
fysioterapeuten

Autorisasjon ble dagsorden, side 10

Vanskelig tariffvår, side 8

Eldre i bevegelse, side 28

w w w . f y s i o t e r a p e u t e n . n o    n r . 10   o k t o b e r   2 0 0 3   å r g a n g  7 0



Tempur sovepute

Tempur madrasser

FORHANDLER? Åå 

96 av 100 paisenter
foretrekker Tempur

For mer informasjon, 
kontakt Tempur 
Tlf: 67 16 61 27 / 28

Tempurmadrassen og 
soveputen former seg etter 
kroppen og gir optimal:

SENGER • MADRASSER • PUTER

Vi har støtteprodukter.

• Trykkavlastning
• Smertelindring
• Restitusjon

www.tempur.no

I FAGPRESSEN
TREFFER DU
IKKE HVEM
SOM HELST 

Det er det som er poenget.



Fysioterapeuten nr. 10 • 2003
Redaksjonen avsluttet 3. oktober 2003
ISSN 0016-3384

Forside: Erling Okkenhaug

Fysioterapeuten på nett:
www.fysioterapeuten.no

Trykkeri: Stens trykkeri as
Opplag: 8191

13

Mest mulig lokalt? Tariffoppgjøret 2004 kan bli vanskelig.
Arbeidsgiverforeningen NAVO ønsker seg «mest mulig lo-
kalt, minst mulig sentralt». NAVO ser helst at mellom-
nivået, forbund som NFF, blir borte.«Rettferdig ulikhet», er
ønskemålet fra Kommunenes Sentralforbund, formidlet
rådgiver Kirsti Vassbotn. Tariffoppgjøret var hovedtemaet
på NFFs ledermøte i slutten av september.

Orientering om søknad. Manuellterapeutenes
autorisasjonssøknad stod ikke på dagsorden
på NFFs ledermøte, men saken engasjerte like-
vel sterkt. Det ble derfor satt av en halvtime på
slutten av dagen, og Anne Lexow og Petter
Chr. Lehne holdt hver sin redegjørelse

Freddy Kaltenborn forteller. En sterk og robust 80-
åring bidrar med sin versjon av det som skjedde på
70-tallet, da det skar seg fullstendig for MT-gruppa,
og enkelte medlemmer ikke var på talefot. – Uten
styrke og pågangsmot hadde det ikke vært mulig å
etablere den første faggruppen for manuellterapeuter
for 50 år siden, sier Kaltenborn.

«Drømmebarnet» som ikke kan gå….
Fagartikkelen tar for seg kommunikasjon mel-
lom fagpersoner og foreldre i formidling av elek-
trisk rullestol til et funksjonshemmet barn. - Vi
må skape tillit i dialogen med foreldrene for å
kunne hjelpe barnet på en best mulig måte. For-
eldrene utfordrer oss som fagpersoner og med-
mennesker, sier ergoterapeut Randi Hoel.
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FYSIOTERAPEUTENS FORMÅL

Tidsskriftet skal gjennom en saklig

og fri informasjons- og opinions-

formidling bidra til at fysioterapifaget utvi-

kler seg i samsvar med samfunnets og

befolkningens behov.

Tidsskriftet skal belyse fysioterapifaglige,

fag- og organisasjonspolitiske,

utdanningspolitiske og helse- og sosial-

politiske forhold.

(Paragraf 16. 2 i NFFs lover)

Tidsskriftet følger pressens Vær varsom-

plakat og Redaktørplakaten.

En søknad til besvær
FYSIOTERAPEUTENS  omtale av MT-styrets autorisasjonssøknad har vakt sterke reak-

sjoner. Kritikken fra miljøet rundt styret i Faggruppen for manuell terapi har vært omtrent

som ventet. Reaksjonene ellers i NFF, blant avdelingsledere og faggruppeledere, viser at

søknaden har skapt usikkerhet og bekymring.

Dette skyldes neppe FYSIOTERAPEUTENS «unyanserte og tendensiøse journalis-

tikk», ei heller Legeforeningens kommentarer, slik det kan fremgå av innlegg på debatt-

sidene. Det er i høyeste grad relevant å belyse en slik sak ved å innhente kommentarer fra

andre organisasjoner, også Den norske Lægeforening.

Årsaken er vel heller den, at saken ikke har vært håndert godt nok fra starten av. NFFs

ledelse og faggruppens styre ser ut til å ha kommunisert svært dårlig. NFF burde ha vært

mye tydeligere i beskrivelsen og oppfølgingen av faggruppens oppgave – som var å ut-

rede spørsmålet om autorisasjon for manuellterapeuter. NFFs sekretariat skulle på sin side

se på spesialistordningen.

MT-styret tøyer oppgaveteksten  svært langt. I de fleste ordbøker er det «å utrede» sy-

nonymt med «å bringe klarhet i» eller «undersøke grundig». I de fleste organisasjoner er

det en selvfølge at resultatet av et stykke utredningsarbeid skal legges fram for oppdrags-

giver. Veien videre må avgjøres i fellesskap. I møtereferater og andre papirer det vises til

står det ingenting om det å sende en søknad.

Dette er etter vår mening sakens kjerne: Søknad om autorisasjon ble sendt til departe-

mentet fra en undergruppe i en organisasjon. En høyst uvanlig opptreden i de fleste orga-

nisasjoner. Formell avsender skulle selvsagt ha vært NFF, som organisasjon for alle nor-

ske fysioterapeuter.

