har kjempet for både arbeidsplassene og
pasientene,  en  innsats det står respekt av.

God støtte fra NFF
Bente Hole Vik understreker overfor FYSIOTERAPEUTEN  at de
har fått meget god støtte fra NFF sentralt.

– Rett før møtet i bystyret torsdag 4. september fikk vi oppmun-
trende SMS-hilsener fra Hatlestad og NFF-leder Anne Lexow. Dette
setter vi stor pris på, sier hun.

Hatlestad framholder at kommunens opprinnelige skisse ville fått
dramatiske konsekvenser for alle brukerne.

– Jeg kan heller ikke se at kommunen kan gjennomføre et slik
vedtak med det lov- og avtaleverket vi har i dag. Fysioterapi er en
skal-tjeneste  i kommunene og det forplikter, sier Hatlestad.

– Fysioterapeutene har ikke bare hatt fokus på seg selv og sine ar-
beidsplasser, men på pasientene og på konsekvensene av å fjerne nes-
ten åtte årsverk, sier Hatlestad.

Bakgrunn for denne konflikten er kommunens dårlige økonomi.
Bystyret vedtok at utgiftene til fysio/-ergoterapitjenesten skulle redu-

seres med 650.000 kroner i inneværende år og 2,6 millioner i 2004.
I Formannskapets siste møte før sommerferien ble vedtaket utsatt i på-
vente av at administrasjonen skulle utrede om reduksjonen kunne gjen-
nomføres i det omfanget som var foreslått, og uten at man gikk utover
kommunehelsetjenestelovens krav.  Videre om kommunen kunne spare
inn 2,6 millioner kroner fra 2004 gjennom reduksjon av kommunale
årsverk og oppretting av flere private hjemler/driftsavtaler.

Uforsvarlig
Fylkeslegen har i brev til kommunen sagt at kuttene i tjenesten er
uforsvarlige.

Fysioterapeutene  i Ålesund oppsøkte politikerne og informerte
dem om hva resultatet av rådmannens forslag ville innebære for
fysioterapitjenesten i byen. De har også brukt det faktum at det er
valgkamp.

Bystyrevedtaket  4. november gir ingen grunn til jubel, men en
halv seier i denne vanskelige saken må likevel sies å være en betyde-
lig seier. ■
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Aktuelt MT-autorisasjon

– NFF visste ikke at styret i fag-

gruppen for manuell terapi hadde

sendt søknad om autorisasjon til

helsedepartementet. Dette er en

så stor sak at den burde vært løf-

tet langt utover MTs faggruppe,

sier Anne Lexow, leder i NFF.

Av Heidi Johnsen
heidi.johnsen@fysio.no

Lexow understreker at diskusjonen om egen
autorisasjon er så prinsipiell at den burde
vært løftet langt utover faggruppen for ma-
nuell terapi.

– Vi synes faggruppen har behandlet
dette for internt. Medlemmene må på banen
når spørsmål av slik karakter skal diskuteres.
Dette er spørsmål som i andre sammenhen-
ger vil gjelde andre grupper, hvis myndighe-
tene bestemmer seg for å gi autorisasjon.
Her er for mange ubesvarte spørsmål som
flere enn Sentralstyret og MT-gruppa må
diskutere. Hva om medlemmene i fag-
gruppen blir stilt overfor valget om de vil
være fysioterapeuter eller manuell-
terapeuter? spør Lexow.

Dette er saken: NFFs faggruppe for manuell terapi (MT) har søkt Helsedepartementet om egen

autorisasjon. Søknaden ble sendt uten at NFF sentralt var orientert. Dette har skapt mye disku-

sjon i forbundet, både om framgangsmåte og om problematikken rundt det å ha en faggruppe

med to autorisasjoner. Et innlegg i faggruppens nye blad «Muskel og Skjelett» synliggjør at det

er usikkerhet rundt dette spørsmålet også innad i gruppen.

Sentralstyrevedtak
Sentralstyret i NFF hadde MT-autorisasjons-
søknaden på sakskartet på augustmøtet.
I et notat understreket Lexow at Sentralstyret
hadde etterspurt og forventet en mer utførlig
analyse av problemstillingen som grunnlag
for en prinsippdiskusjon om dobbel autorisa-
sjon.

I brevet sier forbundslederen videre at
Sentralstyret har full forståelse for at fag-
gruppen ønsker å utrede spørsmålet om au-
torisasjon. Dette er allerede uttrykt i Sentral-
styrets behandling av saken på møtene 4.fe-
bruar og 7.-8. april i år.

Sentralstyret beklager imidlertid, med
bakgrunn i foran nevnte, at faggruppen har
tatt saken i «egen hånd» og henvendt seg di-
rekte til Helsedepartementet med forespørsel
om auorisasjon for manuellterapeuter, skri-
ver Lexow.

Hun understreker overfor FYSIOTERA-
PEUTEN at for Sentralstyret er det viktig at
diskusjonen rundt dette temaet ikke ødeleg-
ger for den positive prosessen som skjer i
forhold til Henvisningsprosjektet.

Viktig sak
Forbundslederen sier videre at det kan synes
uheldig at faggruppen henvender seg direkte
til departementet om en sak som er av så
viktig prinsipiell karakter, og at spørsmål om
dobbel autorisasjon som fysioterapeut og
manuellterapeut er en type sak som primært
burde vært fremmet for Landsmøtet, sekun-
dært Representantskapsmøte, etter en forut-

gående diskusjon blant manuellterapeutene.
Sentralstyret vedtok at saken tas til etterret-
ning og at Sentralstyret forutsetter at Fag-
gruppen for manuell terapi i det videre for-
løp samarbeider med Sentralstyret. ■

MT-autorisasjon – en landsmøtesak?

Viktig sak. Forbundsleder Anne
Lexow sier dobbel autorisasjon er
en så viktig prinsippiell sak at den
burde vært fremmet for Landsmøtet.
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 AktueltMT-autorisasjon

Lehne avviser
kritikken fra NFF
– Styret i MT-gruppen har verken gått bak ryggen

eller utenom noen i denne saken. NFF har vært holdt

løpende orientert om autorisasjonssøknaden, sier

Petter Chr. Lehne, leder i NFFs faggruppe for

manuell terapi.

Av Heidi Johnsen

Lehne viser til godkjent referat fra et møte mellom NFFs sentrale le-
delse og faggruppen, der faggruppen har fått frie tøyler til å jobbe med
autorisasjonssaken.

– Vi har også hatt innspill til NFFs sentralstyre uten å få noen tilba-
kemelding, sier han.

– Styret i MT-gruppen har fått kritikk fra enkelte hold om at
autorisasjonsspørsmålet ikke har vært gjennomdiskutert i fag-
gruppen?

– Egen autorisasjon har vært resultatmål for våre to siste årsmøter.
Jeg kan derfor ikke se at medlemmer i gruppen ikke skulle være orien-
tert. Saken har vært sendt ut i organisasjonen på vanlig vis, den har
vært omtalt i MTs eget internblad, i FYSIOTERAPEUTEN og på net-
tet. Jeg synes forbundsleder Anne Lexow er unyansert i brevet til Sen-
tralstyret hvor hun sier at  saken har løpt litt løpsk og at vedtatte ned-
skrevne og ikke nedskrevne spilleregler ikke er fulgt slik kutymen er i
NFF. Jeg har fulgt spillereglene til punkt og prikke, sier Lehne.

To autorisasjoner
En problemstilling som har kommet opp i kjølvannet av autorisasjons-
saken er hvorvidt helsepersonell kan ha to autorisasjoner. Retten til å
få driftstilskudd og behandle med trygderefusjon er forbeholdt
fysioterapeutautorisasjonen.

Petter Lehne avviser problemstillingen og viser til at helsepersonell
godt kan ha to autorisasjoner.

– Det finnes eksempelvis leger som også er autoriserte fysiotera-
peuter. De har begge autorisasjonene. Departementet var tidligere ikke
positiv til to autorisasjoner. Nå signaliserer både politikere, med As-
mund Kristoffersen, (Arbeiderpartiet), saksordfører for Henvisnings-
prosjektet i sosialkomiteen, i spissen, og departementet en positiv
holdning, i og med at de går inn for at vi kan søke egen autorisasjon,
sier Lehne.

Ingen forandring
Når det gjelder retten til å kreve behandling via trygden som i dag er
knyttet til fysioterapeutautorisasjonen, mener Lehne det ikke vil være
noe problem i forhold til MT-autorisasjonen.

– Men blir Henvisningsprosjektet landsomfattende, må vi for-
handle om kompensasjon for nye arbeidsoppgaver. Vi ser for oss at
dette skjer via NFF, sier Lehne. ■
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Aktuelt MT-autorisasjon

Av Heidi Johnsen
heidi.johnsen@fysio.no

Vigen sier han ikke skjønner hvorfor en fag-
gruppe skal ha egen autorisasjon.

– Det må i såfall være som et ledd i en
løsrivningsprosess og skape masse proble-
mer for dem. Jeg tror neppe departementet

Legeforeningen:

– Dette blir en bastard
– Vi godkjenner bare spesialister og spesialistkompetanse og har heller

ingen faggrupper som har særordning med egen autorisasjon, sier Terje

Vigen, generalsekretær i Den norske lægeforening. Ifølge Vigen ville det

ført til splittelse av foreningen dersom en faggruppe i Legeforeningen

hadde gått utenom moderorganisasjonen i et slikt spørsmål.

vil ha slike ordninger. Skal de autoriseres
som manuellterapeuter må departementet
også godkjenne spesialistutdanningen. Skal
det ha noen interesse, må det legges opp til
en egen utdanning. Det tror jeg ikke de har
noen interesse av, sier Vigen.

– Lægeforeningen har medlemmer som
både er autorisert som lege og fysioterapeut.
Skaper ikke det konflikt?

– Det er to separate utdanninger som ikke
bygger på hverandre og kan ikke sammen-
lignes med den problematikken FYSIOTE-
RAPEUTEN presenterer her. Hos oss ville

en slik handling, hvor en faggruppe går
utenom moderorganisasjonen, ført til split-
telse av foreningen. Blant annet ville det ført
til tap av rettigheter i forhandlinger og ville
bidra til å stykke opp organisasjonen, sier
Terje Vigen. ■

Løsrivningsprosess. Terje Vigen, general-
sekretær i Den norske lægeforening mener
MT-gruppens søknad om egen autorisasjon
må være et ledd i en løsrivningsprosess.
Foto: Tidsskrift for Den norske
lægeforening.

– Vil ha åpen debatt om
MT-autorisasjon

Av Heidi Johnsen

Bakgrunn for uttalelsen er et innlegg
Hatlebrekke har i faggruppens nye blad,
Muskel & Skjelett. Til FYSIOTERAPEU-
TEN sier han at denne debatten er svært vik-
tig. Hatlebrekke tror det vil være uheldig

med to autorisasjoner i ett forbund. På spørs-
mål om han tror egen autorisasjon for
manuellterapeuter er et skritt mot løsrivelse
fra forbundet, svarer han at det vet han in-
genting om.

– Men jeg tror det er viktig at NFF får
fortgang i prosessen med å få offentlig god-

– Med mitt innlegg i Muskel & Skjelett ønsker jeg å få en åpen debatt

om hvorvidt vi skal ha en egen autorisasjon. Så vidt jeg vet har ikke

denne diskusjon vært oppe i faggruppen for manuell terapi, sier Fred

Hatlebrekke, fysioterapeut og spesialist i manuell terapi til FYSIOTE-

RAPEUTEN.

Laken

DØNSKI  INDUSTRI AS
Postboks 128, 1309 Rud

Telefon 67 17 74 40 • Fax 67 17 74 74
firmapost@d-i.as
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kjente spesialister.
Under overskriften  «Hvem er jeg?», skriver Hatlebrekke

at han med undring leste nyheten om at styret i faggruppen
har søkt departementet om å utrede autorisasjon for manuell-
terapeuter. Han tolker dette som om NFF ikke har støttet
henvendelsen. Det er avgitt innstilling til saken i OT.prp nr.
27, hvor det blir bedt om en vurdering av spørsmålet om au-
torisasjon også for manuellterapeuter. Saksordfører Asmund
Kristoffersen har uttalt at det er uproblematisk med dobbel
autorisasjon for manuellterapeuter, som fysioterapeuter og
manuellterapeuter.

Kjernen er identitet
– Det er dette som er kjernen i problemet. Hvilken identitet
skal jeg ha? Skal jeg kalle meg fysioterapeut eller manuell-
terapeut, og kan jeg være medlem i Norsk Fysioterapeut-
forbund med to identiteter? spør Hatlebrekke i innlegget.

Han skriver blant annet at det er med bakgrunn i NFFs
spesialistordning at han ser en konflikt med egen autorisa-
sjon som manuellterapeut. Spesialistordningen skal sikre
faglig kvalitet i de forskjellige retningene innen fysioterapi.
Faggruppen har hele tiden støttet denne ordningen og innført
egne kollegabaserte veiledningsseminarer.

– Min egen godkjenning som spesialist i manuell terapi
har både styrket min identitet som fysioterapeut og knyttet
meg sterkere til faggruppen, skriver han.

Sammenligner med legene
Videre sammenligner han fysioterapeutenes spesialist-
ordning med legenes. Den norske lægeforening har ikke fun-
net det formålstjenlig å søke om autorisasjon for sine spesia-
lister.

Hatlebrekke understreker at det er viktig å knytte egen
autorisasjon for manuellterapeuter opp mot et landsomfat-
tende henvisningsprosjekt. Han ser ingen problemer med å
være primærkontakt og samtidig kalle seg spesialist i manu-
ell terapi.

– Vi kan sammenligne oss med fastleger som har sin egen
spesialistutdanning i for eksempel allmennmedisin, uten at
de dermed kaller seg «allmennleger». Tvert imot mener jeg
det er viktig å holde på spesialisttittelen, spesielt med tanke
på den nye Helsepersonelloven. Departementet åpner for å
gi forskrifter om vilkår til godkjenning av spesialister innen
avgrensede helsefaglige områder. Dette kan gjøre det lettere
for  NFF å nå målet om å få offentlig godkjente
fysioterapeutspesialister. For spesialister i manuell terapi er
dette særdeles viktig i arbeidet med å få differensierte og
fylkeskommunale driftstilskudd, sier Hatlebrekke.

Offentlig videreutdanning
Hatlebrekke tror heller ikke at styret ved Det medisinske fa-
kultet i Bergen, hvor videreutdanningen i manuell terapi er
lagt, har tenkt seg at denne kan føre til en egen yrkesgruppe.

Et annet spørsmål han stiller i innlegget er om det skal
være noen nytte å opprettholde spesialisttittelen, og om sty-
ret har tenkt over hvilke krav som skal oppfylles for å fornye
tittelen manuellterapeut.

– Skal dette være de samme krav som stilles til andre
spesialister, og er det gitt  at NFF vil være med og adminis-
trere dette for oss, spør Hatlebrekke i sitt innlegg. ■

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.
• Vandrestaver fungerer utmerket 

som støtte og avlastning
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LEVERANDØR: ALPINA NORGE AS 
HOLMAVEIEN 20 - 1339 VØYENENGA 
TLF: 67 17 62 70

Komperdell får du kjøpt i din lokale sportsforretning
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FYSIOTERAPEUTEN
beklager...
... at vi trykket feil bilde av Hanne Borg

Finckenhagen i forrige nummer. Hun ble

intervjuet i serien «Medlem med mening»,

og bildet til saken viste en helt annen person

enn intervjuobjektet. En uforbeholden

unnskyldning til Hanne Borg Finckenhagen –

og til Berte A. Braaen som fikk sitt bilde i

bladet uten grunn!

PFF: Ta høyere egenandeler
Privatpraktiserende Fysioterapeuters

Forbund, PFF, oppfordrer sine medlemmer til

å ta høyere egenandeler av pasientene for

arbeid utenom avtaletiden. Denne oppfordrin-

gen til «sivil ulydighet» står å lese i siste

nummer av PFFs blad Fysioterapi i privat

praksis.

PFF begrunner oppfordringen med at

kommunenes innsparinger rammer de

privatpraktiserende fysioterapeutene urimelig

hardt.  PFF viser til Norsk Fysioterapeut-

forbund, NFF, som i sin sentrale avtale har

akseptert at medlemmene ikke kan ta høyere

egenandeler utenfor avtalehjemlens

arbeidstid. Ifølge PFF innebærer dette at de

privatpraktiserende fysioterapeutene må

betale kommunens sparetiltak.

NFF understreker i sitt siste rundskriv til

privatpraktiserende medlemmer at fysiotera-

peutene, når pasienten har rett til trygdere-

fusjon, må forholde seg til de egenandeler

som Stortinget har fastsatt. Dette gjelder

uansett størrelsen på driftstilskudds-

hjemmelen, fastslår NFF.

Helsedepartementet har gitt So-

sial- og helsedirektoratet i oppdrag

å sette ned en arbeidsgruppe som

skal utrede nye autorisasjoner.

Avdelingsdirektør Elisabeth Salvesen i
Helsedepartementet sier til FYSIOTERA-
PEUTEN at det ikke vil bli behandlet noen
søknader før arbeidsgruppen har levert sin
rapport 1. juni 2004. Av spørsmålene som
utredes er om helsepersonell kan ha to auto-
risasjoner.

Salvesen sier at mange osteopater også
har fysioterapeututdannelse. Men

Vellykket henvisnings-
prosjekt fortsetter
Fysioterapeuter med videreutdanning i ma-
nuell terapi og kiropraktorer i Nordland,
Hordaland og Vestfold skal fortsatt ha
henvisnings- og sykmeldingsrett.  Det har
Helsedepartementet bestemt. Anne Lexow,
leder i NFF, sier dette er positivt.

– Når prosjektet fortsetter før den ende-
lige evalueringen er gjort, viser det at evalu-
eringen av prosjektet så langt har vært så
bra, sier Lexow.

Undersøkelser som er gjort underveis vi-
ser at henvisningsprosjektet har vært vellyk-
ket og hatt en positiv effekt på sykefraværet

Autorisasjonssøknad
behandles neste år

osteopatiutdanningen er en egen utdannelse,
og man trenger derfor ikke å være fysiotera-
peut for å utøve dette yrket. Skal du derimot
bli spesialist i manuell terapi, må du ha
fysioterapiutdannelse.

I mandatet for utredningsprosjektet står
blant annet under tilråding med hensyn til
autorisasjon:

«Utredningen skal gi tilråding med hen-
syn til om vilkårene for autorisasjon som
helsepersonell er oppfylt for osteopati,
naprapati og manuell terapi. Videre skal det
gis en tilråding angående behovet for autori-
sasjon. For behandlingsformer hvor utø-
verne allerede har autorisasjon som annet
helsepersonell, skal det i tillegg gis en tilrå-
ding når det gjelder eventuelt behov for sær-
skilt autorisasjon». ■

Manuellterapi på frokost-tv
Onsdag 13. august deltok manuellterapeut Peter Døving og en av hans pasienter i et

innslag på TV2s «God morgen, Norge». Døving fortalte seerne hvordan manuellterapeuter

undersøker og behandler, i tillegg til å demonstrere sine metoder på pasienten.

Kvinnen som var med i studio hadde gått til manuellterapeut etter store problemer med

hodepine og kunne fortelle seerne at hun var blitt mye bedre.

Se innslaget gratis på TV2s nettsider. Du må registrere deg med brukernavn og

passord, blir det opplyst på faggruppens nettsider, www.manuellterapi.com

i prøvefylkene. Ventetiden har også gått ned.
Henvisningsprosjektet startet opp 1. sep-

tember 2001 og skal evalueres ved utgangen
av året. Ordningen har gått ut på at fysiotera-
peuter med videreutdanning i manuell terapi
og kiropraktorer har vært primærkontakter
for sine pasienter. De har rett til å sykmelde
pasienten i inntil åtte uker og til å henvise til
undersøkelse hos spesialist.

Fordelen for pasientene er at de kommer
raskere til behandling og slipper å gå via le-
gen. ■
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I fjor høst inviterte overlege Serena Tonstad fysioterapeuter til å bli med

i kampen mot overvekt da hun arrangerte kurs i Oslo. Fysioterapeutene

kom i hopetall. I oktober arrangeres en konferanse om overvekt og fy-

sioterapeuter ønskes velkommen til å delta.

Fysioterapeuter inviteres
til fedmekonferanse

Av Heidi Johnsen

Verdens Helseorganisasjon, WHO, har defi-
nert overvekt som en ny global epidemi.
Konferansen som arrangeres i Oslo er et
samarbeid mellom Sosial- og helsedirektora-
tet og Norsk Forening for Fedmeforskning.
Serene Tonstad, overlege ved avdeling for
Preventiv Kardiologi, Ullevål Universitets-
sykehus, er foreningens leder. Spørsmålet
som stilles er hvordan man skal bremse og
forebygge utviklingen med overvekt. Til å
belyse dette, er det invitert utenlandske ek-
sperter, blant annet fra WHO. Fra Norge del-

tar overlege Serena Tonstad og dr.med Kaare
Norum.

En av årsakene til at Tonstad ønsker flere
fysioterapeuter med på laget, er å få fysiote-
rapeuter til å ta inn kunnskap om kosthold i
sin informasjon til pasientene.

– Fysioterapeuter kan trening, men de må
også se den sammenhengen ved eksempelvis
fedme og hjerte/karsykdommer, sa Tonstad
til FYSIOTERAPEUTEN i september i fjor.

Konferansen om overvekt – forebygging
og behandlling, varer én dag. Den avvikles
på Radisson SAS Holberg i Oslo, og den er
gratis for deltakerne. Se info i kalender. ■

NFF satser på mer
medlemsverving
Medlemskampanjen «alle-som-en» går noe

tregere enn NFF hadde håpet på. Målet er å

komme opp i 8.500 medlemmer innen

landsmøtet 2004, men antallet medlemmer

per i dag er 8.083.

På Sentralstyrets møte 20.august ble de

foreløpige resultatene av kampanjen diskutert.

NFFs generalsekretær Lene Rønning-Arnesen

etterlyste særlig et økt engasjement blant

fysioterapeuter i privat praksis.

I løpet av september skal det sendes ut

plakater til bruk på venterom og personalrom i

instituttene. I forkant av hovedoppgjøret i

2004 vil det bli sendt ut NFF-plakater som kan

henges opp på personalrommene ved alle

landets sykehus. Målet her er å få fram

fordelene ved NFF-medlemskap for fysiotera-

peuter som jobber i sykehus.

40-årsfeiring for kull-62
Arrangementskomiteen på Helgeland vil takke

alle 28 fysioterapeutene fra kull-62 som

sammen med oss laget en kjempeflott helg i

Brønnøysund i juni.

Vi fikk positive tilbakemeldinger helt fra vi

startet planleggingen av 40-årsjubileet. At 30

damer tok seg tid til å møtes synes vi var flott.

Været var ikke av det aller beste, men vi fikk

likevel oppleve noe av Helgelandskysten, og vi

fikk god tid til å være sammen – «alle fikk pratet

med alle.»

Tilbakemeldingene har vært utrolig positive.

Takk alle sammen. Takk også for mange flotte

bilder. Vi sees på Røros eller i Kristiansand om

ikke så lenge!

Klem fra Mette og Helga

Muskel&Skjelett heter en nyskapning på bladfronten fra
Faggruppen for manuell terapi. Første nummer kom ut i
august.

Faggruppens informasjonssjef, Espen Mathisen, er
også redaktør for bladet. Han sier at navnet
Muskel&Skjelett avspeiler at bladet i større grad skal ta
for seg fagområdet manuellterapeuter arbeider på, iste-
denfor faggruppen selv. Presentasjon av forskning på
muskel- og skjelettlidelser vil utgjøre en stor del av
innholdet. Dette gjelder uavhengig av om det er
manuellterapeuter, fysioterapeuter, leger eller kiro-
praktorer som står bak, ifølge Mathisen.

I august-nummeret finner vi blant annet stoff om
kroniske ryggsmerter og aktivitet etter rygg-
operasjoner, videreutdanningen i manuell terapi og
henvisningsprosjektet.

Bladet Muskel&Skjelett skal komme ut med tre
numre i året, og erstatter det gamle MT-Nytt. ■

Manuellterapeutene
med nytt blad

Nytt blad. Første
nummer av nykommeren
«Muskel&Skjelett».

Smånytt
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Leserne av danske Fysioterapeuten er godt
fornøyd med sitt fagblad. Men de ville ha
likt det enda bedre hvis det ble mer stoff i
bladet om fag og metode, i form av artikler
som det er overkommelig å lese. Minst inter-
esse er det for stoff om hva forbundet gjør
og mener.

Dette går fram av en leserundersøkelse
som forbundet Danske Fysioterapeuter har
gjennomført. Undersøkelsens kvantitative
del bygger på 307 telefonintervjuer. Den
kvalitative delen bygger på ti personlige
dybdeintervjuer og et fokusgruppemøte med
ti deltakere.

Som for norske fysioterapeuter, er fagbla-
det det viktigste bindeleddet til fagforbund
og fagmiljøer. Fysioterapeuten i Danmark
kommer ut med to ukers mellomrom, men
blir bladet lest? Ja, hvis vi skal stole på
leserundersøkelsen. Over 90 prosent av fy-
sioterapeutene leser eller blar gjennom minst
fem av seks blader. 20 prosent sier at de le-
ser hele bladet og 43 prosent leser om lag
halvparten. Kun 11 prosent har svart at de
bare leser en artikkel.

Og hva er så en interessant sak? Er det

Danske fysioterapeuter vil
ha mer fagstoff

forbundslederens innlegg, forslag til skulder-
øvelser eller reportasje fra en arbeidsplass?
Fagstoffet får definitivt best respons. 85 pro-
sent svarer at de er svært interessert i fag-
stoff, mens 73 prosent ser på  utdannings- og
stillingsannonser som viktig stoff.

Det er minst interesse for organisasjons-
politisk stoff og aktiviter ute i lokallagene.
Flertallet sier at hvis de først skal lese om
forbundets virksomhet, så skal det helst være
i form av notiser.

 Av dybdeintervjuene går det fram at
mange lesere ønsker mer stoff som kan gi
faglig inspirasjon og tips om praktiske meto-
der. På bakgrunn av disse intervjuene blir det
konkludert med at det neppe er tungt og van-
skelig tilgjengelig vitenskaplig stoff,
vitenskapsmetode og doktorgrads-
avhandlinger leserne vil ha mer av. De fleste
vil ha en blanding av teori og praksis – i
form av artikler som er overkommelige å
lese og godt skrevet og bearbeidet.

Vil du vite mer? Se på www.fysio.dk/
nyheder/artikkelbilag

Jämtland i Sverige har opphevet kravet om henvisning fra lege for å få behandling hos
fysioterapeut. Siden januar 2002 har det pågått forsøk med full henvisningsfrihet. Erfa-
ringene er så positive at ordningen ble gjort permanent i juni, skriver bladet Sjuk-
gymnasten.

En rapport som ble lagt fram i juni viste at kostnadene til fysioterapi i Jämtland ikke
hadde økt, men tvert imot minsket i prøveperioden. Dessuten har tilgjengeligheten for
fysioterapitjenester blitt bedre.

Tre av fire pasienter som ble spurt mener at de selv bør kunne avgjøre hvilken be-
handling de trenger. Dermed har pasientbesøk med henvisning fra lege gått ned, mens
antallet pasienter som har oppsøkt fysioterapeuten selv har økt.

En stor del av legene i Jämtland fylke er positive til endringen fordi det avlaster
dem i arbeidet, men det fins også de som er kritiske. Kritiske røster fins også blant en-
kelte fysioterapeuter, blant annet fordi endringen innebærer et økt ansvar.

I Sverige kan fylkene selv avgjøre om de vil oppheve henvisningsplikten eller ikke.

Unødige sykemeldinger
koster milliarder
Staten kan spare milliardbeløp ved å satse på

rehabilitering og ikke la folk gå sykemeldte

uten at det er helt nødvendig. Fysioterapeu-

tene bør få større innflytelse. Dette er

konklusjonen i en rapport som det svenske

fysioterapeutforbundet, LSR, har utarbeidet.

I undersøkelsen deltok 150 pasienter som

hadde vært sykemeldte i tre måneder og gått

til behandling hos fysioterapeut. Pasientene

fikk svare anonymt på spørsmål om det å

være sykemeldt og hva de mente om

behandlingen de hadde fått.

12 prosent mente at de kunne jobbe 25-

75 prosent av full stilling, istedenfor å gå

sykemeldt på heltid. 45 prosent sa at det ikke

hadde vært noen diskusjon under

sykemeldingsperioden om de ville klare å

jobbe heltid eller deltid. Om fysioterapeuter

hadde hatt større innflytelse på sykemelding-

sperioden, mente 25 prosent at de ville

komme tidlgere tilbake i jobb. Mer og

tidligere behandling hos fysioterapeut ble

angitt som den viktigste enkeltfaktoren for å

komme seg tidligst mulig tilbake i jobb.

I Sverige arbeider Legitimerade Sjuk-

gymnasters Riksforbund, LSR, for at

fysioterapeuter skal få rett til å sykemelde

pasienter. Undersøkelsen støtter ifølge LSR

opp om dette synet. Rapporten ble lagt fram

under Almedalsveckan på Gotland tidligere i

sommer der Sveriges maktelite samles til

seminarer og møter.

– 86 prosent av pasientene mente det var

et bra forslag å gi fysioterapeuter rett til å

skrive ut sykmeldinger, særlig når det gjaldt

lidelser i bevegelsesapparatet, sier LSRs leder

Raija Tyni-Lennè til bladet Sjukgymnasten.

LSR konkluderer med at 25.000 – 35.000

pasienter vil komme raskere tilbake i jobb

hvis fysioterapeutene får større innflytelse på

sykemeldinger og rehabilitering.

Stadig flere svenske fylker dropper
henvisningsplikten

Smånytt
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Av fagredaktør Guro Stene
guro.stene@fysio.no

Fagredaktørens oppgave er å sørge for at
fagartiklene som blir publisert er aktuelle og
relevante for fysioterapeuter i Norge, at det
holdes et høyt faglig nivå og at mange ulike
typer fagartikler blir presentert. En av forut-
setningene for å oppnå kvalitet og kunn-
skapsøkning i fysioterapi, er å dokumentere
våre kliniske erfaringer og effekten av det vi
gjør gjennom relevant forskning, og framfor
alt at vi deler denne kunnskapen med andre
kolleger. I dag er det for få fagartikler som
sendes inn til tidsskriftet, og det er også for
liten bredde i fagstoffet.

På bakgrunn av dette stiller vi oss spørs-
målet: Er det interesse for å publisere i FY-
SIOTERAPEUTEN? Dette er en forutset-
ning for at norsk fysioterapi skal kunne
skilte med å ha et tidsskrift av høy faglig
kvalitet.

Anerkjennelse som fagtidsskrift
Som et ledd i en  prosess for å heve nivået
på fagartiklene i FYSIOTERAPEUTEN, ble
nye retningslinjer innført fra 31. oktober
2002. Bakgrunnen for dette var å klargjøre
rent tekniske forhold ved manuskriptene,
som for eksempel lengde, bruk av referanser
og strukturering av innhold. Samtidig ble det
gjort tydeligere hvilke kategorier av fag-
artikler som blir vurdert, henholdsvis artikler
basert på vitenskapelige arbeider, litteratur-

FYSIOTERAPEUTEN
– brobygger mellom forskning og praksis

studier, kasuistikker og artikler som ikke er
basert på vitenskapelige arbeider.

Konkrete retningslinjer skal være til hjelp
for forfatterne, refereene og fagredaktøren. I
tillegg til å være et verktøy i den daglige
håndteringen av fagartikler, er retningslin-
jene et av kriteriene for å få anerkjennelse
som tidsskrift. Høyeste anerkjennelse for et
tidsskrift er å være meritterende, det vil si at
tidsskriftet holder en høy kvalitet ut fra gitte
kriterier. Slike kriterier er blant annet utar-
beidet av ISI Science Citation Index (SCI)
som er en av verdens største tverrfaglige
bibliografiske databaser innen naturviten-
skap, medisin og teknologi. SCI vurderer
kvaliteten på tidsskrifter og har kontinuerlig
oppdatert oversikt over meritterende tids-
skrifter over hele verden. Kriteriene er til-
gjengelige på deres nettsider
www.isinet.com

Per i dag oppfyller FYSIOTERAPEU-
TEN til dels disse kriteriene. Blant annet eta-
blerte tidsskriftet i 1996/97 en referee-ord-
ning, som nå består av 32 refereer med mini-
mum hovedfagskompetanse. Våre artikler
vurderes av to referees, og indekseres i
SveMED+, driftet av det Karolinska
Institutet i Stockholm, som inneholder refe-
ranser til nordiske artikler innen det medisin-
ske området. FYSIOTERAPEUTEN er like-
vel ikke et «anerkjent» tidsskrift. Tidsskrifter
som er indekserte i store internasjonale me-
disinske databaser, som for eksempel Med-
line, oppnår en viss «impact factor», og

Som formidler av nyheter, informasjon og fagkunnskap til norske fysioterapeuter,

spiller tidsskriftet FYSIOTERAPEUTEN en viktig rolle. For å opprettholde og styrke

denne rollen, er vi avhengige av innsatsen til et knippe fysioterapeuter som sender inn

manuskripter, et frivillig refereekorps som vurderer artikler, og ikke minst, interesse og

engasjement fra våre lesere. I denne artikkelen ønsker jeg å vise hva vi jobber med i

redaksjonen og hvilke utfordringer tidsskriftet står overfor.

Fagstoffet i FYSIOTERAPEUTEN
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anerkjennelsen kommer an på hvor høy
denne faktoren er. Fysioterapitidsskrift som
Australian Journal of Physiotherapy og
Physical Therapy (USA) er indeksert og har
oppnådd faglig anerkjennelse internasjonalt.

Selv om FYSIOTERAPEUTEN er langt
unna å være et meritterende tidsskrift, står vi
likevel overfor den utfordringen det er å
overleve som et godt fagtidsskrift. Vi må
stille oss spørsmålet om det er i denne ret-
ningen vi skal bevege oss. Å utelukke denne
muligheten vil nok mange si er å snu ryggen
til framtida. Det stilles stadig krav til oss om
å utøve kunnskapsbasert fysioterapi og do-
kumentere praksis, og utdanningene aka-
demiseres i stor grad. Tidsskriftet bør fort-
sette å være et medium for brobyggingen
mellom praksis og forskning.

Som et ikke-meritterende tidsskrift må vi
forholde oss til at publisering hos oss ikke
teller i oppbyggingen av en doktorgrad. Der-
for «mistes» en del originale vitenskapelige
artikler til internasjonale meritterende tids-
skrifter. Så lenge vi ikke kan møte akademi-
kernes behov som meritterende, er det et di-
lemma hvordan tidsskriftet kan heve nivået
tilstrekkelig for å bli anerkjent. Samtidig er
det et poeng at tidsskriftet reflekterer den
akademiske aktiviteten som foregår i faget.
Fagstoffet i vårt blad kan aldri bli bedre enn
det fysioterapeuter selv bidrar med ved å
sende inn manuskripter.

Det er lite realistisk å tro at FYSIOTE-
RAPEUTEN kan bli et meritterende tids-
skrift i nærmeste framtid. Dette krever res-
surser som ikke eksisterer i redaksjonen i
dag, både når det gjelder antall ansatte, øko-
nomiske rammebetingelser og for liten gjen-
nomstrømning av fagartikler. Vi publiserer
omtrent 12 fagartikler i året, noe som ifølge
de fleste internasjonale databaser er util-
strekkelig. Dessuten er det i tillegg til fag-
artiklene, også tidsskriftets formål å «belyse
fysioterapifaglige, fag- og organisasjons-
politiske, utdanningspolitiske og helse- og
sosialpolitiske forhold» gjennom nyhets- og
reportasjestoff. Til sammenligning har større
meritterende tidsskrift gjerne en egen «jour-
nal» hvor flere fagartikler publiseres, og
gjerne et medlemsblad i tillegg.

Tiltak for å heve nivået
Det er mange meninger om nivået på fag-
artiklene i FYSIOTERAPEUTEN. Uansett
er det viktig at tidsskriftet holder et så høyt
faglig nivå som mulig. Tidligere leser-
undersøkelser har vist at 92 prosent av nor-
ske fysioterapeuter leser tidsskriftet. Vi er
sannsynligvis den viktigste kilden for
fysioterapifaglige nyheter og faglig oppdate-

ring for mange.
I redaksjonen jobbes det med en rekke til-

tak for å øke kvaliteten på fagstoffet. Til høs-
ten arrangerer vi for første gang et dags-
seminar for tidsskriftets refereer. Vi ønsker å
skape et felles forum for utveksling av kunn-
skaper og erfaringer med ordningen. I løpet
av de nærmeste månedene skal det også
gjennomføres en leserundersøkelse for å
kartlegge leservaner og fange opp hva som
skal vektlegges i FYSIOTERAPEUTEN i
framtida.

Hvor står vi?
Forskningsaktiviteten i fysioterapifaget er
økende i Norge. I tillegg til å være gode
praktikere, øker vi vår kompetanse akade-
misk. Det er behov for å belyse de mange
kliniske og forskningsmessige utfordringene
vi står overfor med et bredt spekter av ulike
manuskripter. I likhet med flere andre
fysioterapitidsskrift, etterlyser vi blant annet
gode eksempler på kasusrapporter (case-
reports), som er en av flere framgangsmåter
for å dokumentere og offentliggjøre

fysioterapipraksis i det daglige.
Debatten om hva som er «evidence

based» kunnskap dukker stadig opp. Ut i fra
hva som blir publisert i de fleste meritter-
ende medisinske tidsskrift, kan en få inn-
trykk av at enkelte typer forskning blir vekt-
lagt i større grad. Det er en utfordring for oss
og for fagmiljøene å bidra til at både kvanti-
tative og kvalitative forskningstradisjoner i
like stor grad blir vurdert som gyldig kunn-
skap. Vi må stille oss kritisk til, men samti-
dig åpne for, hvilken kunnskap som er av
verdi for faget. FYSIOTERAPEUTEN skal
formidle fagartikler med et  høyt faglig nivå,
men framfor alt bør vi sørge for å vise bred-
den i faget vårt og stimulere til å fremme et
mangfold innen fysioterapiforskning.

Jeg oppfordrer derfor norske fysiotera-
peuter til å ta pennen fatt og dele ideer, fors-
kning og klinisk erfaring med kolleger! Slik
kan vi rette søkelyset mot problemstillinger
vi møter i det daglige, reflektere over egen
og andres praksis og skape debatt om hva fy-
sioterapi er og skal være.

FYSIOTERAPEUTEN tar imot ulike former for manuskripter: debattinnlegg,
bokanmeldelser, kronikker og fagartikler. Hver kategori har ulike rammer
som forfatterne må forholde seg til.
Retningslinjer for manuskripter finner du på

www.fysioterapeuten.no/artikler/
dokumenter/retningslinjer.html

Har du noe på hjertet?

Fagstoffet i FYSIOTERAPEUTEN
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Eline Thornquist, Dr. Philos., postdoc.
stipendiat. Institutt for klinisk medisin,
Universitetet i Tromsø

Anne Gretland, Høgskolelektor,
Fysioterapiutdanningen, Høgskolen i
Tromsø

Innledning
Ut fra de teoretiske perspektivene vi rede-
gjorde for i forrige artikkel, fortsetter vi å
rette oppmerksomhet mot samspillet mellom
pasient og terapeut. Vi er spesielt interessert
i hvordan terapeuten fremmer pasientens
deltakelse, og hvordan det etableres forbin-
delser mellom pasientens kroppslige funk-
sjon og hennes erfarings- og meningsverden.

I artikkelen er det ut fra flere hensyn
valgt å se på noen behandlingssekvenser
hvor hals og strupe er tema.1  Pasienten,
Kari, er periodevis plaget av hodepine,
svelgvansker og følelse av klump i halsen.
Videre er hals og strupe et kroppsområde
som aktualiseres flere ganger i behandlin-
gen. Fysioterapeuten arbeider med dette

I en serie på to artikler rettes oppmerksomheten mot den konkrete fagutøvelsen hos fysiotera-

peuter. Artiklene er basert på analyse av to videofilmer hvor samme pasient behandles av to

forskjellige fysioterapeuter med samme behandlingsform.

I den første artikkelen, publisert i FYSIOTERAPEUTEN nr. 7/2003,  skisserte vi fellestrekk og forskjeller ved de to behandlingene,
og vi utdypet særtrekk ved fysioterapeutenes praksis i den første fasen av behandlingen. I denne artikkelen ser vi nærmere på den
ene behandlingen for å belyse terapeutiske potensialer i kroppslig og verbal samhandling. De aktuelle behandlingene gjaldt psyko-
motorisk fysioterapi, men temaene som belyses har relevans i forhold til alle møter mellom pasient og fysioterapeut.

Del II: En nærstudie

Kropp, samtale og deltakelse

kroppsområdet i ulike stillinger og med ulike
virkemidler. De valgte behandlings-
sekvensene illustrerer særtrekk ved terapeut-
ens tilnærmingsmåter og kommunikative
strategier samtidig som de er typiske for be-
handlingen som helhet.2  Eksemplene viser
hvordan terapeuten har forskjellige innfall-
svinkler til «det samme», og hvordan disse
utfyller hverandre.

Det presenteres utdrag med direkte gjen-
givelser fra praksis. Disse utdragene følges
av kommentarer som omfatter en form for
praksisnære sammendrag og mer teori-infor-
merte betraktninger. Avslutningsvis sam-
menfatter vi det empiriske materialet som er
brukt og drøfter det i lys av de teoretiske
perspektivene som ble presentert i første ar-
tikkel. Vi knytter dette an til aktuelle helse-

politiske debatter om informasjon, kommu-
nikasjon og «brukermedvirkning».

Resultater og refleksjoner
Erfaring og bevegelse knyttes sammen.
Første gang hals og strupe tematiseres skjer
etter omlag åtte minutter. Fysioterapeuten
(F) står ved siden av pasienten (P), som sit-
ter på en krakk. F legger en hånd i Ps nakke
og en hånd på hodet som roteres forsiktig.

F: Her går det helt fint. (gjør så nikke-
bevegelse) Men her er det noe som....
kjenner du det?
P: Jeg kjenner at det butter.
F: Hva er det som butter?
P: Her. (peker på halsen)
F: (slipper Ps hode, lener seg fram og ser
på P) Er det fortsatt på forsiden av hal-

1 Metodiske framgangsmåter er redegjort for i forrige artikkel (1).

2 I den psykomotoriske tradisjonen legger en vekt på å se lokale forhold i sammenheng med hele kroppens funksjon;
en behandler aldri lokale dysfunksjoner isolert (2-4). Det gjelder også for denne behandlingen. Utdragene her er derfor
noe misvisende med hensyn til hvordan terapeuten forholdt seg til kroppslig funksjon og sammenhenger for øvrig. Se
første artikkel, hvor det kommer tydeligere fram at fysioterapeuten er orientert mot hele kroppen.

Fagutøvelse i fysioterapi
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sen?… Har du hatt noe med halsen siden
sist?
P: Ehh ... nei.
F: Så det er ikke nakken du kjenner, men
strupen?
P: Ja.
F: Vi skal ta det en gang til, og hvis du
kan klare å beskrive hva du kjenner i
strupen ... (gjør nikkebevegelse en gang
til; F har igjen hendene på Ps hode).

Sekvensen starter med nakkebevegelser: Fy-
sioterapeuten foretar først en lett rotasjons-
bevegelse i pasientens nakke. Hun bekrefter
med ord at bevegelsen går «helt fint». Deret-
ter foretar hun en nikkebevegelse der hun
kjenner at noe hindrer fri bevegelse. I stedet
for bare å la dette være noe hun merker seg,
gir hun umiddelbart tilbakemelding og etter-
spør hva pasienten selv kjenner. Når pasien-
ten svarer, gjentar terapeuten hennes ord
(«butter») og bruker det i et spørsmål («Hva
er det som butter?»). Et slikt spørsmål er
ikke alltid lett å svare på for en pasient. Pasi-
enten synes imidlertid ikke å være i tvil; hun
svarer med én gang og med ord («her») og
med kroppen (peker).

Det neste terapeuten gjør er å lene seg
fram og se på pasienten mens hun spør om
det fortsatt er på forsiden av halsen. Hun lu-
rer på om det har vært noe spesielt siden sist
med halsen. Pasienten nøler og svarer nei,
hvorpå terapeuten igjen stiller et spørsmål
om hva som hindrer bevegelsen i nakken.
Denne gang formuleres spørsmålet i en
påstandsform («ikke...nakken, men stru-
pen»), og pasienten svarer bekreftende på at
det er strupen. Deretter forberedes hun på at
bevegelsen skal gjentas, og nå ber terapeuten
henne om å prøve å beskrive hva hun kjen-
ner (i strupen), hvorpå nikkebevegelsen
gjentas. Vi merker oss at terapeuten benytter
seg av gjentagelser: Samme bevegelse gjen-
tas slik at pasienten får mulighet til å kjenne
etter. Fysioterapeuten spør dessuten på litt
forskjellige måter om noe av det samme.
Dermed blir det mulig for henne som profe-
sjonell å danne seg et pålitelig inntrykk; det
var ikke en tilfeldighet at pasienten kjente at
det «buttet» ved én bestemt og enkeltstående
bevegelse.

Når det gjelder språkbruk, merker vi oss
at terapeuten bruker samme ord som pasien-
ten selv nettopp hadde introdusert: «det
butter». Det ligger en anerkjennelse i dette, i
stedet for raskt å oversette det som sies til
faglige profesjonelle termer. Noe annet vi
merker oss, er formuleringen «hvis du kan
klare å beskrive hva du kjenner i strupen...».
Her ligger det et lite krav om prestasjon, og

den er basert på en erkjennelse om at det kan
være vanskelig å sette ord på kroppslige sen-
sasjoner og fornemmelser. På flere måter
gjøres pasienten til en meningsberettiget del-
taker i denne sekvensen: Ved at terapeuten
lar pasienten få innblikk i sine observasjo-
ner, ved å inkludere bevegelser  – direkte
kroppslige erfaringer –  og ved å vise inter-
esse for hva pasienten selv kjenner.

Ser vi på samhandlingsstrukturen, bygger
de to partene på hverandres bidrag, og de har
oppmerksomheten rettet mot det samme.
Dermed bekreftes pasienten, det etableres et
felles grunnlag for videre samarbeid og et
begynnende grunnlag for pasientens egen-
utforsking.

Minner vekkes
Behandlingen fortsetter slik:

P: (lager gurglelyder)
F: (slipper Ps hode, lener seg igjen fram
og ser på P) Det høres ut som om du blir
kvalt. (F setter seg)
P: Ja, det blir sånn stappa. (tar seg til
strupen og ser på F)
F: Akkurat.
P: Som å bli stappa med blomkålsuppe
... det var det jeg kom på i farten. (slip-
per hodet fram og ler)
F: (smiler) Ble du det?
P: (løfter hodet opp igjen) Ja.
F: Vær så god, spis suppa di.
P: Ja. (ler og slipper hodet fram igjen)
F: Ja, ja, ja ... jeg deler sånne erfaringer
med deg ... gufne erfaringer med å spise.
(P løfter hodet igjen og ser på T) Har det
satt seg fast i halsen din?
P: (ler fortsatt litt) Det var det som kom
opp nå iallfall ... jeg kjente det iallfall
her i halsen. (peker)
F: Ja, det dukker opp både det ene og det
andre. (flytter blikket fra Ps ansikt til
ryggen) Vel, vel. Nå skal vi se når du glir
rolig fram – ikke press deg – slipp hodet
rolig fram mot brystkassen – ikke trekk,
ikke press, stopp hvis det er ubehagelig.
(P slipper hodet fram) Hvordan går det
nå? 3

P: Nå går det fint.

Denne sekvensen begynner med at pasienten
«svarer» på en spesiell måte: Oppfordringen
om å beskrive hva hun kjenner, ble ikke be-
svart med ord, men med gurglelyder. Dette
følges opp av  terapeuten både kroppslig og
verbalt: Hun slipper kroppskontakten med
pasienten, etablerer blikkontakt med henne

og forandrer selv stilling. Med ord gir hun
uttrykk for hvordan hun oppfattet lydene:
«det høres ut som om du blir kvalt». Sagt
med andre ord: Både med kropp og med ord
gir hun uttrykk for at dette er noe å merke
seg – å dvele ved.

Pasienten svarer – også hun både verbalt
og kroppslig: Hun forteller om ubehags-
fornemmelse («stappa»), og hun tar seg til
strupen. Fysioterapeuten begrenser seg nå til
å komme med et bekreftende enkeltord («ak-
kurat»), hvorpå pasienten forteller hva for-
nemmelsen vekket av minner om spising fra
tidligere, samtidig som hun ler. Terapeuten
følger opp utsagnet med et spørsmål, som
pasienten svarer bekreftende på med et «ja».
Deretter forfølger terapeuten temaet ved å
gjenta og reformulere pasientens utsagn.
Igjen svarer pasienten bekreftende og ler.

Nok en gang følger terapeuten opp pasi-
entens budskap. Denne gangen ved først å
komme med noen avdramatiserende «ja, ja,
ja» og litt pause, for så å alminneliggjøre det
hele ved å si at hun deler pasientens erfarin-
ger. Idet pasienten løfter hodet og ser på
henne, stiller hun et nytt spørsmål: «Har det
satt seg fast i halsen din?» Pasienten kom-
mer så ikke med noe nytt i sakens anledning,
hvorpå hun avrunder temaet med ord og går
over til bevegelser igjen – til framover-
bøyning av hele trunkus.

Fysioterapeuten gir nå flere instruksjoner:
Hun oppfordrer pasienten til å «gli» og
«slippe» rolig fram, til ikke å presse seg,
ikke gjøre noe ubehagelig. Når pasienten så
bøyer hodet – «slipper» seg fram, stiller hun
et åpent spørsmål «Hvordan går det nå?» Pa-
sienten svarer: «Nå går det fint».

Også i denne sekvensen utdypes og
videreføres pasientens bidrag i flere ledd.
Terapeuten stopper ikke ved et tredje ledd i
en meningsutveksling ved å introdusere noe
nytt eller evaluere pasientens utsagn eller ut-
trykk (se forrige artikkel). Strukturen i sam-
handlingen er fortsatt kjennetegnet ved at de
to partene bygger på hverandres bidrag og
har oppmerksomheten rettet mot det samme.
Ikke minst er det verdt å bemerke at begge
parter bidrar til situasjonen – på kroppslige
og verbale måter – og dermed også til
informasjonstilfanget, det vil si til det som
blir grunnlaget for forståelse av pasientens
plager, behandlingsvalg og tilpasninger i
neste runde.

Utdraget viser at bevegelser aktiviserer
erfaringer fra tidligere i livet. Det er illustre-
rende for hvordan kroppen lagrer minner, og

3 Stopp kursiveres for å få fram at terapeuten la trykk på dette ordet.

Fagutøvelse i fysioterapi
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for hvordan kroppslig behandling kan bidra
til å vekke minner og gjenoppleve tidligere
hendelser. Det er tydelig at terapeuten søker
å etablere forbindelser mellom pasientens
kroppslige funksjon, plager og hennes erfa-
ringer. Det synes som om dette er i tråd med
pasientens forestillingsverden.

Når det gjelder gurglelydene, er de
flertydige som kroppslige uttrykk generelt.
Fysioterapeuten formidler sin oppfatning av
dem, og ut fra allmennmenneskelig erfaring
er det ikke søkt å assosiere dem med å bli
kvalt. Det er imidlertid et sterkt uttrykk å si
at «det høres ut som om du blir kvalt», men
vi merker oss samtidig at terapeutens formu-
lering er denne: «det høres ut...». Hun sier
med andre ord hva hun hører, og dermed kan
pasienten eventuelt føye til hva hun kjenner,
opplever og erfarer. Og terapeuten markerer
alvoret i pasientens reaksjon ved at hun stop-
per opp sin kroppslige tilnærming, endrer
stilling og etablerer kroppslig kontakt ansikt-
til-ansikt.

Pasienten svarer med å bruke uttrykket å
bli «stappa». Dette følges opp av  terapeuten
senere som et spørsmål om noe har «satt seg
fast». Den sterke og litt dramatiske formule-
ringen «å bli kvalt» forlates til fordel for mer
alminnelige og dagligdagse uttrykk.

Vi merker oss at det er en ro over situa-
sjonen. Fysioterapeuten er opptatt av å finne
ut hva pasientens erfaringer i strupe og hals
har sammenheng med, og hun gjør ikke noe
terapeutisk på kroppslig vis mens utvekslin-
gen pågår. Pasientens svar tas imot og
alminneliggjøres. Det synes ikke som om
poenget er om det pasienten sier er «svaret»
på hennes plager og problemer; hovedpoen-
get synes å være at pasienten selv gjør noen
erfaringer og får tid til ettertanke.

Vi merker oss også at terapeuten er opp-
tatt av bevegelseskvalitet; for eksempel hen-
nes instruksjon i siste ledd. Hun styrer pasi-
entens oppmerksomhet mot hvordan hun
selv beveger seg, og hun oppfordrer henne
til å kjenne etter – delta oppmerksomt.

Noen av pasientens utsagn kan oppfattes
som unnskyldende. Etter at hun har formid-
let sine erfaringer om «..å bli stappa...»,
føyer hun til «...det var det jeg kom på i far-
ten». Hun gjentar noe lignende senere og ler
underveis. Her kan det synes som om pasi-
enten er litt flau over egne erfaringer og as-
sosiasjoner og/eller om det ligger en uuttalt
forventning i lufta om å komme med noe
mer.

For pasienten blir bevegelsen annerledes
– «nå går det fint» – etter denne sekvensen.
Hva dette har sammenheng med, har vi ikke
grunnlag for å si noe sikkert om. Nærlig-

gende er det imidlertid å anta at det har å
gjøre med de elementene vi har pekt på og/
eller en kombinasjon av disse – bevegelse,
ro og samtale preget av en spørrende og
utprøvende atmosfære.

Stram hals og gråtetrang
Om lag 35 minutter ut i behandlingen er
strupe og hals igjen i fokus. F sitter på en
krakk på kortsiden av benkens hodegjerde,
ved Ps hode. P ligger på ryggen. Hun tar tak
om trapeziusmuskelen på den ene siden og
trekker den mot seg. F slipper taket idet P
slipper pusten. Når P har slupper pusten helt
ut, tar hun om Ps hode og nakke fra undersi-
den og masserer mm scalenii med den andre
hånden.

F: Det gikk ikke så verst?
P: Nei. (svelger mens F fortsetter) …litt
inni der.
F: (tar om m. sternocleido) Nå spørs det
da… (kniper og slipper, sitter avven-
tende, ser på Ps brystkasse, tar fatt på
nytt)
P: (vrir hodet, F slipper) Det er akkurat
som en stålstreng.
F: Ja, den er akkurat som en stålstreng...
hvordan er det for deg å ha en stålstreng
i halsen?
P: (ler) Det hørtes jo ikke noe særlig ut.
F: Hva tror du den holder?
P: ...Jeg tenker etter sist, at den stramme
strupen... jeg har merket det før også,
men... jeg hadde jo bare lyst til å gråte
etterpå, men det passet liksom ikke...

I dette utdraget kommer fysioterapeuten
først med en påstand i spørsmålsform. Pasi-
enten svarer bekreftende med et enstavelses-
ord («nei») og med en kroppslig reaksjon –
hun svelger, hvorpå hun føyer til «litt inni
der». Deretter gjør terapeuten seg klar til et
nytt massasjegrep, på et nytt sted, og hun
forbereder nå pasienten på et vis med ord på
hva som skal skje («nå spørs det da») samti-
dig som hun kniper i muskulaturen. Så slip-
per hun, tar en pause og gjentar grepet. Nå
svarer pasienten med å vri hodet, hvorpå te-
rapeuten slipper, og pasienten gir uttrykk for
hva hun kjenner med et bilde: «det er akku-
rat som en stålstreng».

Fysioterapeuten gjentar så pasientens ord.
Etter en liten pause stiller hun et spørsmål
hvor pasientens ord om «stålstreng» inngår;
«hvordan er det for deg å ha en stålstreng i
halsen»? Spørsmålet følges opp av pasienten
ved at hun ler og sier «Det hørtes jo ikke noe
særlig ut». Ut i fra pasientens svar, virker det
som hun synes terapeutens spørsmål var un-
derlig. Terapeuten lar seg ikke merke av

dette og går videre: Hun spør hva hun tror
«den holder», og pasienten svarer med å vise
til forrige behandling der hun kopler
sammen sin stramme strupe og den
tilbakeholdte gråten.

Vi ser i denne sekvensen samme
kommunikasjonsmønster som i de øvrige
utdragene, men terapeuten er noe mer sty-
rende i retning av sin egen forståelsesverden.
Mens hun i de tidligere utdragene har kom-
met med initiativ og oppfølginger som ligget
svært tett opp mot pasientens utsagn og ut-
trykk, går hun her et skritt videre i retning av
sin egen forståelsesverden. Men det synes
fortsatt å være slik at de to deler forståelse.

Vi vil kommentere spørsmålene terapeu-
ten stiller og den forståelse som uttrykkes i
dem. Det første spørsmålet «det gikk ikke så
verst ?» besvares av pasienten med et «Nei»,
hvorpå hun føyer til «litt inni der» etter å ha
svelget. Det er det rimelig å anta at de begge
er orientert mot at det kunne ha vært vondt;
det vil si når det ikke går «så verst?», så er
det ikke så vondt eller plagsomt. Fokus for
begge er altså smerte, ømhet, hva som er
vondt.

Videre spør terapeuten: «Hvordan er det
for deg å ha en stålstreng i halsen?» Hun
bruker ordet «stålstreng», et ord pasienten
introduserte. Pasientens verbale og kropps-
lige svar tyder på at pasienten synes spørs-
målet er merkelig. Det er også grunn til å un-
dre seg over terapeutens spørsmål, også hen-
nes oppfølging i det videre. Pasientens svar
«Det hørtes jo ikke noe særlig ut» kombinert
med litt latter, inviterer til en kommentar av
typen, «nei, det hørtes visst voldsomt drama-
tisk ut det spørsmålet jeg stilte», eller noe
lignende. Men terapeuten toner seg ikke inn
på pasientens svar denne gangen, men går
heller videre og stiller spørsmålet: «Hva tror
du den holder?» Når pasienten så svarer etter
en liten pause, ser vi derimot at hun toner
seg inn på terapeuten.

Det siste spørsmålet kan få en til å lure på
om det springer ut av en tenkning der enkelt-
muskler (jf. «den»), holder bestemte følelser
og minner tilbake. Pasientens svar formidler
en litt annen forståelse: Hun kopler sammen
sin stramme strupe og trang til å gråte – en
gråt hun holder tilbake, noe hun har merket
før også. Videre antyder hun en tenkning om
sammenhenger mellom situasjoner og
kroppslig/emosjonelle reaksjoner; det er ikke
alltid det passer å slippe seg til.

Ser vi terapeutens spørsmål og kommen-
tarer i denne sekvensen i sammenheng med
behandlingen for øvrig, synes det som om
hun primært er ute etter emosjonelle reaksjo-
ner. Samtidig er det karakteristisk for dette
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utdraget som for behandlingen for øvrig, at
fysioterapeuten  tar utgangspunkt i kropps-
lige forhold – enten i egne observasjoner og
det hun kjenner med sine hender eller i det
pasienten formidler med ord.

Pasienten sier i det videre at hun er nys-
gjerrig på hva hun holder tilbake. Terapeuten
sier at slik nysgjerrighet kan virke blokker-
ende med tanke på å utvikle kontakt med
egne følelser, og hun avrunder behandlingen
noen minutter senere.

Diskusjon
Behandling = samhandling
Samtalen har en sentral plass i denne be-
handlingen, men det er kroppslige forhold
som er utgangspunktet for den verbale dialo-
gen som utspiller seg. Det er terapeutens
praktisk/kliniske anliggende som strukture-
rer situasjonen. Som nevnt i forrige artikkel
har profesjonelle fagutøvere kontroll over
samtale og samhandling på to måter: dels
ved å stille spørsmål og dels ved selektiv
oppmerksomhet (1). Både forskning og litte-
ratur om kommunikasjon dreier seg i all ho-
vedsak om samtale – verbal meningsutveks-
ling. I  fysioterapi er det spesielt interessant
å se nærmere på hvordan terapeuter forhol-
der seg til og følger opp pasienters kropps-
lige forhold og reaksjoner.

I behandlingssituasjonen vi tar for oss i
denne artikkelen, kommer alle spørsmål fra
terapeuten. Slik fungerer de fleste kliniske
møter ifølge dokumentasjon som foreligger
(2-4). Fagutøvere må nødvendigvis stille
spørsmål for å få grunnlag for å handle ade-
kvat. Det interessante er å se nærmere på
hva slags spørsmål som stilles, og hvilke
svar som følges opp hvordan.

Et karakteristisk trekk her er at fysiotera-
peuten systematisk etterspør pasientens erfa-
ringer, og hun følger opp både hva pasienten
uttrykker med ord og med kropp. Hun benyt-
ter seg av virkemidler som ofte omtales i
kommunikasjonslitteraturen som «aktiv lyt-
ting» (lytte, gjenta, reformulere) (5, 6). Det
som er spesielt bemerkelsesverdig er at
kroppen blir trukket inn som en integrert del
i de aktive lyttestrategiene; samtalen blir
ikke kun et tillegg til kroppsbehandlingen.
Verbale og kroppslige informasjonskilder og
samhandlingsformer glir over i og utfyller
hverandre.

Det er også verdt å merke seg at behand-
lingen omfattet elementer der pasienten ble
gitt muligheter til kroppslig å prøve seg fram
og kjenne forskjeller, og til å reflektere over
sammenhenger mellom eget liv og egne
kroppslige reaksjoner og væremåter. På
denne måten ble det lagt et begynnende

grunnlag for at pasienten kunne
(videre)utvikle tillit til egne erfaringer –
egen kropp, og det etableres forbindelser
mellom pasientens erfaringer og kroppslige
forhold og mellom pasientens og terapeutens
bidrag.

Pasienten ble invitert til å delta som hel
person – som et kroppslig erfarende vesen.
Det uuttalte budskap til henne er noe slikt
som: Det er grunn til å ta egne erfaringer og
reaksjoner alvorlig, ikke bagatellisere dem.

Hele veien har vi å gjøre med to aktive
deltakere. Begge to synes å dele referanse-
ramme. De er orientert mot sammenhenger
mellom kropp, opplevelser og livserfaring,
og kan sies å forsterke hverandre i denne ori-
enteringen.

Faglige utfordringer: relevans, balansegang
og kontekst
Å avgjøre hva som er relevant i den enkelte
situasjon, er en av de mest sentrale utfordrin-
gene i helsearbeid. Likeledes knytter det seg
utfordringer til balansegangen mellom å
være oppmerksomt til stede, ledsage, av-
vente og støtte den enkelte pasient og å være
initiativtaker og aktivt regulere innhold og
forløp i kliniske møter.

Helsearbeid er kjennetegnet ved det som
ofte kalles «handlingstvang». Det vil si at
profesjonelle ikke trekker seg tilbake og ten-
ker over situasjonen, men handler der og da
(7). Dette kan lett føre til at de blir for aktive
og styrende og at det skjer på bekostning av
pasienters deltakelse.

I utdragene som er gjengitt her og i for-
rige artikkel, har vi sett at terapeuten var
nærværende, avventende og spørrende, led-
sagende og støttende. Det ligger en aner-
kjennelse i dette som bidro til at pasienten
fikk presentert seg og sitt. Når det gjelder
terapeutens mer pågående initiativ, og at hun
fremsto som emosjonelt orientert, kan en
spørre seg hva slags funksjoner det har:
Gikk det på bekostning av pasientens delta-
kelse? Ble pasientens oppmerksomhet  styrt i
retning av terapeutens egen interesse?

Vi har framhevet i begge artiklene at tera-
peuten brukte situasjonen til å få fram pasi-
entens erfaringer. Den informasjon pasienten
selv bragte inn ble gjort relevant, og forfulgt
i det videre – med ord og på kroppslig vis.
Vi har også lagt vekt på at hun gjorde pasi-
enten delaktig i sine observasjoner og be-
traktninger slik at de to fikk innblikk i hver-
andres verden. Her vil vi føye til at pasien-
ten selv bidro til en tenkning om sammen-
henger mellom kropp og følelser; begge par-
ter var med å definere premissene for hva
som skulle gjelde som relevant og viktig i

behandlingen. Vi vil imidlertid knytte noen
ytterligere kommentarer til terapeutens
oppmerksomhetsfelt og tolkningsramme og
til forholdet mellom pasientens og terapeut-
ens verden.

For å vurdere rimeligheten i hva fag-
utøvere gjør relevant i kliniske møter, er det
nødvendig å ta i betraktning hva som er ut-
gangspunktet for dem, nemlig pasientens
plager. I dette tilfelle – som så ofte – hadde
pasienten flere plager av ulik karakter og
knyttet til flere kroppsområder. Hun hadde
vært til behandling tidligere, og hun kjente
til hva denne type behandling dreier seg om.
At terapeutens tanker gikk i retning av
tilbakeholdte følelser når pasienten var pla-
get av svelgvansker og følelse av klump i
halsen, er rimelig. Noe annet ville være be-
merkelsesverdig sett i lys av både erfarings-
basert kunnskap og faglig dokumentasjon
(8).

Men pasienten var også i blant plaget av
hodepine og tretthetsfølelse i ryggen. På
bakgrunn av filmen vet vi ikke hva slags
vurderinger av kroppslige funksjonelle sam-
spill som ligger til grunn for fysioterapeut-
ens handlinger. Men det kan se ut som om
hun først og fremst er opptatt av emosjoner,
mindre av funksjon. La oss for eksempel se
tilbake på det siste utdraget: Hvordan henger
et kroppslig funn som en stram muskel – her
en stram m. sternocleido – sammen med
nakkens stilling og bevegelse, og personens
generelle belastnings-, balanse og
spenningsforhold? Et slikt spørsmål anser vi
som relevant i forhold til alle pasienter, og
ikke minst i dette tilfelle hvor pasienten var
plaget både av hodepine og tretthetsfølelse i
ryggen.

Vi har vært inne på at enkeltstående
kroppslige forhold kan ha med mange og
ulikartete forhold å gjøre. Det gjelder derfor
å unngå isolerte og dekontekstualiserte tolk-
ninger. Vi har kommentert at når behandlin-
gen sees under ett, er det tydelig at fysiotera-
peuten er orientert mot hele kroppen. Men vi
har stilt spørsmål ved hennes tilnærming og
uttrykksmåte i det siste utdraget: det er som
om enkeltmuskler tilskrives et bestemt emo-
sjonelt innhold.

Her vil vi føye til at det er et svært kom-
plisert forhold mellom språk og tenkning; et
forhold som er viet mye oppmerksomhet i
språkfilosofi (9,10). I våre kommentarer har
vi tatt utgangspunkt i hva som faktisk sies.
Vi mennesker snakker i det språk som er til-
gjengelig for oss og som er innarbeidet i den
verden vi befinner oss i. Men det er ikke
nødvendigvis samsvar mellom hvordan den
enkelte tenker og snakker. Det tilsier en viss
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forsiktighet i bokstavelig tolkning av språk-
lige uttrykk. Samtidig er det verdt å reflek-
tere over den måten vi snakker på: Språk-
bruk gir indikasjoner om hva slags forestil-
linger og tankemodeller som er domine-
rende. Dessuten: Den måten vi snakker på,
bidrar til å videreformidle bestemte former
for tankegods, selv om dette ikke samsvarer
helt med hva den som snakker ville, prøvde
og ønsket å uttrykke.

Terapeutens utsagn  kan forstås som ut-
trykk for en forenklet oppfatning av sam-
menhenger mellom spenning i enkeltmuskler
og følelser. I hvilken grad utsagnet er et reelt
eller inadekvat uttrykk for terapeutens fag-
lige tenkning har vi ikke grunnlag for uttale
oss sikkert om. Å finne ut av dette ville
kreve at vi for eksempel fulgte opp behand-
lingen, og slik fikk et bredere informasjons-
grunnlag, og/eller at vi intervjuet terapeuten.

Vi har understreket at terapeut og pasient
deler en orientering mot sammenhenger mel-
lom kropp, følelser og livserfaringer. Det
holder vi fast ved, men det kan tenkes om
slike sammenhenger på mange måter. På
bakgrunn av hva som faktisk ble sagt, vil vi
her rette oppmerksomheten på hva vi oppfat-
ter som en ikke uvesentlig forskjell som lig-
ger i «den» versus «jeg» der henholdsvis
muskelen eller personen (det kroppslige
erfarende subjektet) gjøres til sentrum: «den
holder» versus «jeg merker...jeg hadde lyst
til å gråte....».4

Oppsummerende kan vi si at terapeutens
opptatthet av kroppsliggjorte livserfaringer
og emosjoner, synes å være høyst relevant
sett på bakgrunn av pasientens plager. Men
en kan spørre om terapeutens selektive opp-
merksomhet rettet mot  følelsesmessige re-
aksjoner, kan ha gått på bekostning av di-
rekte arbeid knyttet til kroppslig funksjo-
nelle sammenhenger. Vi vil imidlertid under-
streke at en faglig orientering mot kroppslig
samspill i høyeste grad er forenlig med en
grunnforståelse der kroppen betraktes som
sammensatt og meningsbærende.

Forskningsmessige betraktninger
Vår dokumentasjon og analyse tydeliggjør
hvordan praksis som går under samme beteg-
nelse kan dreie seg om ulik fagutøvelse. De to
behandlingssituasjonene vi har analysert fra
psykomotorisk fysioterapi har åpenbare fel-
lestrekk som vi skisserte i forrige artikkel.
Men vi har også dokumentert ulikheter.

Hva som fremtrer likt og forskjellig er
avhengig av flere forhold. Først og fremst
dreier det seg om valg av perspektiv og grad
av nærhet/avstand til forskningsfeltet (11 -
13). Vi har hentet perspektiver utenfor fag-
tradisjonen. På denne måten er det blitt mu-
lig å se andre sider ved praksis enn det som
tillegges vekt innenfra. Det har vært spesielt
nødvendig for oss ettersom vi begge – blant
annet – har gjennomgått psykomotorisk vi-
dereutdanning.

Når det gjelder dimensjonen avstand/nær-
het, vil forskjellige bilder, likheter og for-
skjeller, detaljer og mønstre fremtre avhen-
gig av hvordan en innstiller blikket og regu-
lerer avstanden til det som observeres (11-
13). Hvis en står langt unna og betrakter en
gruppe klinikere – det være seg psykomo-
torikere, manuelle terapeuter, eller Bobath
terapeuter og annet – ser alt likt ut. Jo nær-
mere en går, desto flere nyanser og detaljer
vil  en se. Dermed vil det som på avstand så
likt ut kunne differensieres. Vi har ønsket å
gå nært på for å få fram detaljer, samtidig
som vi har vekslet i grad av nærhet og av-
stand underveis i bearbeids- og analyse-
prosessen for å oppdage mønstre og sam-
menheng. Her har vår teoretiske skolering
vært av avgjørende betydning.

Vi har vært inne på såkalt «handlings-
tvang», at fagutøvere må handle der og da.
Dermed aktualiseres viktige teoretiske og
forskningsmessige poeng knyttet til forhol-
det mellom handlingers intensjon og funk-
sjon, det vil si mellom hva fagutøvere har av
bevisste mål og intensjoner for sin praksis,
hva de faktisk gjør og hvordan praksis fun-
gerer – uansett hva som måtte ligge til grunn
for den. Vårt fokus har primært vært på hva
som gjøres hvordan, det vil si vi har vært
opptatt av faktisk praksis. Et slikt fokus
springer ut av den erkjennelsen at praktisk
og sosial kompetanse viser seg i handling
uansett hva aktørene selv kan redegjøre for
og har av bevisste mål, idealer og ønsker.

Avsluttende kommentar:
allmenn relevans
De aktuelle behandlingene gjaldt psyko-
motorisk fysioterapi, men ettersom all fysio-
terapi er sosial praksis, har temaene som
belyses relevans i forhold til alle møter mel-
lom pasient og fysioterapeut.

En kroppslig tilnærming til andres plager
er alltid – uansett type plager og sykdommer

– et møte med andres erfaringer  nåtidige og
fortidige. Pasienter på ortopediske sykehus-
avdelinger har mer enn «ortopediske» krop-
per, og psykiatriske pasienter har ikke bare
følelser, men også kropper preget av
biomekaniske krefter såvel som av alle slags
erfaringer. Det betyr at pasienters
belastnings- og bevegelsesmåter, deres
kroppslige vaner, uttrykk og reaksjonsmåter
kan være kilde til innsikt og forståelse i alle
sammenhenger. Dermed aktualiseres spørs-
mål om hva slags fortolkningsramme fag-
utøvere opererer med. Det er en indre sam-
menheng mellom hvilke kroppslige forhold
fagutøvere ser etter og hva de tillegger kli-
nisk vekt.

Som klinikere utvikler vi vaner eller faste
mønstre for hva vi ser etter og tillegger kli-
nisk betydning, og for hvordan vi forholder
oss i handling. Vaners gode funksjon er at de
letter dagliglivet; vi gjør det som kjennes
«naturlig». Ved å slippe å velge mellom
mange handlingsalternativ sparer vi tid og
krefter. Men vaner begrenser på den annen
side både persepsjons- og handlingsfeltet.
For å utvikle oss som klinikere er det viktig
å beskrive det vanemessige, løfte det som er
selvsagt fram til fornyet undersøkelse, kaste
lys over det som er skjult for oss selv i egne
vaner.

Ved å belyse behandlingssituasjoner slik
vi har gjort her, kan vi utvikle kunnskap om
fysioterapeutiske prosesser som fremmer
etisk forsvarlig praksis. Men behandlingen
skal jo også fremme god funksjon og utvide
pasientens handlingsrom. Vårt materiale gir
begrensede muligheter til å trekke konklu-
sjoner om hvordan samhandlingen i situasjo-
nene virker inn på pasientens funksjon.
Dette berører imidlertid sentrale faglige
spørsmål. Vi mener at en videre tematisering
av forholdet mellom kroppslig funksjon og
handling, emosjoner, språk og sosialt liv gir
muligheter for helsegevinst for pasienter og
befolkning, men også for videreutvikling av
fysioterapifaget.
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Abstract
In a series of two articles the focus is on actual practice in physiotherapy. The analyses are based
on two video films from two situations in which the same patient is treated by two different thera-
pists with the same kind of therapy. In the first article, published in FYSIOTERAPEUTEN no. 7/
2003, the authors sketched common features and differences in the two treatment situations. They
described and commented on the situations and the therapists’ approaches in the first phase of the
treatment. Furthermore, the authors accounted for the theoretical perspectives and methodological
approach that are employed in the two articles. In this second article, several excerpts from one of
the treatment sessions are presented. They illustrate characteristic features in the professional ap-
proaches and communication strategies of the therapist. The authors account in detail for how the
therapist’s practice stimulates the patient’s participation and how she establishes connections bet-
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Jeg har gjort slik politikerne pleier om som-
meren når de har noe «på hjertet»; å skrive
offentlige brev til hverandre. Jeg skriver ikke
fordi det er valgkamp eller noe, men fordi
denne fagartikkelen har satt i gang mange
tanker hos meg. Jeg ønsker å formidle disse
tankene i et offentlig rom i den hensikt å
løfte noen prinsipielle spørsmål i faget opp
til debatt.

I artikkelen analyserer dere to videofil-
mer som er tatt opp i undervisningsøyemed,
av henholdsvis fysioterapeut A og B. Begge
arbeider innenfor samme fagtradisjon, men
vi får et tydelig inntrykk av at fysioterapeu-
tene likevel arbeider svært forskjellig. Fysio-

I forbindelse med fagartikkelen «Kropp, samtale og deltakelse. Del 1.

To praksissituasjoner – en sammenligning» av Eline Thornquist og

Anne Gretland, har det kommet inn et leserinnlegg fra Nina Emaus,

hvor hun blant annet kommenterer etikk og bruk av informanter i kva-

litativ forskning.

terapeut A «gir pasienten lite muligheter til å
fremstå med seg og sitt. Hun etterspør ikke
pasientens erfarings- og meningsverden.
Hun etablerer ingen forbindelse mellom pa-
sientens erfaringer og kroppslige problemer
og plager …» (sitat fra artikkelen). Fysiote-
rapeut B, derimot «viser interesse for pasi-
enten som person, både under samtalen og
når hun innledningsvis orienterte seg mot
kroppslige forhold» (sitat fra artikkelen).

Jeg kunne fortsatt med utallige slike sita-
ter, og jeg tenker; uff, for en måte A jobber
på – og for en flott måte B jobber på. Hun er
virkelig flink! Hun viser interesse for pasien-
ten som person og det hele, mens A «over-

Kommentar til fagartikkel
i nr. 7/2003

hører eller omformulerer enkelte utsagn fra
pasienten» (sitat fra artikkelen). Umiddel-
bart synes jeg dette var spennende og svært
belysende i forhold hvor forskjellig vi fysio-
terapeuter forholder oss til kroppen, krop-
pens funksjon – og til forholdet kropp og liv
på. Men etter hvert fikk jeg en besk etter-
smak i munnen.

Det som nå står fram for meg er en tanke
på hvordan det må føles å være informant A
og B, og kjenne seg selv igjen i en artikkel
som denne, å bli kontrastert på denne måten
som dere gjør her. Selv ville jeg, om jeg i all
fortrolighet, åpnet opp for innsyn i noe av
det mest personlige; ens egen praksis, i en
situasjon som denne følt meg brukt. Og det
er mitt anliggende med dette brevet; å for-
midle mitt inntrykk av bruk av informanter –
sikkert med en hederlig hensikt – å bedre
fysioterapeutisk praksis. Hensikten helliger
middelet, sier noen. Jeg vet ikke, jeg. For
meg er ikke dette god kvalitativ forskning.

Kvalitativt arbeid gir en unik mulighet til
å studere det meste av sosialt liv i dybden,
og til å kunne trekke allmenn læring av de
mest særegne og spesielle tilfellene, eller av

Fagutøvelse i fysioterapi
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det mest hverdagslige som finnes. Forskeren
kommer (kan komme) nært inn på  sitt felt –
og vi har sett mange eksempler på feltarbeid
hvor folk virkelig gir av seg selv og åpner opp
for innsyn i de mest private sider i egen livs-
verden. Rent formelt har forskeren først inn-
hentet informert samtykke fra sine informan-
ter. Mer uformelt, kanskje, men like viktig, og
implisitt i det kvalitative arbeidet, ligger for-
pliktelsen eller forventningen om at forskeren
handterer det utleverte materialet på en måte
som ivaretar informantens integritet, auto-
nomi og anonymitet. Hvor grensen går her
blir i mange tilfeller opp til forskeren å vur-
dere. Her balanserer man lett på en knivsegg.
Av etiske grunner, fordi informanten kan bli
gjenkjent eller på et eller annet vis forulem-
pet, må man kanskje la både viktig, interes-
sant og spennende materiale ligge.

Jeg synes dere kunne utelatt informant A.
Med potensialet som ligger i et «case»,
kunne dere vist oss mer av informant Bs
praksis. Gjennom teksten kunne dere vist oss
mange flere eksempler på hvordan hun kla-
rer, nettopp det som i hvert fall jeg synes er
vanskelig, «å koble  sammen kropp og liv»
(jeg skjønner at det kommer i en
oppfølgingsartikkel, men likevel). Slik artik-
kelen framkommer nå, står dere som for-
skere fram som «dommere», som to som
vurderer to fysioterapeuters praksis, som
«god» og som «ikke god». For meg blir in-
formantene her som studenter foran en
eksamenskommisjon som vurderer om
studiets mål er oppnådd eller ikke. Dette blir
en tydelig asymmetrisk rollefordeling – in-
formant A presenteres av dere som en person
uten relevant kunnskap og kompetanse i si-
tuasjonen.

Dette bringer meg over på det siste anlig-
gende i denne sammenhengen. I årevis har
fysioterapeuter velvillig åpnet for at
fysioterapistudenter kan få skrive oppgaver
fra praksisfeltet, og vi har anmodet studen-
tene om å komme fram med beskrivelser og
analyser fra praksis. Når forskere «bruker»
materiale fra praksis på denne måten, er jeg
redd for at denne muligheten kan lukkes.
Dere sier det selv; «Det er en utfordring å
finne ut mer om hvordan praksis utfolder seg
innenfor ulike tradisjoner og fagfelt.»  Men
hvem tør vel heretter å la seg studere? Jeg
skulle ønsket at dere hadde gått litt mer for-
siktig fram.

Nina Emaus, fysioterapeut, lektor ved
Høgskolen i Tromsø (permisjon), stipendiat
ved Institutt for samfunnsmedisin,
Universitetet i Tromsø.

Fysioterapeuter – gode diagnostikere
I en engelsk studie publisert i tidsskriftet Physiotherapy (vol 8, nr. 7, 2003) er erfarne

fysioterapeuters kliniske diagnosesetting sammenlignet med artroskopisk diagnose av knær

i en ortopedisk klinikk. 50 pasienter ble undersøkt av en ortopedisk kirurg og to fysiotera-

peuter i randomisert rekkefølge. Deres hoveddiagnoser ble sammenlignet med funn fra

artroskopiundersøkelsen. Korrekt diagnose ble gjort av kirurgen i 92 % av tilfellene, og for

fysioterapeutene i 84 % og 80 % av tilfellene. Fysioterapeutene diagnostiserte mest nøyaktig

i tilfeller av fremre korsbåndskade ( 98 % og 94 %), mens diagnostisering av lateral

mensicusruputur var vanskelig for alle tre (40 %). Studien foreslår at erfarne fysioterapeuter

med trygghet og nøyaktighet kan bistå i diagnosesetting, og bidra til å korte ned ventelister

ved å henvise pasienten videre til enten konservativ behandling eller kirurgisk konsultasjon.

Deltagelse og tilgjengelighet for alle
Deltasenteret er navnet på det statlige kompetansesenteret for Deltagelse og Tilgjengelighet

for mennesker med funksjonshemning. Senteret setter fokus på hvordan hjelpemidler og

tilrettelegging av miljø sammen bidrar til å bedre tilværelsen for mennesker med nedsatt

funksjonsevne, opplyser Deltasenterets leder, Toril Bergerud Buene.

Deltasenterets visjon er deltagelse og tilgjengelighet for alle. Hovedmålet er å bidra til at

personer  med nedsatt funksjonsevne aktivt kan ta del i samfunnet. I arbeidet ved senteret

skal prinsippet om universell utforming legges til grunn.

Senteret er en del av Sosial- og helsedirektoratet og ledes av et styre der brukerorganisa-

sjonene er godt representert. Styret er selvstendig innenfor de rammer som er lagt i henhold

til mål og vedtekter. Senteret har 9 fagstillinger og er statlig finansiert. Innsatsområdene er

bygninger og utemiljø, opplæring og arbeid, transport/ samferdsel og teknologi med fokus

mot IKT.

Vil du vite mer – ta kontakt: tbb@shdir.no   www.shdir.no/deltasenteret

Deltasenteret, Sosial-og helsedirektoratet, postboks 8054 Dep., 0031 Oslo.

Fagdatabase for fysioterapeuter
Den amerikanske fysioterapeutforeningen APTA har tatt initiativ til å bygge opp en database

som de har kalt «Hooked on evidence». Her er  ambisjonen at databasen i framtiden skal

inneholde alle de forskningsstudier som finnes rundt fysioterapi og fysioterapeutiske metoder.

Det spesielle ved databasen er at det er medlemmene av APTA som skal legge informasjon inn i

databasen.

Alle data blir sjekket av utvalgte ansvarlige som har solid forskningsbakgrunn, før de

publiseres. Men det er medlemmenes eget ansvar at de forskningsstudier som de kjenner til

blir å finne i denne basen. På sikt skal databasen danne grunnlag for systematiske reviews og

guidelines. Etter ti måneder inneholder basen mer enn 750 studier. Foreløpig er det bare

medlemmer av det amerikanske forbundet som har adgang, men ambisjonen er å gjøre den

tilgjengelig for alle fysioterapeuter.

Fagutøvelse i fysioterapi
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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 Meyer G, Warnke A, Bender R og Mühlhauser I
(2003) artikkel: Effekten på lårhalsbrudd ved økt bruk av hofte-
beskyttere i sykehjem: et kluster randomisert forsøk. BMJ 326:76-
80 (Utarbeidet av Gro Jamtvedt og Kåre Birger Hagen, Norwe-
gian Directorate for Health and Social Affairs, Norway).

Problemstilling: Gir opplæring og fri tilgang på hoftebeskyttere
reduksjon i forekomsten av lårhalsbrudd hos sykehjemsbeboere?
Design: Kluster randomisert kontrollert studie. Sted: Sykehjem i
Hamburg, Tyskland. Populasjon: Beboere med høy risiko for å
falle. Intervensjoner: Enkle undervisningstimer for omsorgs-
personell, som igjen gav opplæring til beboerne. Hver beboer i
intervensjonsgruppen fikk tre gratis hoftebeskyttere. Kontroll-
gruppen fikk vanlig omsorg. I tillegg ble det gitt informasjon til
pleiepersonell om hoftebeskyttere. Hver kontrollgruppe (klustere)
fikk to hoftebeskyttere til demonstrasjon. Utfallsmål: Hovedmål
var antall lårhalsbrudd, sekundærmål inkluderte bruk av hofte-
beskyttere. Resultat: 459 beboere ved 25 sykehjem i
intervensjonsgruppen og 483 beboere i 24 klustere i kontroll-
gruppen ble inkludert. Ved 14 til 15 måneders oppfølging var det
21 lårhalsbrudd hos 21 (4,6 prosent) beboere i intervensjons-
gruppen og 42 lårhalsbrudd hos 39 (8.1 prosent) i kontroll-
gruppen, absolutt risiko forskjell var 3,5 prosent (95 prosent CI
7.3 til 0.3, p = 0.072). For å unngå et tilfelle av lårhalsbrudd var
det nødvendig å behandle 29 beboere (NNT = number needed to
treat). I intervensjonsgruppen brukte 65 prosent av de som falt
hoftebeskytter, mens det i kontrollgruppen var 15 prosent som
brukte hoftebeskytter. Det gir en  absolutt gjennomsnitts forskjell
på 53 prosent (95 prosent CI 38 til 67, p= 0.0001) og  NNT = 2.
Konklusjon: Bruken av hoftebeskyttere i sykehjem kan økes ve-
sentlig ved opplæring målrettet pleiepersonell og beboere kombi-
nert med  tilgang på gratis hoftebeskyttere. Økt bruk av hofte-
beskyttere synes å redusere antall lårhalsbrudd.

Kommentar
Hoftebeskyttere kan forebygge lårhalsbrudd hos sykehjems-
beboere med høy risiko for fall, men å akseptere bruk av hofte-
beskytterne er et vedvarende problem ( 1,2). Denne studien gir

Lårhalsbrudd hos sykehjemsbeboere kan reduseres ved opplæring
av personell og beboere samt gratis hoftebeskytter

derfor et positivt bidrag til eksisterende kunnskap.
Det er en utfordring å sammenligne “compliance” (bruk av

hoftebeskyttere) mellom studier som ser på effekten av hofte-
beskyttere, siden det ikke er en allment akseptert definisjon på
“compliance” og vurderingsmetodene varierer. Det er en svakhet
ved studien at ikke antall beboere som brukte hoftebeskyttere er
oppgitt.  I intervensjonsgruppen ble gruppen som brukte hofte-
beskyttere anslått til 34 prosent. Studien representerer allikevel
et viktig bidrag for å belyse noen av faktorene som påvirker bru-
ken av hoftebeskyttere. Den relative betydningen av de ulike in-
tervensjoner for å påvirke bruken av hoftebeskyttere i studien, er
ikke kjent. Forfatterne og andre påpeker at «compliance» i stor
grad er påvirket av motivasjon og kunnskap hos personalet (3),
og ikke nødvendigvis ubehag og ulemper ved bruk av hofte-
beskyttere slik Parker et al (2002) hevder (1).

I hvilken grad er det mulig å implementere funnene fra denne
randomiserte kontrollerte studien  til det virkelige liv? Evalu-
ering av et norsk helsetjenestetiltak (pretest/test design) (4) som
hadde tilsvarende opplæring og tilgang på gratis hoftebeskyttere,
viste sammenfallende resultater. Forsen et al (2003) viste at 30
prosent av alle beboere brukte hoftebeskyttere, og man oppnådde
en bruddreduksjon på 38 prosent (4). Det er vist at beboere som
begynner å bruke hoftebeskyttere sannsynligvis vil fortsette å
gjøre det hvis de får god oppfølging av personalet (5). Det betyr
at det er viktig å identifisere beboere med høy risiko for brudd,
gi undervisning og motivasjon til personalet og potensielle bru-
kere, i tillegg til tett oppfølging (5). Bidraget fra fysioterapeuter
er meget viktig i dette arbeidet (5).

Sidsel Sandvik
Norwegian cancer Society, Oslo
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Psykiater Trygve Braatøy la i samråd med
fysioterapeut Aadel Bülow-Hansen grunnla-
get for den psykomotoriske tradisjonen. De
hadde klare oppfatninger om hvordan en
god kliniker skulle være: lyttende, nærvæ-
rende og medmenneskelig; «Kunne se med
ørene og lytte med øynene» (1). Han under-
streket blant annet overfor legene at de ikke
måtte klamre seg til laboratoriemedisinen og
tro at det var der, og bare der, de fant sann-
heten. Når det gjaldt fysioterapeuter (den
gang «sykegymnaster»), var han kritisk til
«knasørene» som skravlet seg fra pasient til
pasient.

Et krav om å holde oppmerksomheten
primært på kroppen, har gått igjen som en
rød tråd i den psykomotoriske tradisjonen.
Samtidig har det vært et ideal å hjelpe pasi-
enten til å være mentalt til stede i situasjo-
nen. Å snakke om vær og vind – å være
«knasør» – har blitt sett på  som uprofe-
sjonelt. Det har vært stor enighet om hva
samtalen ikke skulle dreie seg om. Mange
har etter hvert stilt spørsmål både ved samta-
lens innhold og plass i forhold til behandlin-
gen for øvrig (2-9).

Samtale, (selv)forståelse
og deltakelse

Eline Thornquist og Anne Gretland har i to fagartikler (nr. 7 og 9/2003) sett på konkret fag-

utøvelse. I dette innlegget kommenterer de samtalens plass og rolle i fysioterapi generelt, med

utgangspunkt i den psykomotoriske tradisjonen.

Den klassiske psykomotoriker skulle
være tilbakeholden; hun skulle først og
fremst være en god lytter og fungere som en
«klagemur» for pasienten (10). I den tradi-
sjonelle opplæringen ble det understreket at
pasientenes spørsmål skulle vendes tilbake
til dem; «Hva tror du selv?», for å sette
igang egenrefleksjon. Videre skulle terapeu-
ten gjenta pasientens ord, eventuelt forsiktig
reformulere budskapet og slik bekrefte pasi-
enten. Samtale ut over dette framstilles som
legens – psykiaterens og allmennpraktiker-
ens ansvarsområde (10). Mange finner det
frustrerende å holde seg til den tradisjonelle
arbeidsdelingen der fysioterapeuten tar seg
av kroppen, legen/psykiateren av følelsene.

Samtalen - viktig del av behandlingen
Kirsten Ekerholt (9) gjennomførte en
intervjuundersøkelse av pasienter som har
gått i psykomotorisk behandling. Samtlige
informanter fremholdt at det var samtalen
med terapeuten som i størst grad skilte seg
fra annen fysioterapi. Informantene trakk
fram at fysioterapeuten viste interesse og var
en god lytter, at det var tid og ro over be-

handlingen og at samtalen primært var her-
og-nå orientert. Terapeutene ble beskrevet
som «støttende», og informantene fremholdt
at «det var opp til dem å ta opp tema». De
opplevde ikke noe press, og dette ga en fø-
lelse av kontroll. Det ble en trygg situasjon
der det ikke var «så farlig å slippe». Videre
ble det understreket som positivt og me-
ningsfullt at forhold utover de aktuelle
symptomene ble gjort til gjenstand for sam-
tale, og at fokus var rettet mot kroppslige
forhold og at kroppslige og følelsesmessige
reaksjoner ble sett i sammenheng.

Ekerholt stiller spørsmål om det er en
misforstått tilbakeholdenhet som tradisjonelt
har gjort seg gjeldende i det psykomotoriske
miljø når det gjelder samtalen. Hun viser til
Braatøy som skriver om hvordan bevegelse
og behandling kan utløse ord og forestillin-
ger, og hvordan han betraktet «ord, forestil-
linger og muskulære aksjoner som en sam-
menhengende helhet» (9:24).

Birgit Gunnari (4) redegjør detaljert for
en psykomotorisk behandlingsprosess der
hun viser blant annet hvordan samtalen var
en viktig og integrert del av behandlingen.
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Om sin opplæring i behandlingsformen skri-
ver hun at hun savnet «... en større bevissthet
og forståelse for den verbale kommunikasjo-
nens rolle i behandlingen, på et handlings-
plan. Når det gjelder psykomotorisk fysiote-
rapi, åpner selve behandlingen for at ord blir
sagt. Denne siden ønsket jeg hadde vært mer
i fokus. Et av spørsmålene jeg stilte meg var:
Hvordan få til en meningsfull samtale som
understøtter eller åpner for nye behandlings-
tiltak?» (4:2).

Gunnari skriver videre at hun søkte kunn-
skap gjennom kurs i klinisk psykologi, der
hun «fikk svar på mange spørsmål, men
samtidig oppsto nye» (4:2). Hun fortsetter:
«Jeg skulle ikke drive samtaleterapi, men
kroppsbehandling i kombinasjon med verbal
kommunikasjon» (4:2). Vi vil også under-
streke mulighetene som nettopp ligger i
kombinasjonen av kroppslig og verbal til-
nærming. Gunnari fremhever dessuten at
samtalen er viktig for å «å få en forståelse av
hennes [pasientens] forståelse» (4:138). En
sentral oppgave for fagutøvere er å få inn-
blikk i pasientens verden – både i deres fø-
lelser og erfaringer, men også i deres tanker
og vurderinger. Ut fra et deltakelses-
perspektiv finner vi det viktig å understreke
det samme.

 Samtalens funksjon – om betydningen av
å sette ord på egne erfaringer
Å snakke er en hjelp til selvforståelse (1-9,
11). Å formulere seg kan være en forståel-
sesprosess både for den som snakker og den
som lytter. Å uttrykke seg kan ha en viktig
funksjon: Det kan bidra til avklaring. Når
opplevelser og mening får et uttrykk, kan de
bli tydeligere for en selv. Dermed kan en let-
tere forholde seg til dem. For pasienters ved-
kommende, kan det bety å ta egne erfaringer
mer alvorlig, og for fagutøvere kan det gi et
bedre grunnlag for tilpasset behandling.

Siden kroppen er utgangspunkt og sen-
trum for oppmerksomheten i fysioterapi, vil
vi fremheve de spesielle terapeutiske mulig-
hetene som ligger i å integrere kroppslig er-
faring, handling og samhandling. Ikke minst
er dette viktig på bakgrunn av utviklings-
trekk i dagens samfunn og helsetjeneste. Det
understrekes for eksempel stadig oftere at
helsepersonell skal informere befolkning og
pasienter, forklare, gi råd og veiledning.
«Patient-education» er et ord vi stadig hyp-
pigere møter i det meste av den internasjo-
nale helsefaglige litteratur; pasienter skal læ-
res opp. Det at pasienter tilegner seg medi-
sinsk kunnskap betraktes som forutsetning
for en mer demokratisk helsetjeneste og for
et bedre samarbeid mellom pasient og be-

handler: En tenker seg at pasient og behand-
ler da vil samarbeide på et mer likeverdig
grunnlag. Innforstått i en slik tenkning ligger
det at medisinsk faktaorientert kunnskap er
den mest relevante kunnskapen, og at samar-
beid er et spørsmål om kunnskapsmengde
(11: 231ff.).

Deltakelse - verbalt og kroppslig
I de senere tiår har det vært en tendens til at
konsulent-, rådgivning- og informasjonsvirk-
somhet, og «skoler» av ulike slag tillegges
økende vekt. Slik virksomhet betraktes
dessuten ofte som mer høyverdig enn kli-
nisk/terapeutisk arbeid. Det karakteristiske
ved denne «hands-off» virksomhetene er at
det verbale og (visuelle) om kropp og syk-
dom (plansjer, overheads og lignende) har
stor plass.

Fysioterapi er tradisjonelt kjennetegnet
ved at terapeuten berører, beveger, kjenner
og observerer, kort sagt tar i og gjør noe med
pasientens kropp. Pasientene selv instrueres
til å delta – gjøre noe kroppslig. Og i varier-
ende grad inviteres de til å kjenne etter hva
de gjør, være til stede, selv ta initiativ. På
bakgrunn av det dobbeltperspektiv vi har an-
lagt på handlinger, der de betraktes både
som uttrykk for og bidrag til situasjonen
(12),  gir slik «hands-on»-virksomhet spesi-
elle muligheter til å knytte sammen kropps-
lig og verbal aktivitet – erfaring og mening.
Pasienter kan dermed gis anledning til å
delta som hele personer – som erfarende,
tenkende og kroppslig vesener. Det er av be-
tydning for å utvikle evne til selvregulering,
noe vi anser som en sentral forutsetning for
realisering av mål om «ansvar for egen
helse» og «hjelp til selvhjelp».

Av Eline Thornquist og Anne Gretland
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Kampanje

Psykomotorikerne markerer seg i høst.

Med kampanjen «Knytter hode og kropp

sammen» vil de vise at de er en yrkes-

gruppe det er verdt å satse på innenfor

psykiatrien.

Av Heidi Johnsen
heidi.johnsen@fysio.no

– For oss er dette en ny måte å agere på,  en del av en
bevisstgjøring for å synliggjøre fysioterapeuter med vi-
dereutdanning i psykiatrisk og psykosomatisk fysiote-
rapi. Vi må ut for å fortelle hva vi kan, bli mer pågå-
ende og oppsøkende, sier Berit  Ianssen, leder for NFFs
faggruppe for psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi.

Kampanjen skal pågå i hele høst. Målet er å få flere
fysioterapeuter inn i psykiatrien ved å markedsføre
kompetanse og synliggjøre at det er behov for dem i
helsevesenet. Ventelistene for behandling hos en fysio-
terapeut med denne spesialistutdannelsen er ett år i pri-
vat praksis og viser med tydelighet at det er behov for
flere. Kampanjen retter seg i første rekke mot politikere
og myndigheter. Med seg i markedsføringen har
Ianssen og hennes kolleger et skjerf med påskriften
«Knytter hode og kropp sammen».

– Etterspørselen etter helsepersonell i psykiatrien er
stor. Vi vil synliggjøre at vår kompetanse er viktig i ar-
beidet med å hjelpe pasienter med psykiske plager, sier
Berit Ianssen.

Knytter sammen
– Men hvorfor et skjerf?

– Et skjerf er en varmende og humoristisk måte å
markedsføre oss på. Vi ser kroppen som en helhet i vår
behandling, sier Ianssen.

Medlemmer av faggruppen skal blant annet dele ut
grå og blå skjerf utenfor Helsedepartementet og Stor-
tinget. Hovedtyngden av skjerfene skal til landets
helseforetak, der arbeidsplassene opprettes og fordeles.
3.-årsstudentene vil også få besøk i håp om å rekruttere
flere til videreutdanningen.

Hvem er vi?
– Faggruppen for psykiatrisk og psykosomatisk fysiote-
rapi har rundt 350 medlemmer. 250 har rett til å heve
A9 takst. Vi jobber i fysikalske institutter, psykiatriske
poliklinikker og avdelinger, innen barne- og ungdoms-

Knytter kroppen sammen

Knytte sammen. Psykia-
trisk og psykosomatisk
fysioterapi ser kroppen
som helhet. Det er dette
faggruppen vil markere
med kampanjeskjerfet, som
leder Berit Ianssen knytter
rundt Nina Solvang fra
NFFs sekretariat.
Foto: Heidi Johnsen

psykiatri (BUP), på sykehus og innen forebyggende
virksomhet. Vi er en utvidelse av det kvalitative tilbu-
det til mennesker innen psykisk helsevern. Etterspør-
selen etter oss er stor i privat praksis, men den er ikke
like stor i poliklinikker og institusjoner. Her burde vi
hatt større plass, mener faggruppelederen.

Bakgrunnen for at etterspørselen her ikke er så stor
er regelverket fram til år 2000. Da fikk institusjonene
refusjon for lege, sykepleier og psykolog. Etter 2000
ble regelverket endret, og det ble åpnet for andre grup-
per. Det er her faggruppen mener de må sterkere inn. ■
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Hauge understreker at leger også ser på helheten, men
at hun blir sikrere når hun får dette fra flere faglige
hold. Ikke alle pasienter som kommer til utredning får
en medisinsk diagnose, men har ofte store funksjonsut-
fall.  Her understreker hun betydningen av Kåresens til-
nærming. Hun går inn og gir pasientene trygghet for at
de ikke har en nevrologisk sykdom og hjelper dem til å
få tro på at de kan gjenvinne funksjon.

Sjeflegen har fredet lokalene som fysioterapeutene
disponerer på avdelingen.

– Vi er i likhet med andre sykehus trangbodde, men
fysioterapeutlokalene vil vi beholde her. Dette er nyttig
behandling og en viktig del av det tilbudet vi gir våre
pasienter, sier Hauge.

Tverrfaglighet
Kåresen har jobbet med nevrologi i over tjue år og har
også ansvar for studenter og turnus. Selv trekker hun
fram den faglige tyngden avdelingen har på utredning.

– Vi jobber i et tett faglig team rundt pasienten. Det
gjør pasientene trygge. Et viktig mål for oss er å få dem
til å tro at de kan mer enn de tror de kan, sier Kåresen.

Fordi  pasientene ofte har sammensatte problemer,
bruker hun tverrfaglighet som et viktig argument for å
få flere fysioterapeuter med psykiatrisk og psykosoma-
tisk kompetanse inn i somatiske avdelinger.

Flere unge
– Vi har hatt en merkbar økning av ungdom blant våre
pasienter, ofte med sammensatte problemer. Det er ikke
alltid utredningene gir oss svar på hva som er galt. Det
behøver heller ikke alltid være noe som ender i en diag-
nose. Vår oppgave er å hjelpe dem til å komme i gang,
forteller Kåresen.

– Hvordan jobber dere i slike tilfeller?
– Vi bruker ulike metoder. Bevegelse til musikk et-

ter psykomotoriske prinsipper brukes mye, særlig til de
unge. Samtale er sentralt. Å gi pasienten tilbake troen
på seg selv er viktig i en slik prosess. Mange er blitt
møtt med mye mistenksomhet på grunn av sine plager,
og de opplever at ingen vil tro på dem. Vi må bruke tid
på bygge opp tillit – spille på lag med pasienten. Ofte
kan det være snakk om små justeringer. De som trenger
behandling utover det vi kan tilby her, henviser vi til
fysioterapeuter i kommunene, med psykiatrisk/ psyko-

– Gull verdt for vår avdeling
Synnøve Kåresen er ledende fysioterapeut ved nevrologisk avdeling på Molde sjuke-

hus og spesialist i psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi. Sjeflege Tove B. Hauge

sier Kåresens tilnærmingsmåte ved å sette pasienten inn i en helhet har hatt stor

betydning for diagnostiseringen.

Av Heidi Johnsen
heidi.johnsen@fysio.no

somatisk  kompetanse. Noen trenger også  psykiatrisk
oppfølging, sier Kåresen.

Selv om unge er en økende gruppe, er de fleste pasi-
enter som behandles ved nevrologisk avdeling fra 50 år
og oppover. Det er blant annet slagpasienter og pasien-
ter med ulike former for nevrologiske lidelser.

Dokumentere
Mye av Synnøve Kåresens tid går med til vurdering av
pasienter og til dokumentasjon. Hun har i snitt en poli-
klinisk pasient i uken til psykomotorisk behandling. Og
enda flere kommer til poliklinisk psykomotorisk vurde-
ring. Hun skulle gjerne hatt mer tid til dette. Behovet er
der, men hun rekker ikke mer. Disse blir henvist til po-
liklinisk behandling i kommunene der kompetansen
finnes.

– Slike henvisninger øker. Det samme gjør venteti-
den. Med økende antall pasienter med sammensatt pro-
blematikk trenger vi flere fysioterapeuter med vår
spesialkompetanse ute i kommunene, understreker
Kåresen. ■

På lag. Sjeflege Tove B. Hauge (til høyre) i Molde
sier det betyr mye å ha Synnøve Kåresen, spesialist
i psykiatrisk og psykomotorisk fysioterapi på
nevrologisk avdeling. Foto: Heidi Johnsen

Kampanje
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Ida Kavli og Berte Johanne Høgset er fy-

sioterapeuter og spesialister i psykiatrisk

og psykosomatisk fysioterapi. Som eneste

spesialister i privat praksis i Molde, har de

hendene fulle og ventelister som strekker

seg ett år fram i tid.

Av Heidi Johnsen
heidi.johnsen@fysio.no

De aller fleste pasientene henvises fra primærlegen. En
del kommer fra sykehus og fra psykiatrisk poliklinikk.
Pasienter som utskrives fra langtidsinstitusjoner blir
også henvist hit. Med slike ventelister må de prioritere.

– Vi følger ikke ventelistene slavisk og planlegger

– Vi er en viktig ressurs i psykiatrien
sammen med dem som henviser til oss. Så langt som
mulig prioriterer vi yngre pasienter for å hindre kro-
niske plager. For å få et best mulig resultat er det viktig
at behandlingen starter tidlig. Men skal vi klare dette
arbeidet,  MÅ vi få flere folk i behandlingen. Da må det
opprettes flere driftstilskudd på dette feltet, sier de to.

Eneste alternativ
– Det er ikke mulig å drive med denne typen behand-
ling uten driftstilskudd. Dette kan ikke sammenlignes
med annen fysioterapi. Behandlingen tar en time per
pasient. Psykiatri er vedtatt som et satsingsområde, og i
kommunene er det vi som kan gi et tilbud  til pasienter
som ikke får behandling. Det er derfor utrolig at det
ikke opprettes flere slike stillinger. Samfunnsøkono-
misk må det lønne seg, sier Ida Kavli.

Berit Johanne Høgset forteller om godt samarbeid
med legene. Hun sier også at spekteret av diagnoser
kan spenne fra somatiske plager til spiseforstyrrelser.

– Vi ser at mange som kommer med somatiske pla-
ger har underliggende problemer. Mange føler at det

Lek mer. Spesialistene
Ida Kavli og Berte
Johanne Høgset mener
fysisk aktivitet og lek er
viktig i behandlingen
av psykiske lidelser.
Foto: Heidi Johnsen

Kampanje
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gjør at de kan hjelpe seg selv. De fleste sier de kom-
mer ut med noe positivt. En lege fortalte oss at han
ennå ikke hadde truffet en pasient han hadde henvist
hit, som ikke hadde lært noe, sier Ida Kavli.

Høgseth understreker at noen ikke blir friske. I
mange tilfeller handler det her om å ha evne til å for-
andre og til å gå inn i seg selv.

– Det er snakk om behandlingen skal være stabili-
serende eller mer inngripende. Vi må også sortere ut
hvem som skal ha en inngripende behandling. Hvilke
pasienter kan ta imot råd?  Hvem vil og kan åpne og
lukke seg for vår tilnærming? Dette ser du ikke før et-
ter 5-6 behandlinger. Da får du et bilde av pasienten
og ser om dette er positivt og noe vi kan jobbe videre
med. God dialog mellom terapeut og pasient er viktig
slik at vi kan snakke åpent om problemet, sier Høgset.

De to jobber ikke sammen om pasientene, men de
jobber sammen faglig.

– Vi har ei faggruppe som har eksistert siden
videreutdanningen startet, og det er viktig for vår fag-
lige utvikling. Vi arrangerer kurs og tar opp ulike pro-
blemstillinger. Det er viktig å utvikle seg videre, sier
Ida Kavli. ■
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Oversikt over spesialister i psykiatrisk og psykosomatisk
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Nord-Trøndelag 6

Nordland 8

Troms 12

Finnmark 1

Medl. i utlandet 1

Totalt 251

ikke er «farlig» å gå til oss. Det henger fortsatt igjen at
psykiatri og psykiske plager ikke er noe alle snakker
høyt om. Kommer de til oss, er de hos fysioterapeuten,
sier Høgseth.

Stadig flere unge
Også i privat praksis øker henvisningen av unge. De to
understreker at det skjer i langt større grad enn tidli-
gere, og at mange unge er svært dårlige. Stadig flere
sliter med spiseforstyrrelser.

– Mange unge fomler med livet sitt. De sliter med
voldsomme påvirkninger og forventninger som de føler
de ikke klarer å oppfylle, sier Kavli.

Høgseth trekker også fram den fysiske utviklingen
blant unge som hun kaller en tragedie.

– De tåler lite fysisk, og bevegelsesgleden er borte.
Vi oppfordrer dem til å drive med fysisk aktivitet og
anbefaler dem å gjøre aktiviteter de liker. Med en ster-
kere kropp vil de ha større forutsetning for å møte mot-
gang. Vi bruker også treningssalen ved instituttet aktivt
i vår behandling. Blant annet bruker vi lek for å frigjøre
innestengte følelser, sier Høgset.

Forandre
– Hjelper behandlingen dere gir?

– Noen blir friske. Andre sier at de lærer noe som

(Kilde: NFFs medlemsregister)
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Haugen jobber ved Sjukehuset Molde, avdeling
Hjelseth, ungdomspsykiatri. I tillegg til fysioterapeut-
utdanning har hun mellomfag i idrett og holder på med
en tverrfaglig utdanning i psykiatri rettet mot psykose-
forståelse, psykosebehandling og rehabilitering av pasi-
enter med psykose.

I 1991 startet schizofreniprosjektet, og da  ble det
øremerket en fysioterapeutstilling til fysisk aktivitet.
Denne jobben fikk Benthe Haugen. Fysisk aktivitet er
nå et fast behandlingstilbud til pasientene, som er fra
18-30 år. Torsdag er for eksempel fast turdag.

– Vi har lært mye underveis. Fra å være et tilbud der
alle skulle ut, så vi fort at vi måtte ha et tilbud som la til
rette for individuell behandling. Nå tenker vi at fysisk
aktivitet er viktig, men ikke til enhver tid, sier hun.

Samhandling
Haugen synes brukermedvirkning er blitt en floskel.
Men hun understreker at det er viktig å få med pasien-
tene i planleggingen. To ansatte og en pasient har an-
svaret for å planlegge torsdagsturene.

– Vi skriver turplakat der det står hvor vi skal og

Satsingsområde. Fysisk aktivitet er et satsingsområde
for behandlingstilbudet, og fra i høst er vi fire fysiote-
rapeuter ved institusjonen, sier Benthe Haugen.
Foto Heidi Johnsen

Ut på tur som behandling
– Pasienten må lære å ta ansvar for sin egen kropp, se at det er en sammen-

heng mellom kropp og psyke, sier Benthe Haugen, fysioterapeut innen

ungdomspsykiatrien i Molde.

Av Heidi Johnsen
heidi.johnsen@fysio.no

hva vi må ha på oss og med oss av klær og hjelpemid-
ler. Plakaten settes opp dagen før. Etter turen skrives en
rapport som leses opp for gruppa. Vi kan da diskutere
hva som var bra og ikke bra med turen og hvorfor. Det
å være i samhandling er viktig. Vi blir like. Jeg blir
Benthe – ikke fysioterapeuten og viser en holdning
hvor jeg ikke alltid er eksperten, sier hun.

Mestring
Ett eksempel var dagens tur da hun selv tok feil av
veien. Da var de allerede kommet et godt stykke i mot-
satt retning. I stedet for å si: «Vi må snu fordi vi går i
feil retning» sa hun at nå har vi to valg. Enten gå til-
bake til krysset, eller fortsette denne vegen, som inne-
holder noen hindringer, men ender opp ved utgangs-
punktet. Følget ble enig om å fortsette.

– Vi sier ikke alltid hvordan ting skal gjøres. Natur-
ligvis må vi noen ganger sette ned foten.  Å være ute i
naturen handler om å mestre og tilrettelegge. Ikke alle
er like spreke, og i enkelte tilfeller kan det være faser
hvor pasienten ikke orker å være med. Men det finnes
aktiviteter for alle – fra skogstur til seiling, padling, ski
og skibrett. Pasientene er unge som liker å gjøre det an-
dre unge gjør, forteller Haugen.

I tillegg til aktivitetsgruppe driver hun også en
bevegelsesgruppe. Her er hovedmålet å skape kropps-
bevissthet gjennom mestring og bevegelse. Hun er mer
opptatt av at pasienten gjør bevegelsene enn at de blir
gjort riktig.

Gi opplevelser
– Mitt mål er å gi dem positive opplevelser i forhold til
kroppen. Her er det også faser hvor pasienten ikke er i
stand til å delta. Men hvis de ønsker, kan de se på og
erfare at det ikke er farlig å være med, sier Haugen.

Fysisk aktivitet er et satsingsområde, og fra i høst
skal det være fire fysioterapeuter ved institusjonen. Og
pasientene blir stadig yngre.

– Det positive med en slik utvikling er at vi får star-
tet behandling raskere. Tidligere var mange blitt
kronikere før de kom til oss, sier hun. ■

Kampanje
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Videreutdanning

Fagområdet har gitt opphav til videreutdan-
ning og et spesialist-område, men har også
satt sitt preg på grunnutdanningen i norsk fy-
sioterapi. Psykiatrisk og psykosomatisk fy-
sioterapi omfatter i dag flere metoder og fag-
lige tradisjoner, men PMF står fortsatt sen-
tralt i fagfeltet. Denne arbeidsformen ble ut-
viklet gjennom et praktisk samarbeid mel-
lom psykiateren Trygve Braatøy og fysiote-
rapeut Aadel Bülow-Hansen i perioden
1947-53 og er etter hvert veldokumentert
(1-3)1 . Rikstrygdeverket anerkjente behand-
lingsformen i 1974 ved å gi egen takst for
PMF.

Sammensatt og flertydig
Kroppen er innfallsvinkelen i psykiatrisk og
psykosomatisk fysioterapi, uansett hvilken
metode som velges. En er opptatt av kroppen
som biologisk fenomen og fysiologiske og
strukturelle sider ved funksjonsforstyrrelser
og sykdom. Men overordnet viktig er at
kroppen alltid, enten en er frisk eller syk,
også er grunnlag for personens selv-
opplevelse, erfaring av omgivelsene og kom-
munikasjon med andre.

Det innebærer at kroppen tillegges betyd-
ning som kilde til å forstå andre menneskers
erfarings- og meningsverden. Det betyr igjen
at det knytter seg terapeutiske muligheter til
kroppslige tilnærmingsmåter i retning av å
styrke pasienters selvfølelse og selvtillit, de-
res mestringsevne og selvstendighet. Den
sentrale faglige oppgaven er som alltid i fy-
sioterapi å undersøke, vurdere og velge til-
tak. Men kroppsforståelsen som ligger til
grunn innebærer at rammen for hvordan en
tenker omkring virkemidler og mål for be-
handling utvides i forhold til hva en vanlig-
vis tenker i fysioterapi.

Innenfor psykiatrisk og psykosomatisk
fysioterapi er en opptatt av sammenhenger
på mange nivå: Lokal kroppslig dysfunksjon
ses i lys av generell funksjon, bevegelses-
vaner og reaksjonsmåter. Kroppslige vaner

Videreutdanning i psykiatrisk og
psykosomatisk fysioterapi

Psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi har lenge vært en markant

fagtradisjon i norsk fysioterapi. Psykomotorisk fysioterapi (PMF) står

sentralt i tradisjonen og nyter respekt blant pasienter og helsepersonell

som samarbeider med fysioterapeuter.

og mønstre ses i sammenheng med livs-
erfaringer. En ser etter sammenhenger mel-
lom kroppslige og verbale uttrykk. En under-
søker og legger merke til muskulære forhold
og pust, vanemessige bevegelser og kropps-
stillinger /-holdninger, stabilitet og
omstillingsevne, ledighet og balanse, auto-
nome tilstander og reaksjoner, kroppskontakt
og fortrolighet til egen kropp.

For hvem?
Tradisjonelt har denne formen for fysioterapi
vært forbundet med psykosomatiske og min-
dre alvorlige former for psykiske lidelser.
Idag arbeider fysioterapeuter med et bredt
spekter av funksjonsproblemer som anspent-
het, muskel-skjelett-lidelser, KOLS og ulike
former for pustebesvær, kroniske smerte-
tilstander og lidelser som leddgikt og hofte-
leddslitasje, samt psykiske lidelser med ulik
alvorlighetsgrad som spiseforstyrrelser,
angst, depresjon og schizofreni.

Videreutdanning
Fra 1998 ble videreutdanninger med tilknyt-
ning til psykiatri samordnet gjennom en fel-
les rammeplan for «Videreutdanning i psy-
kisk helsearbeid» (5). Denne utdanningen
består av en tverrfaglig del tilsvarende 30
studiepoeng, og en påfølgende, valgfri
fordypningsdel tilsvarende 30 studiepoeng.
Den tverrfaglige delen tilbys av mange høg-
skoler, mens fagspesifikk fordypning i fysio-
terapi bare tilbys ved høgskolene i Oslo
(HiO), Trondheim (HiST)og Tromsø (HiTø).
Felles for alle høgskolene er at fagspesifikk
fordypning i fysioterapi organiseres som del-
tidsstudier over 2 år. Ellers er studiene noe
forskjellige, så de omtales videre hver for seg.

●    Ved HiST valgte en å prioritere arbeid i
psykiatrien innenfor rammen for fordyp-
ningsstudiet i fysioterapi på 30 studiepoeng,
for så å tilby en påbyggingsdel tilsvarende
15 studiepoeng som kvalifiserte studentene i

PMF. HiST opplyser at de vil gjøre en
behovsundersøkelse før de bestemmer om
ny fordypningsdel i fysioterapi skal tilbys fra
høsten 2004 og har ikke tatt stilling til om
den eventuelt skal utfylles med utdanning i
PMF.

●    Ved HiO er kvalifisering til PMF lagt inn
i fagspesifikk fordypning innenfor ramme-
planens 30 studiepoeng. En planlegger med
sikte på årlig opptak av nye kull til fag-
spesifikk fordypning i fysioterapi.

●    Ved HiTø har vi fulgt samme løp som
HiO til nå, med kvalifisering til PMF innen-
for dette studieforløpet. En arbeider imidler-
tid med å etablere en frittstående Videreut-
danning  i psykiatrisk og psykosomatisk fy-
sioterapi, tilsvarende 60 studiepoeng. Dette
studiet skal kunne søkes uavhengig av om
søkere har gjennomført tverrfaglig videreut-
danning i psykiatri på forhånd. Studieplan
for denne videreutdanningen er nå ute til hø-
ring. Søknadsfristen for studiet blir 15. okto-
ber 2003, og vi planlegger oppstart våren
2004 under forutsetning av tilstrekkelig an-
tall søkere. Utdanningen er tenkt organisert
som deltidsutdanning over to år som nå, men
det blir noe mer undervisning ved høgskolen
enn det er i dagens studium. Også praksis og
pensum utvides; alt for å fremme klinisk
kompetanse i tråd med behov fysioterapeuter
møter  innenfor psykiatriske og somatiske
helsetjenester.

Fysioterapeut/høgskolelektor
Anne Gretland, Høgskolen i Tromsø
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1. Thornquist E, Bunkan BH: Hva er psyko-

motorisk behandling. Universitetsforlaget 1986.

2. Øvreberg G, Andersen T: Aadel Bülow-Hansens

fysioterapi. Harstad: Eget forlag 1986.

3. Ianssen B (red): Bevegelse, liv og forandring. I

Aadel Bülow-Hansens spor. Oslo: Cappelen Aka-

demisk forlag 1998.

4. Rammeplan for videreutdanning i psykisk

helsearbeid, godkjent av Kirke- og utdannings- og

forskningsdepartementet april 1997.

1 Mange har etter hvert bidratt til dokumentasjon av me-
toden og kliniske erfaringer gjennom hovedoppgaver, ar-
tikler og bøker. Spesielt nevnes fysioterapeut, dr. phil.
Eline Thornquist som har en omfattende produksjon
innenfor fagfeltet. Hun har også skrevet fagplan for
videreutdanningen ved HiTø. Framstillingen her er basert
på hennes arbeider.
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debattdebatt

Jeg kjenner meg ofte ikke igjen som fysioterapeut i NFFs prioriteringer og omtale av faget.
Artikkelen som engasjerte meg denne gang, var forbundsleder Anne Lexows reaksjon på en NTB-
artikkel i Aftenposten i sommer om at massasjeterapi konkurrerer på lik linje med fysioterapi.

Lexow kaller massasje en måte å oppnå velvære på og fysioterapi en måte å forebygge og
kurere på. Etter min mening er fysioterapi et fag som har som mål å forebygge og behandle
(kurerer vi?), og at massasje er en sekk med midler vi kan plukke fra for å oppnå målene våre.
Jeg vil gjøre ledelsen i NFF oppmerksom på at det fins mange ulike massasje-metoder som er
ment for å behandle. Hos Axelsons Body Work School i Oslo kan du innhente mer informasjon
om dette.

En av disse er Rosenmetoden, som du kanskje forbinder med prinsesse Märtha Louise og
hennes svigermor, og som jeg har valgt å videreutdanne meg i. Metoden er utviklet av en
fysioterapeut og hører etter min mening absolutt inn under fysioterapi. I tillegg anbefaler jeg at du
setter deg inn i et utvalg av forskningsresultater fra Touch Research Institute i Florida, USA. Og
videre om «ro-hormonet» oxytocin og den virkning det har på immunforsvar og adferd. Kerstin
Uvnäs Moberg, forsker ved Karolinska Institutt i Stockholm,  er en av de som har forsket på dette.
Massasje er en av flere faktorer som gjør at kroppen begynner å skille ut dette hormonet.

Hvorfor er ikke massasje anerkjent som et fag hos NFF? Hvorfor har vi ikke en egen
faggruppe som ivaretar massasje som en gruppe behandlingsteknikker? Hvorfor ikke engang et
kurs? Og for å gå enda litt lenger: Hvem er det egentlig som har tatt på seg oppgaven å definere
hva fysioterapi er?

Annett Henriksen,
fysioterapeut i Tysvær Kommune

Innlegg skal ikke være lengre enn 500
ord eller 3.000 tegn. Forkortelser/

endringer som går ut over det
ortografiske, grammatikalske eller det

å gjøre setninger mer forståelige,
legger vi fram for forfatter før

trykking. Alternativt skal det stå under
innlegget at det er forkortet/redigert av
redaksjonen. Titler settes i redaksjo-
nen, men kom gjerne med forslag!

Frister, se tredje siste side.

Skriv i
FYSIOTERAPEUTEN!Hvorfor anerkjenner ikke

NFF massasje?

Strøtanker fra
nyutdannet
jobbsøker
Det er med spenning jeg for første gang søker på
jobb som fysioterapeut. Eller rettere sagt, jeg
forsøker å etablere mitt faglige ståsted som
fysioterapeut og søker utfra det. Men er dette noe
jeg kan tillate meg i dag, når det er så få jobber og
søkermassen er så stor?

Jeg bør vel i grunnen søke på alle ledige jobber,
snappe den første jeg får, uavhengig av hva jobben
går ut på, og så være fornøyd med det. Jeg kan
heller forsøke å få en annen jobb senere hvis jeg
ikke trives, tenker jeg. Eller er det andre som får
meg til å tenke på den måten?  Dette er noe jeg har
lurt mye på. Jeg har også kommet fram til noe, ikke
bare tenkt.

Burde ikke jeg som nyutdannet ha større mål
med faget mitt enn å ta den første jobben som
faller på meg? Må jeg jobbe noen år før jeg kan

tillate meg å ha slike ambisjoner? Eller er det
andre som mener jeg bør jobbe noen år før jeg
kan tillate meg akkurat det jeg har lyst til?

Jeg velger inntil det motsatte er bevist å tro at
det ikke er vanskelig å få jobb. Det gjelder å finne
ut hva man har lyst til, og gå for det. Jeg fester
blikket på noen felter i faget og bestemmer meg
for å begynne der. Hva jeg har valgt er uinteres-
sant for andre. De må selv finne ut av hva de har
lyst til.

Sett at jeg fikk jobb på et område jeg egentlig
ikke har lyst til å jobbe med. Jeg hadde sikkert
klart å trives der på et vis, og funnet utfordringer i
de oppgavene jeg fikk. Men jeg tror ikke
fysioterapifaget ville være tjent med det. Jeg tror
vi trenger folk som brenner for faget og kan gjøre
det i en jobb de også brenner for. Men jeg er redd
for å bli passiv når det er så mange om beinet.

Jeg vil finne stedet der jeg vil jobbe. De som
jobber der vil forstå at jeg er rette person, og
dermed ansetter de meg. Eplekjekk? Nei, det er
ikke sånn ment. Flere jobbsøkende bør tenke på

den måten. Opp og fram! Finn det du brenner for,
og der er din plass. Vi trenger det for å løfte faget
vårt nå som det strammes inn i kommunene og på
driftstilskuddene.

Folk står i kø og er i ferd med å velge andre
faggrupper. Kanskje det er greit, kanskje det fører
til at flere får hjelp. I hvert fall hvis de skal møte
fysioterapeuter som helt tilfeldig har dumpet borti
et felt de ikke er spesielt opptatt av og har blitt
værende der i en lang karriere. Farlig. Ser du
poenget?

Det er utrolig viktig at vi unge og jobbsøkende i
dag ikke er passive, men velger bevisst. Vi må tørre
å stå for det vi tror på og satse på det vi har lyst til.
Bare på den måten kan vi være med på å løfte
fysioterapifaget mot en solid plass i behandlings-
feltet. Gi gass!

Erlend Weinholdt

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

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

STADTHOLDER®-MOOR

Din totalleverandør 
av produkter innen:

Varme- og  kuldeterapi
Gel, kremer, massasjeolje

Tape, bandasjer
Hjelpe- og støtteputer

Hygieneprodukter
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Ingen enkle svar
– bare kompliserte spørsmål

Det nye historieverket «Det offentlige helsevesen i Norge 1603 – 2003»

er ikke en kilde som fysioterapeutene kan søke til for å finpusse sitt ego.

De er nevnt, men de er ikke med der hvor de viktigste helse-

profesjonene blir omtalt.

Av Karin Helene Haugen

Ingen har tidligere skrevet en samlet fram-
stilling av utviklingen innen offentlig ansvar
for helse i Norge. Det offentlige helsevese-
net feirer sitt 400-årsjubileum i år,  og i den
forbindelse er det kommet et to-binds
historieverk på til sammen 1007 sider. I ver-
ket finner vi beskrivelser av epidemier og li-
delser som har dominert sykdomsbildet blant
nordmenn gjennom 400 år og informasjon
om oppbyggingen av institusjoner og utvik-
lingen av profesjoner. Ikke minst får vi være
med på en historisk reise som gir oss inn-
blikk i sammenhengen og vekselvirkningen
mellom samfunnsutviklingen og helse-
tilstanden i befolkningen og endringene av
helsevesenets rolle.

Den største revolusjonen
I dag lever vi nær tre ganger så lenge som på
1600-tallet. I det første bindet «Ansvaret for
undersåttenes helse 1603 -1850» loser for-
fatterne oss gjennom den kanskje største re-
volusjonen for helsevilkårene som vi kjenner
i historisk tid. Siste halvdel av 1700-tallet
brakte oss inn i en ny og tidligere ukjent hel-
semessig virkelighet: Dødeligheten gikk ned
og befolkningsøkningen utover 1800-tallet
var uten historisk sidestykke.

I det andre bindet «Folkets helse – lan-
dets styrke 1850 – 2003» følger vi utviklin-
gen fra et oversiktlig og relativt ubetydelig
sunnhetsvesen fra midt på 1800-tallet fram
til en av våre mest kompliserte og kostbare
samfunnssektorer. Det er særlig dette bindet
som skal omtales i denne anmeldelsen. Det
var først her at fysioterapeutene langsomt

kom inn på helsearenaen og gradvis styrket
sin posisjon og rolle.

Hvis det kan være noen trøst for fysiote-
rapeutene, så er de ikke alene om å savne
mer stoff om sin yrkesgruppe. Flere grupper
er ikke omtalt i det hele tatt, for eksempel
apotekere, farmasøyter og tannleger.

Sykdom som drivkraft
Forfatterne gir oss innsikt i hvordan syk-
dommer og større epidemier kan være driv-
krefter i utviklingen. Koleraepidemiene i
1850-årene gav støtet til arbeidet med
sunnhetsloven og dermed til opprettelsen av
permanente sunnhetskommisjoner, senere
kalt helseråd, i alle landets kommuner. Tu-
berkulosen, som herjet som verst fra slutten
av 1800-tallet og de første tiårene av 1900-
tallet, omtales som en av våre viktigste
«institusjonsbyggere» når det gjelder både
helselovgivningen, sykehusbyggingen og ut-
viklingen av nye virkemidler og organisato-
riske løsninger i det forebyggende helsear-
beidet. Forfatterne understreker at helsevese-
net må betraktes fra flere synsvinkler, både
som et kulturelt system, et sosialt system og
ikke minst et politisk system drevet fram av
skiftende ideologiske krefter.

… men også sykegymnaster
Utviklingen av det forebyggende helsearbei-
det og framveksten av helsepersonellgrupper
er gitt en viktig plass i boken. Med innførin-
gen av flere nye lover rundt forrige århun-
dreskiftet ser man en vilje til å satse på det
forebyggende helsearbeidet. Samtidig fant
yrkesgruppene sammen i nye fag-
organisasjoner, legene i 1886, jordmødrene i

1908 og sykepleierne i 1912. Det er ikke
nevnt at sykegymnastene, som fysioterapeu-
tene den gang het, dannet sin fagforening i
1895.

Fysioterapien omtales for første gang i
bind II på side 124 i underkapitlet «Profesjo-
nene tar form». Da har vi lest nesten 500 si-
der. Her står det om hvordan samfunnet utvi-
klet seg rundt forrige århundreskifte. Indus-
trivirksomhet og nye næringer dukket opp
som troll av eske. De etablerte seg i byer og
tettsteder og skapte nye arbeidsplasser på lø-
pende bånd. Befolkningsveksten, særlig i de
større byene, var voldsom. Medaljens bak-
side ga grobunn for veksten innen helse-
profesjonene: fattigdom, sosial nød, syk-
dommer og høy dødelighet. Kunnskapen og
tjenestene til de som arbeidet i datidens
sunnhetsvesen ble grunnleggende for sam-
funnets velferd. Vi kan lese at det «dreide
seg om jordmødre, sykepleiere og leger, men
også om farmasøyter, sykegymnaster (fysio-
terapeuter), tannleger, vaksinatører og vete-
rinærer, og om ufaglærte.»

Sentrale helseprofesjoner
Likevel er ikke fysioterapeutene medregnet
som noen grunnpilar i oppsummerings-
kapitlet «Helseyrkene – sunnhetsvesenets
grunnpilarer». Der står det at i perioden fra
1850 til 1912 tok «våre mest sentrale helse-
profesjoner» – jordmødrene, legene og syke-
pleierne – form. Innenfor alle de tre yrkes-
gruppene vokste det fram en økende bevisst-
het om deres samfunnsnytte.

Det var nettopp i denne tiden at gruppe-
nes ideologiske basis og verdigrunnlag langt
på vei ble formet. Men helseyrkene utviklet
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seg i ulik takt, noe som i første rekke skyld-
tes at de begynte sin virksomhet under ulike
kulturelle og sosiale betingelser. Legene
vokste fram nærmest i kraft av seg selv, på-
står forfatterne. Jordmødrene var en stats-
skapt yrkesgruppe. Bakgrunnen var statens
ønske om å redusere spedbarnsdødeligheten.
Mens sykepleien som yrkesutdanning først
grodde fram som et privat anliggende.

Fleksibilitet og omstillingsevne
Velferdsstaten er på mange måter sine yrker,
skriver historikeren Anne-Lise Seip. Mange-
len på fagfolk i tiden etter krigen var prekær.
Den var flaskehalsen når planer skulle leg-
ges og realiseres. For å oppfylle det velferds-
statlige programmet måtte tradisjonelle yrker
vokse, og det måtte utvikles nye. Fra første
øyeblikk ble derfor utdanningsspørsmålet
sentralt.

Det har siden skjedd en sterk differensier-
ing av helsepersonell og blitt stilt store
utdanningskrav til alle grupper. Kontinuerlig
pekte myndighetene på behovet for bedre
systematisering av så vel grunnutdanningen
som videre- og etterutdanningen av helseper-
sonell. Kontinuerlig ble det stilt krav om
fleksibilitet og omstillingsevne. Dette ned-
felte seg i yrkesorganisasjonenes program-
formuleringer og ambisiøse strategi-
dokumenter. Parallelt skjedde det en vold-
som tilstrømning av nye arbeidstakere, sær-
lig fra 1970-årene.

Heller ikke i denne sammenhengen nev-
nes fysioterapeutene. Det kan være forståelig
at de ikke har fått plass i forbindelse med
organisasjonsdanningene rundt forrige år-
hundre, siden sykegymnastene i hovedsak
arbeidet for seg selv på siden av det offent-
lige helsevesenet. De gikk med desto større

styrke inn i det offentlige fra og med satsin-
gen på rehabilitering og forebyggende virk-
somhet fra etterkrigstiden, under
polioepidemiene og ikke minst fra 1970-
årene.

Forfatterne skriver om «de fire kvinne-
yrkene» – sykepleierne, hjelpepleierne, jord-
mødrene og helsesøstrene – som ved siden
av legene var de yrkesgruppene som tok og
fikk størst oppmerksomhet i etterkrigstidens
helsepolitiske utvikling. Denne sammenhen-
gen mellom tok og fikk er kanskje noe som
fysioterapeutene fortsatt bør studere litt nær-
mere i sitt arbeid for å bli regnet med blant
de sentrale aktørene i dagens helsetjeneste.

Jordskjelvet i 1984
Innføringen av kommunehelseloven i 1984
ble en dramatisk begivenhet for fysiotera-
peutene. Under 100-årsjubileet for Norsk
Fysioterapeutforbund i 1995 skriver
forbundslederen i tidsskriftet Fysioterapeu-
ten at loven betydde et internt jordskjelv for
forbundet. «Den frie etableringsretten fikk
en betydelig begrensning, og mange fysiote-
rapeuter opplevde at fagutøvelsen dermed
ble rokket i grunnvollene.» Forbundet mistet
på den tiden rundt 1000 medlemmer som
meldte seg ut i protest og dannet sin egen or-
ganisasjon, Privatpraktiserende Fysiotera-
peuters Forening. Dette er ikke nevnt i det
nye historieverket. De forteller heller ikke at
Norge var det eneste land i verden som nå
fikk fysioterapi som obligatorisk del av hel-
setjenesten i kommunene. Men innføringen
av den nye loven er ganske grundig beskre-
vet, og vi kan lese at «også fysioterapeutene
ble sterkt berørt av kommunehelseloven».

Boken slår også fast at loven innebar en
ny giv for faget og en synliggjøring og legi-
timering av fysioterapien som profesjon. For
første gang ble det stadfestet i lovs form at
fysioterapitjenester var en del av det offent-
lige hjelpeapparatet innenfor primærhelsetje-
nesten, og det ble opprettet en helt ny
stillingskategori – kommunefysioterapeuter.
Fysioterapeutene fikk dermed lovpålagte
oppgaver både innen forebygging, attføring
og kurativ virksomhet. At fysioterapeutene
tok opp viktige oppgaver i det forebyggende
helsearbeidet og i eldreomsorgen, og at også
distriktene fikk tilgang på  fysioterapi-
tjenester, var nytt og bidro til at faget fikk en
annen og langt mer sentral stilling i helse-
sektoren.

En ny æra
Kommunehelseloven varslet på mange måter
overgangen til en ny æra i det norske helse-
vesenets historie. Den innebar en kraftig

Bokverket «Det offentlige helsevesen i Norge 1603 – 2003» er en markering av 400-årsjubi-
leet for den offentlige helsetjenesten i Norge, en samfunnssektor som har vokst fra en av de
minste og ubetydeligste til en av de største og mest ressurskrevende.
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endring med hensyn til hvordan helse-
tjenestene skulle organiseres. Beslutnings-
prosessene ble lagt ut til kommunene og til
de folkevalgte, og det ble ikke lenger selv-
sagt at legene skulle inneha helsevesenets
lederposisjoner.

En konsekvens av utviklingen de siste 20
årene er at legene har mistet noe av sin sen-
trale posisjon i helsevesenet. De har tapt
både makt og posisjoner. Mens det offentlige
legevesenet før kommunehelseloven ut-
gjorde størstedelen av primærhelsetjenesten,
er legetjenesten i dag bare en liten del av
kommunehelsetjenesten. De offentlige lege-
nes oppgaver og sentrale rolle er i stor grad
overtatt av andre. I økende grad blir legenes
rolle både i kommunehelsetjenesten og i sy-
kehus begrenset til deres kurative praksis.

Fysioterapeutene koordinerer
Forebyggingsmeldingen, som departementet
leverte i 1991, bar bud om nye holdninger
innen helsetjenesten. Den dreide oppmerk-
somheten bort fra sykdommer som forårsa-
ker tidlig død, over mot belastningslidelser
og psykososiale problemer. De skulle nå
prioriteres, for man var blitt seg bevisst hvor
mye muskel- og skjelettlidelsene kostet sam-
funnet i form av sykedager og uførhet.

Forebygging ble nå i større grad en tverr-
faglig og tverrsektoriell aktivitet. Helsesek-
toren forstod at den ikke kom noen vei uten
aktiv deltakelse fra andre politiske sektorer,
fordi mye av det forebyggende arbeidet
måtte skje utenfor helsesektoren. Skulle man
for eksempel påvirke barns oppvekst-
betingelser, måtte det skje i barnehager og
skoler. Helsetjenestens nye rolle ble å koor-
dinere arbeidet, og denne rollen falt i kom-
munehelsetjenesten på helsesøstrene og fy-
sioterapeutene.

En enorm utvikling
Forfatterne understreker at når man går

«Idrettsskader»
av Bahr og Mæhlum
Vi beklager feil i anmeldelsen av boka «Idrettsska-

der» av Bahr og Mæhlum i nr. 5/2003. Prisen på

boka er 698 kroner (medlemmer i NIMF/FFI 490

kroner). Du kan bestille boken på nettet:  http://

idrettsskader.gazette.no

igjennom helsevesenets mangslungne histo-
rie, gjelder det ikke å tape av syne at det har
skjedd en enorm utvikling i positiv retning.
Vi har fått bedre helse, færre fysiske plager
og lengre levetid. Men den største forandrin-
gen er utvilsomt knyttet til synet på helse og
sykdom, og til holdninger og forventninger
til hva helsevesenet kan bidra med.

Fra i stor grad å akseptere sykdom og død
som skjebne og en naturlig del av hverda-
gen, kan vi snakke om kulturelle holdnings-
endringer i retning av at helse var noe det
var mulig å gjøre noe med. I dag forventer
og krever vi at helsevesenet skal fri oss fra
våre kroppslige og psykiske lidelser. Vi be-
trakter god helse i høy alder nærmest som en
rettighet. I tillegg har trygdelovgivning og
velferdspolitikk gjort at det ikke lenger skal
være slik at sykdom fører til fattigdom og
nød.

To klare linjer
Letingen etter enkle forklaringer på denne
prosessen har vært vanskelig, sier forfat-
terne. Boken gir oss en forståelse av at vi må
forsøke å tolke handlinger og holdninger ut
ifra sin egen tid; hver tid har sine sannheter
og sine virkelighetsoppfatninger. Ikke minst
får vi en forståelse av at det ikke finnes noen
enkle forklaringer på et folks helseutvikling.

Forfatterne finner likevel to klare linjer i
utviklingen. Den ene er den politiske kam-
pen om hvilket ansvar myndighetene skal ha
overfor befolkningen og hvilken plikt indivi-
det har overfor fellesskapet. Her handler det
om grunnleggende spørsmål som: Hvilken
plikt og rett har myndighetene til å gripe inn,
til å regulere og organisere? Og hvilken plikt
har individet til å ta ansvar for eget liv?

Den andre gjennomgående linjen, som
trer tydelig fram i historien, er den nære
sammenhengen mellom befolkningens helse
og landets velstand og styrke. Tidligere hel-
sedirektør Karl Evang uttrykte det slik etter

krigen: «Gjenreisningen av det norske folks
helse og arbeidskraft er en nødvendig betin-
gelse for den materielle og økonomiske
gjenreisning.»

Dette er kanskje noe å huske på i dag når
politikerne utelukkende fokuserer på de
økende utgiftene til helsevesenet og på at
man må effektivisere for å spare penger. For
i forlengelsen av Evangs tankegang ligger
forståelsen av at det er økonomisk lønnsomt
for et land å ha en frisk befolkning. Politi-
kerne må altså gjøre jobben sin og regne fer-
dig hele regnestykket, før de feller en dom
over hvor dyrt helsevesenet vårt er.

Det offentlige helsevesen i Norge
1603 – 2003
Universitetsforlaget 2003

Bind I
Ole Georg Moseng:
Ansvaret for undersåttenes helse
1603 – 1850
367 sider

Bind II
Aina Schiøtz:
Folkets helse – landets styrke 1850 - 2003
640 sider
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På jakt etter en fysioterapeut?
Annonsér her! Priser og tidsfrister finner du
bak i bladet og på www.fysioterapeuten.no

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

fysioterapeuten

www.fysioterapeuten.no/arbeidsmarked

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

 0 Nord-Norge

 2 Midt-Norge

 0 Vest-Norge

 3 Øst-Norge

 8 Oslo og Akershus

 1 Sør-Norge

 0 Utlandet

Finnmark • Troms • Nordland • Svalbard

Nord- og Sør-Trøndelag • Møre og Romsdal

Sogn og Fjordane • Hordaland • Rogaland

Hedmark • Oppland • Buskerud • Telemark

Vest-Agder • Aust-Agder

• Vestfold • Østfold



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

Kommunefysioterapeut I
og driftsavtale

Overhalla kommune har fra 01.02.04 ledig fast 100% stilling
(20% stilling som leder for fysio-/ergoterapitjenesten
kombinert med 80% stilling driftsavtale).
Hele stillingen er knyttet til kommunens helsesenter.
Fysio-/ergoterapitjenesten består av 5 årsverk fordelt på
6 personer (4 fysioterapeuter, ergoterapeut og hjelpepleier).
Stillingens arbeids- og ansvarsområde:
• Administrativ og faglig leder for fysio-/ergoterapitjenesten.
• Kurativt arbeid.
Vi ønsker:
• Fysioterapeut med allsidig utdanning/praksis.
• Person med godt humør, «stå på vilje» og evne til selvstendig,

resultatrettet arbeid.
• Person med evne og vilje til tverrfaglig samarbeid, fleksibilitet,

initiativ, nytenkning og læring.
Vi tilbyr:
• En utfordrende og selvstendig stilling med utviklingsmuligheter.
• Varierte arbeidsoppgaver i moderne og funksjonelle lokaler.
• Aktivt tverrfaglig/tverretatlig samarbeid i og utenfor kommunen.
Nærmere opplysninger ved kommunefysioterapeut I Jenny Kveli
(tlf. 74 28 03 31) e-post: jenny.kveli@overhalla.kommune.no
eller rådgiver Bernt Harald Opdal (74 28 03 21) e-post:
bernt-harald.opdal@overhalla.kommune.no
Søknader med CV (som brukes som utvidet søkerliste) og
bekreftede kopier av vitnemål og attester sendes innen 10.10.03
til Overhalla kommune, 7863 Overhalla (oppgi gjerne e-post-
adresse som vi kan nå deg på.)
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OVERHALLA KOMMUNE
www.overhalla.kommune.no

Overhalla kommune i Namdalen har ca. 3.600 innbyggere. Kommunen har en
godt utbygd helse- og sosialtjeneste, en god barnehagedekning og et godt
utbygd skoletilbud inkl. videregående skole. Overhalla ligger sentralt i forhold til
fly- og togsamband. Se ellers kommunens hjemmesider.

Spesialsykehuset for rehabilitering
Avdeling Kristiansand, har ledig

Fysioterapeutstilling 100 % 
• Stillingen er knyttet til seksjon for hjerneskadde 

i Rehabiliteringsavdelingen. (Det er etablert et 
prosjekt for å realisere et regionalt hjerneskade-
senter i SSR Kristiansand.)

• Stillingen vil være sentral for den faglige 
kontinuiteten og utviklingsarbeidet innen 
hjerneskaderehabilitering. 

• Det daglige arbeidet er organisert i tverrfaglig 
team.

Vi søker offentlig godkjent fysioterapeut som
- har erfaring fra og interesse for nevrologi og 

kognitiv rehabilitering
- er opptatt av å tilegne seg ny kompetanse innen

fagfeltet
- innehar faglig dyktighet og personlig egnethet 
- har gode samarbeidsevner 
- har erfaring og vilje til å jobbe i team
- vil være med å utvikle tjenestetilbudet til 

pasientgruppen 

Nærmere opplysninger om stillingen og vikar-
behov fås ved henvendelse til seksjonsleder 
Lars-Otto Nome, eller fagutvikler fysioterapeut
Jorun Engeset.

Søknadsfrist: 6.oktober 2003

Tiltredelse etter avtale. Lønn etter avtale og i
henhold til gjeldende overenskomst/tariffavtale.

Søknad med CV og kopi av vitnemål og attester
sendes til Spesialsykehuset for rehabilitering, 
Postboks 1653, Lundsiden, 4688 Kristiansand S.

Tlf. sentralbord 38 14 93 00

Det henvises for øvrig til SSR sine hjemmesider:
www.rehabilitering.net

Rikshospitalet er et høyspesialisert sykehus med 4500 ansatte.
Sykehusets hovedoppgave er pasientbehandling, forskning,
undervisning og rådgivning. Rikshospitalet er et helseforetak under
Helse Sør RHF. 

Spesialsykehuset for rehabilitering (SSR) består av tidligere
Kongsgård Sykehus (Kristiansand) og Kysthospitalet (Stavern).
Fra 01.01.03. ble SSR en avdeling i Rikshospitalet HF (helseforetak)

Larvik – vikar søkes snarest
Enmannspraksis søker vikar 2 dager i uken uten avtale. Foreløpig ut
året. Henv. Ø. Kristiansen, Centrum Fysioterapi- og akupunktur,
Torget 1, 3256 Larvik. Tlf. 33 18 11 40.

Bryn fysikalske institutt
søker fysioterapeut til vårt institutt med 3 manuellterapeuter og én
fysioterapeut/akupunktør.
Vi har god pasienttilgang og samarbeider godt med 8 leger i vår umid-
delbare nærhet. Vi tilbyr jobbing på dagtid med eget kontor i et meget
godt miljø.
Send søknad til: Bryn fysikalske institutt, Østensjøvn. 36, 0667 Oslo
innen 01.10.2003.

Vikariat Oslo
Ledig 100% stilling med driftstilskudd, foreløpig ca. 4 mnd.
Henv. Høybråten Fysioterapi v/Hoel, tlf. 22 21 20 27.
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Avd. for rehabiliteringstjenester har ledig stilling for

Avdelingsleder
Avdelingsleder har sluttansvar for drift av Avdeling for rehabiliterings-
tjenester overfor sykehusets ledelse. Avdelingsleder rapporterer direkte
til direktør. Funksjonen/stillingen som avdelingsleder er tidsbegrenset
for 5 år, men med mulighet for flere perioder. Den som tilsettes vil få
fast stilling i Ringerike sykehus HF i henhold til fagkompetanse.
Snarlig tiltredelse.
Avdeling for rehabiliteringstjenester er en serviceavdeling hvor
4 faggrupper er samorganisert. Avdelingen har 5 fysioterapistillinger,
2 ergoterapistillinger, 1 sosionomstilling, 2 stillinger for klinisk
ernæringsfysiolog og 1 assistent/sekretær. Avdelingen server alle
sengeavdelinger og har i tillegg en del poliklinisk aktivitet, faglig og
tverrfaglig. Avdelingen ivaretar pasienters behov for akuttbehandling
innen det enkelte fagområde og deltar i rehabiliteringsprosesser rundt
ulike pasienter-/grupper.
Utviklende samarbeid med sykehusets avdelinger er en viktig del av
arbeidet til avdelingsleder. Alle faggruppene har egen fagansvarlig
som sammen med avdelingsleder utgjør avdelingens lederteam.
Vi tilbyr:
• Utfordrende og sentral lederstilling
• Godt tverrfaglig arbeidsmiljø
• Obligatorisk lederutviklingsprogram
• God pensjons- og forsikringsordning
• Å være behjelpelig med å skaffe bolig
• Flyttegodtgjørelse iht. gjeldende regler
• Mulighet for barnehageplass etter søknad
• Lønn etter avtale
Vi ønsker søkere som har:
• Høyere utdanning med fagkompetanse innenfor en av avdelingens

fagområder og relevant erfaring fra helseinstitusjon
• Lederutdanning og/eller relevant ledererfaring
• Evne til å lede og utvikle avdelingen gjennom prosessorientert

ledelse og endringsledelse
• Erfaring/interesse for tverrfaglig rehabiliteringsarbeid
• Interesse og erfaringer fra teambygging
Personlig egnethet, god kommunikasjons- og samarbeidsevne
vektlegges.
Spørsmål vedrørende stillingen kan rettes til direktør Bjarne Riis Strøm
på sykehusets telefon 32 11 60 00, event. ass. direktør Unn Teslo.
Søknad vedlagt CV og kopi av attester/vitnemål sendes Personal-
avdelingen, Ringerike sykehus, Serviceboks 13, 3504 Ringerike innen
7. oktober 2003. www.ringerike-sykehus.no

fokus på tverrfaglighet
Ledig stilling med

Ringerike sykehus er et selvstendig helseforetak som ligger i trivelige omgivelser i
Hønefoss, ca. 5 mil nord-vest for Oslo.

Den NORSKE Opera
Den Norske Opera er landets største musikk- og scenekunstinstitusjon og fore-
står produksjon og formidling av opera og ballett. Selskapet har 420 ansatte.
Nytt operahus i Bjørvika vil gi selskapet store utfordringer der antall ansatte vil
øke opp mot 600.

Fysioterapeut til Den Norske Nasjonalballett

Vi søker vikar for vår fysioterapeut fra 03.11.03 – 08.11.04. Fysiotera-
peuten forestår behandlende og forebyggende virksomhet for danserne
på dagtid, ved forestillinger og turnèer. Stillingen er tilknyttet Den
Norske Operas bedriftshelsetjeneste.
Nasjonalballetten holder til i nye, trivelige lokaler i Nydalen i Oslo.

Stillingen er på 37,5 t/uke, lønn etter tariffavtale.
Erfaring fra idretts- og/eller ballettmiljø vektlegges.
Se også vår hjemmeside: www.operaen.no
Eventuelle spørsmål kan rettes til fysioterapeut Ranveig S. Raastad,
tlf. 23 40 03 43.
Søknaden sendes til Personalseksjonen innen 03.10.03

Den Norske Opera
p.b 8800 Youngstorget

0028 Oslo

NYOPPRETTET DELTIDS DRIFTSAVTALE
FYSIOTERAPEUT LEDIG

Verdal

Verdal formannskap vedtok den 19.06.03 å opprette en 20% drifts-
avtale fysioterapeut som forutsetter bruk og drift av varmebasseng.
Driftsavtalen lokaliseres til Leklemsåsen (IBAS) og det forutsettes
egen leieavtale med eier. Det er ønskelig med spesiell kompetanse

innenfor funksjonshemmede barn og voksne.
Åpningstid og utøvelse avtales nærmere.

Skriftlig søknad sendes Helsetjenesten, Verdal kommune, 7650 Verdal
innen  10.10.03.

Ev. henvendelse rettes virksomhetsleder Turid B. Krizak eller leder for
rehabiliteringstjenesten Kari G. Næss på tlf. 74 04 86 30.

Oslo kommune
Bydel Nordstrand

Administrasjonen

Vikariat i avtalehjemmel for
fysioterapeut
Bydel Nordstrand har vikariat i avtalehjemmel for fysioterapeut
på 36 t/45 uker i året med tiltredelse 01.01.2004. Varighet ca. 1
år (fødselspermisjon).

Hjemmelen er tilknyttet Nordstrand Fysioterapi og Akupunk-
turklinikk.

Søker med videreutdanning manuell terapi og/eller lymfedrena-
sje ønskes. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

For nærmere opplysninger kontakt:
Nordstrand Fysioterapi og Akupunkturklinikk: Tone Gynnild, 
tlf. 22 28 07 35/97 12 94 00, Nordstrand Bydel: Anne Søbstad,
tlf. 23 49 52 85

Søknad sendes til: Bydel Nordstrand, Postboks 98 Nordstrand,
1112 Oslo.

Søknadsfrist: 03.10.2003

Bydel Nordstrand
Ekebergveien 243, 1166 Oslo

www.oslo.kommune.no  

GREVERUD FYSIOTERAPI DA
i Oppegård kommune
Ved Greverud Fysioterapi DA er det ledig 31 1/3 timers driftstilskudd
/ eierandel for fysioterapeut fra 1. desember 2003.
Nærmere opplysninger ved henvendelse Mona Helmert,
tlf. 48 05 38 48.
Søknad med kopi av attester og vitnemål sendes Greverud Fysioterapi
DA, Flåtestadveien 3, 1415 Oppegård innen 30. sept. 2003.
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Fysioterapitjenesten

Spesialfysioterapeut
UUS nr. 0201808. Fast st., heltid 36,0 t/uke. Lønn etter
avtale.
Stillingen er tilknyttet Geriatrisk avdeling. Stillingen inne-
bærer vurdering og behandling av geriatriske pasienter med
sammensatte funksjonsproblemer og være med på fagutvi-
klingsarbeid innen avdelingen.
Kval.: Vi søker etter en fysioterapeut med hovedfag/relevant
videreutdanning eller spesialistkompetanse. Personlig egnet-
het vil bli vektlagt.
Vi kan tilby utfordrende arbeidsoppgaver i et aktivt og
engasjert fag- og arbeidsmiljø.
Kontaktperson: Grete Andreassen, tlf. 23 01 61 36.
Søknad sendes: Adm.direktør, Ullevål universitetssykehus,
0407 OSLO, innen 07.10.03.

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.

For stillinger med lovpålegg om norsk autorisasjon, kreves frem-
leggelse av autorisasjonsdokument før tiltredelse.

Medisinsk divisjon

www.ulleval.no

Lørdag 20.09.03 - Åpen dag

Østerås
Fysioterapeut med eller uten driftstilskudd søkes snarest til Østerås
Fysioterapi og Treningssenter, Otto Ruges v. 80, 1361 Østerås.
Nærmere opplysninger fås på tlf. 67 16 60 80, fax 67 16 60 81 eller
e-mail: osterfys@start.no

Vi flytter inn i nye og større lokaler på Sandaker i Oslo, og i den forbin-
delse søker vi 2-3 fysioterapeuter.

Instituttet:
- Stor treningssal med MTT-utstyr
- Tverrfaglig samarbeid med legesenter
- Ungt og faglig utviklende miljø
- Individuell- og gruppebehandling
- Store separate behandlingsrom.
Søknadsfrist: 15.10.03.
Søknad sendes til Akerselva Fysioterapi AS v. Bjørn Martin Olsen,
Treschoswsgt. 1, 0470 Oslo. Nærmere opplysninger tlf. 22 09 93 77.

ØDEGÅRDEN OPPTRENINGSSENTER AS
3370 Vikersund. Tlf. 32 77 82 00, fax 32 77 82 01.
e-mail: odegaarden@tiscali.no

Ødegården Opptreningssenter  as
er  en  opptreningsinstitusjon i
gruppe 2. Den  ligger  landlig  til  i
nærheten  av  flate  furumoer. Det
er plass til 35 pasienter. Vi tar imot
pasienter med ulike diagnoser fra
hele landet. Vårt tverrfaglige team består av tilsynslege,
fysioterapeuter, ergoterapeut, aktivitør og syke – og hjelpepleiere.

Det blir fra  01.12.03  ledig  100 % stilling for

FYSIOTERAPEUT

Krav:
• Formell kompetanse

Ønskede kvalifikasjoner:
• Interesse for rehabilitering
• Erfaring med tverrfaglig samarbeid
• Evne til nytenking
• Fleksibilitet

Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet.
Dersom det er ønskelig med ytterligere opplysninger, kontakt oss gjerne
på telefon 32 77 82 00 og spør etter avd.leder fysioterapi Tom Iversen
eller daglig leder Kari Mette Larsen.

Søknad med vitnemål og attester sendes til Ødegården Opptrenings-
senter As, 3370  Vikersund  innen 10.10.03

Kjøp/salg/leie

Selges!
Liten hydrocollator med diverse nye pakninger kr. 1.500,-
Samme sted kjøpes el.benk 5-delt. Ring Torbjørn Tangen 69 28 45 91.

BJERKESENTRET
Trondheimsveien 275

Ledige lokaler – Bjerkesenteret, Oslo
Vi har ledig lokaler ca. 80 m2 i nær tilknytning til Bjerke legesenter.
Lokalene ligger i 3. etg. (heis) og er godt egnet for fysioterapi, kiro-
praktor, aromaterapi, naprapat – eller annen spesialistvirksomhet.
Blant våre leietagere for øvrig finnes: Bydel Bjerke, Sosial- og
barnevernsavd., helsestasjon, Deichmanske bibliotek, kafe, Rema
1000, blomster, div. kontorer.
Lokalene har oppgradert ventilasjon og kjøling. Sentral beliggenhet,
gode parkeringsforhold.

For nærmere informasjon kontakt:
Brudevold Gruppen, tlf. 67 58 32 11, fax:  67 58 30 16 eller
E-post: kontor@brudevold-gruppen.no

www.fysioterapeuten.no/arbeidsmarked
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NFFs KURS OG MØTER
NFF arrangerer ca. 55-60 kurs per år. De fleste kursene er av en ukes varighet,
40 timer, i tillegg har vi noen kortere temakurs. De fleste av NFFs kurs er kli-
niske behandlingskurs, og målgruppen er i hovedsak den praktiserende fysiote-
rapeut. Kursene er primært tilrettelagt slik at kunnskapen kan føres direkte inn i
den praktiske hverdagen.

Etterutdanningsvirksomheten i NFF får hvert år betydelige midler fra Fond til et-
ter- og videreutdanning av fysioterapeuter. Rammebevilgningen omfatter til-
skudd til alt arbeidet i NFFs fagseksjon: Utvikling og gjennomføring av etterut-
danningskurs, ajourføring av kursledere, kurslederseminar, spesialistordningen,
NFFs kollegaveiledning, utviklingsprosjekter og drift av fagseksjonen. Til virk-
somheten 2003 er det tildelt nærmere 3,95 millioner kroner. For deltakere på
NFFs kurs gir dette en vesentlig reduksjon av kursavgiften.
For nærmere informasjon om fondet, se www.fysio.no/fondet
Skriftlig påmelding. Bruk påmeldingsblanketten som du finner på internett,
www.fysio.no. Når påmeldingsblanketten ikke brukes, skal følgende opplysnin-
ger sendes til NFF i et vanlig brev: Navn, adresse, telefon, eventuell e-
postadresse, navn og adresse til arbeidsgiver og navn/nummer på kurset du
melder deg på. Legg ved dokumentasjon hvis det er spesielle opptaksvilkår til
kurset.

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

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

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

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

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

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

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

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

prosent av kursplassene.

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

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

Kursoversikt. Oversikt over kurs vil til enhver tid være oppdatert på internett,
www.fysio.no/kurs_kalender2003.html

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

● NFFs kurs og møter
Alle kurs gir uttelling i spesialistoppbyggingen.
Antall timer blir påført kursbeviset.

Fysioterapi ved langvarige smertetilstander
Kurset legger til rette for at deltakerne skal tilegne seg kjennskap til smerte-
mekanismer og utvikling av kroniske smertetilstander.

Målgruppe: Fysioterapeuter
Opptakskrav: Grunnutdanning.

Etter endt kurs skal deltakerne ha:
• kjennskap til smertemekanismer og utvikling av kroniske smertetilstander
• tilegnet seg kunnskaper om psykososiale og kulturelle aspekter ved kro-

niske smertetilstander.
• tilegnet seg kunnskaper om smertefysiologi, smertemodeller/medikamen-

ter innen smertebehandling
• kjennskap til vurdering/undersøkelse og behandling av pasienter med

kroniske smertetilstander

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF avd. Hordaland
Kursledere: Sara Maria Allen, Anne Grethe Paulsberg
Tid: 12. – 16. januar 2004
Sted: Bergen
Deltakerantall: 20
Kursavgift: kr. 3.560,- for medlemmer, kr. 6.545,- for ikke-medlemmer.
Lunsj kommer evnt. i tillegg til kursavgiften.
Påmeldingsfrist: 14. november 2003.

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

OBS! Kursavgiften justeres fra 01.01.2004.

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.
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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: 20
Kursavgift: kr 3.425 for medlemmer, kr 6.300 for ikke medlemmer.
Lunsj kommer eventuelt 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.

Helse- og miljøarbeid

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

Manuell terapi

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.

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

Manuell terapi: Undersøkelse og behandling
av cervicalcolumna, thoracalcolumna, kjeve
og skulder

Målgruppe: Fysioterapeuter.
Opptakskrav: Grunnutdanning.

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

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

• kjennskap til behandlingsprosedyrer og behandlingsteknikker med
utgangspunkt i kliniske funn

• kjennskap til funksjonell anatomi, biomekanikk og patologiske tilstander

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF avd. Oslo
Kursledere: Hans Petter Faugli, Hildegun Børsting og Trond Wiesener
Tid: 26. – 30. januar 2004
Sted: Skullerudstua, Oslo
Deltakerantall: 34
Kursavgift: kr 3.560 for medlemmer, kr 6.545 for ikke- medlemmer.
Lunsj kommer evt. i tillegg til kursavgiften
Påmeldingsfrist: 27. november 2003.
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo eller
via NFFs hjemmesider www.fysio.no.

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

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
utgangspunkt i kliniske funn

• kjennskap til funksjonell anatomi, biomekanikk og patologiske tilstander

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF avd. Oslo
Kursledere: Jo østvold og Bredo Glomsrød
Tid: 26. – 30. januar 2004
Sted: Skullerudstua, Oslo
Deltakerantall: 24
Kursavgift: kr. 3.560 for medlemmer, kr. 6.545 for ikke medlemmer.
Lunsj kommer evt. i tillegg til kursavgiften.
Påmeldingsfrist: 27. november 2003.
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704, St. Hanshaugen, 0131 Oslo
eller via NFFs hjemmesider www.fysio.no

Onkologi

Rehabilitering

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-
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.

Påmelding til NFFs kurs
Bruk blanketten på neste side eller den du finner på

www.fysio.no

KURSKALENDEREN 2004
Kurskalenderen for 2004 er lagt ved dette  nummer av FYSIOTERAPEUTEN.

Den har fått et nytt og hendig format.
Du kan allerede nå melde deg skriftlig på kurs(ene) du ønsker å delta på neste år.

Endringer i kurskalenderen vil bli kunngjort på nettet. Besøk derfor www.fysio.no/kurs så ofte som mulig!

Fagseksjonen i NFF

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
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Påmelding til NFFs kurs
Benytt denne blanketten eller påmeldingsblanketten som du finner på www.fysio.no

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

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

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

Telefon priv.: ..................................................... Telefon arbeid: ..................................................

Arbeidssted: ....................................................................................................................................................................................

Medlem i NFF:  Ja: ❏   Medlemsnummer: .................................  Nei: ❏

Medlem i en nordisk fysioterapeutforbund: Ja: ❏ (legg ved dokumentasjon)    Nei: ❏

Jeg melder meg på kurs: .................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

Jeg har meldt meg på dette kurs tidligere:  Ja: ❏   År: ...................... Nei: ❏

Hvis kurset krever spesielle opptakskrav, legg ved en kort beskrivelse.

Påmelding er bindende. Vi forutsetter at permisjon for å delta på kurs er innvilget og finansiering ordnet før påmelding.

Dato: ....................................... Underskrift: .........................................................................

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.

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)

STIPEND TIL
PRIVATPRAKTISERENDE FYSIOTERAPEUTER

Søknadsfrist 30. januar 2004

NB! Søknadsprosedyren er endret.
Det skal søkes etter avsluttet tiltak.
I forbindelse med faglig ajourføring og etterutdanning som blir gjen-
nomført og avsluttet i 2003 kan privatpraktiserende fysioterapeuter søke
om støtte etter at tiltaket er avsluttet. Søkere må ha norsk autorisasjon
(varig norsk godkjenning) og daglig virke innenfor privat fysioterapi-
praksis i Norge.

Det er utarbeidet egne søknadsskjema, merket «Stipend for privat-
praktiserende» som skal benyttes. Kriterier og søknadsskjema finnes på
Fondets hjemmeside på Internett: http://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)

For full utlysningstekst, se Fysioterapeuten nr. 8/2003.

Faggruppen for psykiatrisk og psykosomatisk
fysioterapi arrangerer Årsmøte – seminar
18.-20. mars 2004
Tema: «Smerte i et psykosomatisk perspektiv»
Sted: Radisson SAS Royal Garden Hotell, Trondheim.

Nærmere opplysninger vil bli lagt ut på faggruppens internettside se-
nest 15.november 2003. Programmet blir tilsendt til samtlige medlem-
mer i faggruppen. Andre interesserte kan få programmet tilsendt etter
15.november. Ta kontakt med Kurs & Kongresserice, 7340 Oppdal
mail: post@kursogkongress.no

Høstseminar 28.oktober i NFF avd. Buskerud
Sted: Danvik kurs og kompetansesenter i Drammen.
Tid: 28 oktober kl. 8.30 – 15.00
Tema: Per Brodal: Nevrobiologisk grunnlag for rehabilitering.
Gitle Kirkesola: Opptrening og nye konsepter med Terapimaster.
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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: Ledige plasser!
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: 27.–28. oktober. Sted: Trondheim.
Påmeldingsfrist: Ledige plasser!

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.

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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GG-gruppens høstseminar
30. oktober 2003 i Stavanger

Tema: Målemetode for registrering av fysisk funksjon og
medikamenters påvirkning av denne.

Sted: Arkeologisk museum, Peder Klowsgt. 30A

PROGRAM:
0930–1000 Registrering
1000 1005 Velkommen. Praktiske opplysninger
1005–1050 Normal aldring. Høgskolelektor Hilde Lohne Seiler,

Høgskolen i Agder,  Helse- og idrettsfag
1050–1105 Pause
1105–1150 Målemetode for registrering av fysisk funksjon hos eldre

og andre med redusert fysisk funksjonsevne.
Hilde Lohne Seiler

1150–1215 Produktpresentasjon i plenum
1215–1315 Lunsj med tid til besøk hos våre utstillere
1315–1330 Utdeling av Beveg-deg prisen
1330–1415 Målemetode  forts.
1415–1430 Pause
1430–1515 Medikamenters påvirkning av den fysiske funksjon hos

de syke eldre. Overlege og geriater Ingunn Svendsen
Røed, Sentralsjukehuset i Rogaland

1515–1545 Pause m. frukt. Tid til besøk hos våre utstillere
1545–1630 Pilotprosjekt om målemetoder. Hilde Lohne Seiler
1630–1645 Avslutning

Påmelding til: Mari Ørstavik Aanestad, Stephan Sindingsv. 2, 4023
Stavanger, tlf. 51 51 97 03, 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  ❏

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

«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.

Påmelding til NFFs kurs
Bruk blanketten i dette nummeret eller gå til

www.fysio.no
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Medisinsk treningsterapi. Grunnkurs i MTT. Kurs i klinisk resonnering i MTT.
www.holteninstitute.com - FREDRIKSTAD 18.-19. okt., STAVANGER 1.-2. nov.

WHIPLASH – UPDATE
Seminar for fysioterapeuter/manuellterapeuter

21. – 22. november 2003 i Oslo
(10 undervisningstimer)

Seminaret omhandler ny praktisk kunnskap om whiplash for fysiotera-
peuter, og bygger bl.a. på to fysioterapeuters nyavlagte doktors-
avhandlinger ved Universitetet i Island og Universitetet i Queensland,
Australia. Som resultat av disse er det nå mulig å stille mer nøyaktig
fysikalsk diagnose for denne vanskelige pasientgruppen. Spesifikk fy-
sikalsk behandling har blitt utviklet på bakgrunn av dennne nye viten
og blir presentert på seminaret.
Foreleser: Eythor Kristjansson fysioterapeut, PhD, Spesialist i MT,
MNFF
Tid: Fred. 21.11. kl. 15:00–19:00 og Lørd. 22.11. kl. 8:30–13:00
Sted: Norges Idrettshøgskole, Sognsveien 220, Aud D
Kursspråk: Norsk
Påmelding: eythork@simnet.is eller via telefaks: +354-511-1576
Påmeldingsfrist: 8. november
Innbetaling: Konto 5017.68.09628 (DnB) c/o E.K ved påmelding
Kursprogram og nærmere info: www.manuellterapi.com/whiplash-
update
Kursavgift: 1.400 (inkl. kursmateriell)

● 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.

Livsmestring eller
utbrenthet?
Helsevekst i samarbeid med Institutt for
Sjelesorg arrangerer også i år kurs på Modum
Bad beregnet på helsepersonell og HMS-
medarbeidere.
Det er lagt opp til to identiske kurs med tema:
«Mennesket, samtalen og slitenheten».

Kursene er lagt til følgende tidsrom:
❖ 20. – 22. oktober
❖ 1. – 3. desember.

For påmelding og nærmere informasjon, kontakt
Helsevekst på tlf. 53 74 10 55 eller via epost:
helsevekst@c2i.net
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Etterutdanningskurs i 

Kognitiv fysioterapi 
- i møte med kronisk smerte

I regi av Høgskolen i Oslo, Mensendieckutdanningen, tilbys
etterutdanningskurs i kognitiv fysioterapi for pasienter med
enkelte kroniske smertetilstander (som brystsmerter, hode-
pine, bekkensmerter, ryggsmerter etc).

Undersøkelsesmetodikk og behandling vil bygge på en inter-
vensjonsstudie som er gjort ved psykosomatisk avdeling på
Rikshospitalet, og hvor det er oppnådd gode resultater på
kvinner med kroniske bekkensmerter.

For nærmere informasjon, vennligst besøk vår nettside
www.hio.no/content/view/full/12216 eller kontakt faglig
ansvarlige: Høgskolelektor GroKilli.Haugstad@hf.hio.no, tlf.
22452440 og fysioterapeut Swavek Wojniusz ved
Rikshospitalet.

Målgruppe: Offentlig godkjente fysioterapeuter.
Kursdager: 14. og 15. november 2003.
Påmeldingsfrist: 10. oktober 2003.
Påmeldingsskjema: www.hio.no/content/view/full/12216

Skjemaet sendes til Høgskolen i Oslo, Avdeling for helsefag, EVU-
enheten, Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo
Nærmere opplysninger: An-Magritt.Hortman@hf.hio.no,
tlf: 22452546.

Det tas forbehold om gjennomføring mht. tilstrekkelig antall påmel-
dinger. Det er en fordel at kursdeltakerne har praksis. Bekreftelse på
eventuell deltakelse gis etter at påmeldingsfristen er gått ut.

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

NORSK KARAKTERANALYTISK INSTITUTT
Inviterer 13. og 14. november 2003 til tverrfaglig kurs i

IKKE-VERBAL KOMMUNIKASJON
Kroppsspråket i behandlingsrelasjoner

Den verbale dialogen er av fundamental betydning i behandlings-
relasjoner. I tillegg foregår en kontinuerlig ikke-verbal

informasjonsutveksling.
Et bevisst fokus på denne ikke-verbale kommunikasjon kan gjøre

det lettere å håndtere både egne reaksjoner og kontakten med
klienten/pasienten.

Ved praktiske øvelser vil vi arbeide med hvordan informasjonen i det
kroppslige samspillet kan nyttiggjøres.

Kursledere: Psykologene Turid Nylund og Jon Sletvold.
Sted:  Drammensvn. 110H, 0273 Oslo.

Tid:  Både torsdag og fredag kl. 10.00 – 17.00.
Pris: kr. 2.800.

Informasjon: Norsk Karakteranalytisk Institutt tlf.: 22 04 91 80,
Jon Sletvold tlf.: 22 54 66 31 og Turid Nylund.: 67 56 91 19.

Skriftlig påmelding til Norsk Karakteranalytisk Institutt,
Drammensvn. 110H, 0273 Oslo eller e-post: karakter@online.no

 innen 15. oktober 03.
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1. Intensiv utdannelse til Diplomert massør
Sted Dato
Skien/Porsgrunn 04.-07. oktober
Kristiansund 04.-07. oktober
Bodø 04.-07. oktober
Bergen 11.-14. oktober
Stavanger 11.-14. oktober
Molde 18.-21. oktober
Kristiansand 18.-21. oktober
Trondheim 18.-21. oktober
Tønsberg 01.-04. november
Tromsø 01.-04. november
Fredrikstad 01.-04. november
Oslo 01.-04. november
Pris: 2.800,- (2.300,- stud.).

2. Stretching og triggerpunktsbehandling
Sted Dato
Stavanger 25.-26. oktober
Bergen  25.-26. oktober
Trondheim 25.-26. oktober
Tromsø 08.-09. november
Oslo 08.-09. november
Pris: 2.100,-.

3. Ryggsmerter og behandling
Sted Dato
Trondheim 01.-02. november
Bergen 01.-02. november
Stavanger 01.-02. november
Tromsø 15.-16. november
Oslo 15.-16. november
Pris: 1.900,-.

4. De vanligste problemstillingene og
behandling av disse
Sted Dato
Trondheim 08.-09. november
Bergen 08.-09. november
Stavanger 08.-09. november
Tromsø 22.-23. november
Oslo 22.-23. november
Pris: 1.900,-.

5. Kosthold og trening; et opplegg du
kan leve med
Sted Dato
Tromsø 29.-30. november
Stavanger 29.-30. november
Oslo 06.-07. desember
Pris: 1.500,-.

6. De vanligste idrettsskadene
Sted Dato
Stavanger 22.-23. november
Bergen 22.-23. november
Trondheim 22.-23. november
Oslo 29.-30. november
Tromsø 29.-30. november
Pris: 1.900,-.

7. Palpasjonsteknikk
Sted Dato
Oslo 06.-07. desember
Tromsø 06.-07. desember
Pris: 1.900,-.

8. Internett-baserte studier i anatomi
og fysiologi
Studer anatomi og fysiologi i ditt eget tempo. Bestått ut-
dannelse gir deg som ikke allerede har bakgrunns-
kunnskap i anatomi og fysiologi tilgang til Manumedics
kurs. Kurset har samme standard pensum som høyskole-
studier i anatomi og fysiologi.
Pris: 2.000,-.

9. International Sports and Sciences
Association (ISSA)
Manumedic har skaffet seg lisensen på en av verdens le-
dende utdannelser innen personlig trening, kosthold, frisk-
vern og helse. Studer i ditt eget tempo og skaff deg kunn-
skapen som gjør deg til en kompetanse innen helsesekto-
ren.
- Certified Fitness Trainer (CFT)
- Specialist in Performance Nutrition
- Specialist in Weight Management m.f.

Manumedic har det siste tiåret etablert  seg som en av Skandinavias ledende kursarrangører
innen friskvern, helse og manuelle behandlingsmetoder.
Vi har nå oppdatert alt vårt materiale med den nyeste forskningen og er stolte av å gi deg muligheten
til å ta del i vårt utdanningstilbud i tiden som kommer.
Ved å utdanne deg hos Manumedic sikres du kunnskapen som gjør deg til den ressursen som samfun-
net trenger.

Kursskjema høstterminen 2003

For mer informasjon om hvordan du kan skreddersy din egen ut-
dannelse, vennligst ta kontakt med oss.

Alle priser inkluderer kursmateriell.
Påmeldingsfrist 14 dager før kursstart.
Behandlingsbenker kan kjøpes til redusert pris etter kurs.

For informasjon og påmelding:
Tlf./fax: 33 77 49 38.
E-post: kursinfo@manumedic.com
www.manumedic.com

Utdannelse i Cranio Sakralterapi og Psyko
Emotional Cranio Sakralterapi

begynner i september.
Vi holder også kurs i Sacred Geomety & Coherent Emotion

Practitioners Certificate -
Native American Medisin - Dolphin Assisted Therapies. Kontakt

INSTITUTT FOR CRANIOSACRAL TERAPI
Bygdøy Allé 51, N-0265 Oslo – Telefon/fax + 47 23 08 38 08

Skarpsnoklinikken - Telefon +47 22 44 18 00
www.craniosacral.no – e-mail: institute@craniosacral.no

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

Kurs I i FT: 2.–4. oktober 2003.
Kurs II i FT: 14.-15. november 2003 .
Kursleder: Fysioterapeut Sissel Wiken Nielsen
Antall deltakere: 10-12 maks.
Kursavgift: FTI: kr. 3.000 – FTII: kr. 2.200,-
For informasjon og påmelding kontakt: Fysioterapeut Sissel Wiken
Nielsen, Oscarsgate 12, 0352 Oslo. Tlf./faks: 22 46 08 20,
mob. 917 44 838, e-post: sisselwn@online.no
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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
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jbrans eregisteret

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

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

Test-, treningsutstyr/behandl.hjelpemidler

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

BAMSE PRODUKTER

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

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

www.terapimaster.com

SWING treningsslynge
Den anerkjente treningsslyngen til

hjemmetrening og institutt.
Kr. 300 inkl. porto.

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

e-post: otkeys@frisurf.no

Hjemme-/instituttslynge
Dokumentert effekt på skulder, god

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

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

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

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

Varme/kulde, kremer/gel

Dorcas as, 3512 Hønefoss

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

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

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

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

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

Bli med i FYSIOTERAPEUTENs
Bransjeregister!

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

Fond til etter- og videreutdanning
av fysioterapeuter

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

Norsk Fysioterapeutforbund
Stensberggata 27

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

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

Sentralstyret
Forbundsleder: Anne Lexow

Løkkaskogen 10A, 0773 Oslo Tlf. 22 93 30 50/68 a
22 49 29 28 p, 908 43 950 mob.

anne.lexow@fysio.no
Nestleder: Elin Engeseth

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

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

Fageråsveien 26, 1415 Oppegård
Tlf. 64 87 86 06 a, 66 99 30 65 p

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

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

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

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

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

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

stig-sal@frisurf.no
Beate Ytreberg

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

Siri E. Hellandsjø
Haugane 26 B, 3408 Tranby

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

Belvedere 28, 7020 Trondheim
Tlf.: 73 86 90 86 a, 73 86 79 87 faks,
73 93 97 27 p, guri.tokle@stolav.no

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

0850 Oslo. ahalanghelle@hotmail.com  Tlf. 97 14 47 31
Siri Nergård, Ullevålsvn. 81, 0451 Oslo
siriner@hotmail.com  Tlf. 97 74 34 18

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

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

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

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

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

Fagseksjonen
Seksjonsleder: Malene Haneborg, 22 93 30 72

Kollegaveiledning: Vippen Fleischer, 22 93 30 76
Fagkonsulent - kurs: Jorunn Lunde, 22 93 30 75
Konsulent - kurs: Micheline Viktil, 22 93 30 70

Fagkonsulent - kurs: Kaare Øystein Trædal, 22 93 30 53
Rådgiver : Bente Øfjord, 22 93 30 86

Kurssekretær: Monica Haugen, 22 93 30 66

Forhandlingsseksjonen
Seksjonsleder: Sonja Billington, 22 93 30 61

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

Rådgiver: Kjersti Hatlestad, 22 93 30 56
Rådgiver: Tone Haakenstad, 22 93 35 62

Anne Lexow,
forbundsleder

Anerkjennelse og frustrasjoner
Helsedepartementet har vedtatt å forlenge forsøksordningen med henvisningsprosjektet.
Dette innebærer at de berørte fysioterapeutene med videreutdanning i manuell terapi i Vest-
fold, Hordaland og Nordland fortsatt  kan sykemelde pasienter og henvise pasienter videre.

Dette er en fjær i hatten for prosjektet, og det er fristende å tolke departementets beslut-
ning dithen at det nå ser lyst ut med hensyn til en permanent ordning. La oss imidlertid ikke
feire på forskudd, sluttevalueringen kommer ikke før omkring årsskiftet. Det kan likevel slås
fast at utøverne av manuell terapi så langt har fått en velfortjent anerkjennelse.

Parallelt med sluttføringen av henvisningsprosjektet går diskusjonen høyt om egen auto-
risasjon for fysioterapeuter med videreutdanning i manuell terapi. Faggruppen har uten sen-
tralstyrets viten kontaktet både stortingspolitikere og departementet. Konsekvensen er at
Stortingets sosialkomite i forbindelse med behandlingen av lov om alternativ behandling gir
sin tilslutning til at departementet foretar en utredning av osteopati og naprapati i forhold til
kiropraktikk og fysioterapi. Komiteen mener at manuell terapi må inn i samme vurdering. Et
tankekors er det at faggruppen her ønsker at manuell terapi skal behandles i lov om alterna-
tiv behandling. Egen søknad om autorisasjon er også sendt departementet fra faggruppen.

Ikke alle er like overbeviste om at det er gjennom en autorisasjonsordning denne gruppen
fysioterapeuter skal få sin anerkjennelse. Sentralstyret tilhører tvilerne.

Landsmøtet 2001 vedtok: «Det skal arbeides for økt anerkjennelse og offentlig godkjen-
ning av spesialister i fysioterapi». Dette vedtaket følges opp og vi er i god dialog med myn-
dighetene. For fysioterapeuter med videreutdanning i manuell terapi peker det seg nå ut tre
alternativer: dobbel autorisasjon – både som fysioterapeut og som manuell terapeut, enkel
autorisasjon som manuell terapeut eller offentlig godkjent spesialist.

Alle grupper som har autorisasjon etter helsepersonelloven, med unntak av jordmødrene,
har en selvstendig grunnutdanning i bunn. Fra flere hold hevdes det at myndighetene ikke
vil gå med på dobbel autorisasjon. Om så likevel skulle bli tilfelle, ville vi bli nødt til å legge
arbeidet med en offentlig spesialistordning på hylla. Det er nemlig lite trolig at helsemyndig-
hetene vil akseptere at en yrkesgruppe har anledning til både doble autorisasjoner og en of-
fentlig spesialistgodkjenning.

En særskilt autorisasjon for manuellterapeuter vil stille aktuelle medlemmer overfor et
vanskelig valg: fysioterapeut eller manuellterapeut. Her hører vi frustrasjonene og spørsmå-
lene. Kan manuellterapeuter med særskilt autorisasjon være tilknyttet NFF? Hva med for-
handlinger, takster, avtaler om driftstilskudd, tilgjengelighet til Fondet, utdanning og så vi-
dere. Her er mange ubesvarte spørsmål, og diskusjonen er meget prinsipiell.

Myndighetene er positive til å diskutere en offentlig spesialistgodkjenning, og det er ikke
unaturlig å ta utgangspunkt i manuell terapi og psykomotorisk fysioterapi og bruke disse
som spydspisser.

En offentlig spesialistgodkjenning ville gi anerkjennelse på linje med legenes ordning, og
medlemmene ville slippe identitetsproblemer.

Myndighetene har innkalt til arbeidsmøter, dermed er arbeidet med riktig type anerkjen-
nelse for en viktig gruppe fysioterapeuter i gang. Sentralstyret, sekretariatet og faggruppen
må være løsningsorienterte og vi må ta med oss alle kjente og ukjente utfordringer under-
veis.
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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

Abstracts fra verdens-
kongressen tilgjengelig
Hadde du ikke anledning til å delta i sommerens
verdenskongress for fysioterapeuter i Barcelona, kan
du nå likevel bli oppdatert. En CD med mer enn 2000
abstracts er nå mulig å bestille fra arrangøren WCPT.
Her kan du søke på for-
fatter, dato og tema.

Årets kongress var
den fjortende i rekken
og hadde et omfattende
faglig program. Bestill
ditt eksemplar av cden
fra www.wcpt.org

Forbrukerombudet anmoder
Norges idrettshøgskole om
varsomhet
Forbrukerombudet anmoder Norges idrettshøgskole
(NIH) om å være mer varsom i markedsføringen av
utdanningen Helse- og treningsterapeuter. Mange
fysioterapeuter har reagert kraftig på påstander fra
NIH.

Bakgrunnen for anmodningen fra Forbrukerom-
budet er at NFF klaget inn en vidt distribuert brosjyre
fra NIH hvor det ble hevdet at den nye utdanningen
Helse- og treningsterapeuter er alene om kompetanse
om fysisk aktivitet i forhold til ulike sykdomsgrupper.

Forbrukerombudet skriver i et brev til Norges
Idrettshøgskole at formuleringene i brosjyren til NIH
”kan reise spørsmål etter markedsføringsloven.” Eta-
ten er imidlertid relativt drøftende i sitt svar og på-
legger ikke NIH at markedsføringen må opphøre, men
anmoder NIH om å være mer varsomme i sine for-
muleringer i framtida.

NFF reagerer spesielt på at NIH i sitt brev til For-
brukerombudet gjentar den innklagede påstanden og
dermed ikke kommer verken NFF eller Forbuker-
ombudet i møte på noe vis, sier leder Anne Lexow i
NFF

Saken er avsluttet ved Forbrukerombudet. NFF vil
imidlertid følge NIHs markedsføring nøye og eventu-
elt klage nye provokasjoner mot fysioterapeuter inn
for egnet instans.

Husk adressendring
Sekretariatet får omkring 50 eks av tidskriftet i retur hver utgave. Postverket tar nå
betalt for å returnere blader. Dermed må vi betale for å oppdage din adresseendring.
Meld derfor adresseendring snarest mulig på en av følgende måter; på medlems-
sidene på nettet, e-mail krs@fysio.no eller den vanlige adressendringslappen.

Husk også å gi beskjed om endret arbeidssted. Gå gjerne inn på nettet og sjekk ditt
eget medlemsbilde regelmessig.

Finansdepartementet har vedtatt at fysioterapeuter, tannleger og kiropraktorer innvilges midlerti-
dig fritak for moms på utleie av utstyr.

– Dette er et fornuftig vedtak som reduserer papirarbeidet for regnskapsfører ved instituttene,
sier advokat Kjersti Hatlestad i NFF.

I et brev av 8. juli 2003 fra Finansdepartementet til Skattedirektoratet heter det at ”Unntaket tar
først og fremst sikte på mindre tannlegepraksiser, der praksiseier også benytter tannlegeutstyret.
Profesjonell og forretningsbasert utleievirksomhet omfattes ikke.” Videre skriver departementet
”Etter det vi har fått opplyst gjelder dette blant annet fysioterapeuter, kiropraktorer og tannpleiere».

 I brevet til Skattedirektoratet redegjør Finansdepartementet for at det ut fra dagens regelverk i
utgangspunktet er merverdiavgiftsplikt på tjenester mellom selvstendig næringsdrivende tannle-
ger i samme praksis. Finansdepartementet påpeker imidlertid at det er hensiktsmessig og praktisk
å organisere mindre tannlegevirksomheter på den
måten som i dag er vanlig og anser at det derfor
kan fremstå som lite hensiktsmessig at en rekke
mindre tannlegepraksiser må inn i merverdi-
avgiftssystemet fordi en helt marginal del av virk-
somheten er avgiftspliktig.

Departementet viser til at det i svarbrev til
Stortinget er uttalt at det er satt i gang et arbeid
med tanke på et unntak for tjenester som ytes
mellom selvstendig næringsdrivende tannleger i
samme praksis. Inntil arbeidet med å vurdere et
unntak er ferdig har departementet med hjem-
mel i merverdiavgiftsloven § 70 innvilget et mid-
lertidig fritak for tilfeller som nevnt.

I unntaket som er gjort med hjemmel i mer-
verdiavgiftslovens § 70 blir bare begrepet selv-
stendig næringsdrivende brukt. Aksjeselskap er
blant annet ikke nevnt. Det er et uavklart spørs-
mål om bl.a. aksjeselskap er omfattet av unnta-
ket.

Finansdepartementet opplyser til NFF at det
nå er satt i gang et arbeid med å kartlegge hvor-
dan disse praksisene er organisert. Dette for å
kunne danne seg et grunnlag for å gi klare regler
på hva som vil falle inn under et permanent unn-
tak og hva som ikke vil omfattes av unntaket.

Fritak for moms mellom fysioterapeuter

Finansdepartementet anser at det er
lite hensiktsmessig at en rekke
mindre tannlege- og fysioterapeut-
praksiser må inn i merverdiavgifts-
systemet fordi en helt marginal del av
virksomheten er avgiftspliktig.
Illustrasjonsfoto
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For første gang stilte Norsk Fysioterapeutforbund med eget telt og fysioterapeuter på DHL-stafet-
ten onsdag 20. august. Stafetten er et av Norges største mosjonsarrangementer og het tidligere
Manpowerstafetten. I overkant av 2000 mosjonister får en mulighet til å få vite mer om fysiote-
rapi.

– Vi er med på dette fordi vi vil møte publikum på de arenaene hvor våre tjenester er aktuelle.
Svært mange mosjonister kan løpe bedre eller mer hvis de lytter til fysioterapeuter. I NFF-teltet fikk
de slike konkrete råd eller forslag om behandling, sier forbundsleder Anne Lexow i Norsk
Fysioterapeutforbund.

Fem svært serviceinntilte fysioterapeuter bemannet NFF-teltet. De hadde fullt telt under nesten
hele arrangementet og behandlet en rekke mosjonister for større og mindre plager samt ga råd
om trening. På bakgrunn av den store etterspørselen og de positive erfaringene, vil NFF vurdere å
gjøre NFF-teltet til en permanent del av DHL-stafetten.

NFF med eget telt på DHL-stafetten

De fem fysioterapeutene profilerte NFF på en overbevisende måte under DHL-
stafetten. Øverst til venstre Hilde Wangen, øverst til høyre Linda Eriksen, nederst til
venstre Ole-Jakob Mosvold, i midten Jan-Tore Vik og til høyre Erlend Weinholdt.

Høyere fradrag for
fagforeningskontingenten
på skatten for 2003
Skatteytere som er medlem av fagforening kan etter
gjeldende regler innrømmes fradrag for betalt fag-
foreningskontingent.

Fradrag for kontingent til fagforening og yrkes-
og næringsorganisasjoner ble i revidert nasjonalbud-
sjett (RNB) hevet fra 900 kroner til 1450 kroner. Næ-
ringsdrivende skatteytere kan få fradrag for medlems-
kontingent til næringsorganisasjon på 1450 kroner
eller 2 promille av samlet lønnsutbetaling dersom
dette gir et høyere fradrag. Samtidig opphørte sam-
ordningen mellom dette fradraget og fradraget for
gaver til frivillige organisasjoner.

For mer informasjon vises det til forslag til lov-
endring i Ot.prp. nr. 93 (2002-2003) Om lov om
endringar i skatte- og avgiftslovgivinga mv.

WCPT-Europa på hugget
26 medlemsorganisasjoner var representert da
WCPT-Europas ekstraordinære generalforsamling i
Barcelona i juni vedtok tre sentrale dokumenter. Do-
kumentene vil både samlet og hver for seg bidra til
styrking og kvalitetsheving av fag og fagutøvelse. De
tre dokumentene er:

● European Physiotherapy Benchmark State-
ment som beskriver et ”threshold level” for nyutdan-
nede fysioterapeuter og vil være et nyttig dokument,
særlig for fysioterapeututdanningene. Det vil også
bidra til å gjøre det enklere å søke arbeid innen EØS-
området

● European Physiotherapy Service Standards
omhandler retningslinjer for hva som bør være god
service overfor pasienter innen både offentlig og pri-
vat fysioterapivirksomhet

● Proposed Audit Tool for use with European
Core Standards of Physiotherapy Practice The Core
Standards er et dokument som angir kjerneverdier i
fysioterapifaget. The Audit Tool er et redskap med
tanke på å måle om disse verdiene følges opp.

Samtlige tre dokumenter ligger ute på Europa-
regionens hjemmeside www.physio-europe.org

Fagkongress 2004
Europa-regionen arrangerer fagkongress i Estoril i
Portugal i november 2004 med tittel Physiotherapy
Education in the New Europe. Hensikten med kon-
gressen er å komme frem til en felles forståelse av
problemstillinger og utfordringer innen fysioterapeut-
utdanning i Europa. Kongressen vil samle deltakere
fra utdanninger og organisasjoner, fra arbeidsgivere
og autorisasjonsmyndigheter. Gjennom foredrag og
diskusjoner er målet å komme frem til strategier som
vil fremme kvalitet i utdanningen, stimulere forskning
og ivareta fysioterapi som en autorisert helse-
profesjon.

Frist for å sende inn abstracts er 30. november
2003. Mer informasjon om kongressen og skjema
for innsending av abstract ligger på www.apfisio.pt/
acpe

«Fem kilometer tar på et 60 år gammelt legeme», skriver en deltaker som fikk
behandling i NFF-teltet til redaksjonen i en e-post. «Jeg lå der, husker ikke eksakt
hvor lenge. Men han tok seg god tid, og jeg virkelig nøt hvert sekund! Jeg pleier å
være litt støl i muskulaturen dagen etter et løp, men ikke denne gangen. Vennligst
overbring min takk til fysioterapeuten. Et meget godt utført håndverk». Takken
skulle ifølge e-posten rettes til «en mørk, pen mann».
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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
Borg Finckenhagen (8/2003).

Kjetil studerte fysioterapi i Berlin. Da
han var ferdig i 1994, ble det turnus i
Tromsø og to år i Vestfold før han var
tilbake i Skien. Sykehuset i Telemark
har vært hans arbeidsplass de sju siste
årene, først tre år på avdelingen for re-
habilitering og opptrening. De fire siste
årene har han vært på nevrologisk avde-
ling med ansvar for vurderinger av
akutte pasienttilfeller.

Solidaritet med toleranse
Det var arbeidet som tillitsvalgt på sy-
kehuset som for alvor førte Kjetil inn i
arbeid som avdelingsleder for NFF. Et-
ter tillitsmannsopplæring i 98-99 gikk
han direkte inn i ledervervet i avdeling
Telemark i år 2000. To år senere var han
blitt så varm i trøya at han tok to nye år
uten å blunke. Hovedårsaken bak
Kjetils engasjement er hans ideologiske
syn på medlemskap. Han mener vi må
være solidariske og stå samlet for å
oppnå bedre vilkår for fysioterapi i
Norge generelt og bedre betingelser for
fysioterapeuter spesielt.

– Oppsplitting av organisasjonen for
de få fysioterapeuter vi tross alt er i
Norge rammer kun vår egen profesjon.
Det må vi for enhver pris unngå.

Det skal være rom for mange sterke
faggrupper internt i NFF, men når det

Stortrives som fysioterapeut

gjelder medlemskap er jeg ikke i tvil: NFF
bør være det eneste forbundet for alle fysio-
terapeuter i Norge, sier han.

Inspirasjon sentralt
Solidaritetsprinsippet er altså den ideolo-
giske grunnen for å være medlem, ifølge
Loen. Han legger også sterk vekt på det inn-
tektspolitiske arbeidet som NFF utfører og
de muligheter medlemskapet gir for rime-
lige, faglige oppdateringer.  Han henter sta-
dig inspirasjon sentralt til å opprettholde sitt
engasjement lokalt.

Loen synes selvfølgelig det er svært vik-
tig med et sterkt lokalledd. Han ønsker heller
en styrking av den enkelte fylkesavdeling
enn sammenslåing av regioner. Hans avde-
ling i Telemark vokser jevnt og trutt og er nå
oppe i cirka 250 fysioterapeuter. Han satser
på å ta vare på sine medlemmer med blant
annet medlemsmøter med nyttige temaer og
egen stipendordning, ved siden av det gene-
relle fagorganisatoriske arbeidet. Alt dette
tar tid. Loen er fornøyd med å være frikjøpt i
20 prosent stilling, selv om han gjerne skulle
hatt enda mer ressurser i arbeidet for med-
lemmene i Telemark.

Lys framtid
Framtida ser Kjetil Loen lyst på. Han koser
seg i sin stilling på sykehuset, ser utfordrin-
ger i sitt verv for NFF og er svært fornøyd

med måten forbundet både forsvarer og
forbedrer fysioterapi på i Norge. I tillegg
har han sin familie med to barn, frilufts-
livet og ikke minst fotballen. Leken med
lærkula gjør han nå mest for å holde
hjertet i gang og livlinja på plass. Det
kollektive er selvfølgelig fortsatt i sen-
trum når Kjetil sammen med 21 andre
voksne mannfolk løper etter den magiske
ballen.

Bernt Nilsen/Total AS

Kjetil Loen er avdelingsleder for NFF i Telemark. Den tidli-

gere Odd-spilleren har hatt vervet de tre siste årene. Uansett

om det gjelder fotball eller fysioterapi er han opptatt av

samarbeid for kollektivets beste.

Avdelingsleder. Kjetil Loens
avdeling i Telemark vokser jevnt
og trutt og er nå oppe i cirka 250
medlemmer.
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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
10 22/9 26/9 17/10
11 20/10 24/10 14/11

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.

Oktober
2.-4. Oslo. Europeisk konferanse:«From
Research to Clinical Practice».
Arr: European Academy of Childhood
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

27.-29. Oslo. Fysioterapi i svangerskap
og barseltid.
Arr: NFF v /Fagseksjonen
Info: NFFs hjemmesider www.fysio.no

29. Oslo. Konferanse om overvekt.
Arr: Sosial- og helsedirektoratet/Norsk Forening
for Fedmeforskning
Info:jreselan@odont.uio.no

30. Oslo. Høstseminar.
Arr: NFFs faggruppe for geronto/geriatrisk
fysioterapi.
For info og påmelding: aamo@sir.no

November
06. Haugesund. HMS-konferanse. Tema: Helse-
fremmende arbeidsplasser.
Arr: Haugaland HMS-senter AS
Info: www.haugaland-hms.no,
firmapost@haugaland-hms.no

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

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

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: Faggruppen for manuell terapi, Norsk
Kiropraktorforening, Nasjonalt ryggnettverk.
Info: agnese@online.no

Mars
18.-20. Trondheim. Årsmøte/seminar. Tema
seminar: Smerte i et psykosomatisk perspektiv.
Arr. Faggruppe for psykiatrisk og psykomotorisk
fysioterapi
Info:post@kursogkongres.no

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

Juni
21.-26. Oslo. 20th World Congress of
Rehabilitation International
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Prøv gratis i 14 dager!

På Salli Sadelstol sitter du
avslappet og balansert

Cenger Norge AS

▼ Rygg og skuldersmertene
lindres.

▼ Ryggmusklene blir sterkere
og holdningen forbedres.

▼ Blodsirkulasjonen i beina
blir bedre.

▼ Man beveger seg med
letthet.

▼ Salli hjelper deg med
å være aktiv.

▼ Prestasjonen øker.

Tlf. 33 04 63 55. Fax 33 04 63 36

Norges største leverandør
av akupunktur utstyr!

Vi har over 40 forskjellige
akupunkturnåler på lager!

Besøk oss på 
www.jahpron.no 

eller bestill vår 
produktkatalog.

Boks 4144 JENSVOLL, N-8089 BODØ
Tlf.: 75 56 56 56  -  Fax: 75 56 56 57

www.jahpron.no  -  jahpron@jahpron.no
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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 fysikalsk utstyr.

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 1300
combimed leverer et bredt
utvalg av benker.

Alt fra enkle manuelt justerbare
benker, til 5-delte med 2 motorer.
Vi fører også bobathbenker og
traksjonsbenker. Benkene leveres
i flere farger.

Bildet viser BTL 1300 5-delt
benk med 2 motorer.
Pris kr 17.500,- ekskl. mva. og
frakt.