FYSIOTERAPEUTENS  anliggende er ikke å ta stilling for eller mot autorisasjon el-

ler spesialistordning. Vi har stor respekt for manuellterapeutenes faglige dyktighet og en-

gasjement for faget. Kanskje resultatet av en mer grundig diskusjon faktisk vil bli at auto-

risasjon er best for manuellterapeutene, og at dette ikke vil skade andre grupper i NFF.

Poenget er at saken ikke har vært godt nok utredet og diskutert i organisasjonen som hel-

het. Konsekvensene synes uklare. Styret i Faggruppen for manuell terapi har hoppet bukk

over dette i sin iver etter å komme til målet.
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– Vi står på og kan ikke miste troen på å få gjennom-

slag for våre krav overfor kommunen. Nå får vi støtte

fra politikerne, sier Bente Hole Vik, tillitsvalgt for

kommunefysioterapeutene i Ålesund.

Av Heidi Johnsen
heidi.johnsen@fysio.no

Høsten har vært preget av møter mellom de tillitsvalgte fysioterapeu-
tene og kommunen. Da kommunen nylig varslet at de ville sette i
gang oppsigelser, ble NFF ved advokat Kjersti Hatlestad kontaktet
for bistand.

Hatlestad sier at en kommune ikke kan kjøre en parallell prosess
med oppsigelser på den ene siden og utrede hvilke tjenester de skal
ha på den andre. Først når kommunen har klarlagt hvilke tjenester
den trenger, og om det skal være driftstilskudd eller fast ansettelse
for de som skal jobbe, kan en oppsigelsesprosess starte.

Utrede tjenestebehov
På møte med kommunen kom partene fram til at prosessen skal gå som
normalt, uten oppsigelser før kommunens tjenestebehov er utredet.

– For første gang snakkes det fag og innhold i kommunens
tjenestetilbud. Tre fysioterapeuter med ulike fagfelt skal sammen
med kommunehelsesjefen jobbe fram et forslag til formannskapsmø-
tet 4. november og bystyremøtet 6. desember, sier Hole Vik.

Usaklig oppsigelse
Inger Tonning-Olsen er en av fysioterapeutene i privat praksis som
har deltatt på møter med kommunen tidligere i denne saken. Hun for-
teller at de er blitt forespeilet rekvisisjonsarbeid utenfor instituttet,
men hennes kolleger i privat praksis har ikke mulighet til å presse

Dette er saken
Bystyret i Ålesund har vedtatt å kutte budsjettet for fysio- og

ergoterapitjenester i kommunen med tilsammen 1,6 millioner

kroner. Kommunens opprinnelige skisse ville fått dramatiske

konsekvenser for brukerne. Fysioterapeutene foreslår å gjøre

om de 7,75 kommunale fysioterapeutstillingene til avtaler om

driftstilskudd  med 90 prosent av dagens stillingsbrøker.

Kommunen og fysioterapeutene
snakker sammen

mer arbeid inn. Ventelistene er fra en til tre måneder.
– Vi mener også at å gå til oppsigelse av de kommunalt ansatte fy-

sioterapeutene vil være usaklig. Kommunen kan ikke på den ene si-
den si at de ikke har bruk for dine tjenester, for deretter å gå og
spørre andre om de kan gjøre jobben til dem de ikke hadde bruk for,
sier Inger Tonning-Olsen.

– De kommunalt ansatte fysioterapeutene har foreslått overfor
kommunen at de kommunale fysioterapeutstillingene kan gjøres om
til driftstilskudd. Hva synes du som privatpraktiserende om en slik
løsning?

– Da må driftstilskuddet være øremerket det arbeidet de gjør i
dag. Det arbeidet som ikke er rekvisisjonsbestemt, må være nedfelt
på et eget papir med underskrift på at deler av tjenesten skal gå til tje-
nester ved institusjon, helsestasjon, skole-  og fengselstjeneste, som
er områder som kommuneansatte fysioterapeuter jobber med i dag.
Her vil det være nødvendig med juridisk bistand, blant annet fra NFF
for å tolke lovverket, sier Tonning Olsen. ■
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Av Dagrun Lindvåg
dagrun.lindvaag@fysio.no

Det var kontorsjef Christine Bergland som
presenterte Rikstrygdeverkets vyer og pla-
ner for NFFs ledermøte. Slike endringer er
ikke noe RTV bestemmer alene, men det er
interessant, og for mange også helt nytt, at
forvalterne av Folketrygdens midler jobber
med så omfattende moderniseringsplaner.
For mange fysioterapeuter lyder dette som
søt musikk.

De mest konkrete planene gjelder elek-
troniske oppgjørsformer mellom behand-
lerne og Folketrygden. RTV sliter fortsatt
med manuelle oppgjør og papirbunker,
også fra norske fysioterapeuter. Fra høsten
2004 blir det ifølge Bergland slutt på papir-
baserte oppgjør. Fra neste høst og fram til
våren 2005 må alle gå over til elektroniske
løsninger. Det betyr at fysioterapeuter som
ikke har internettilgang fra før vil måtte
gjøre de nødvendige datainvesteringer. Må-
let er at alle behandlere skal koples opp
mot Nasjonalt helsenett, noe som vil gi
RTV langt bedre oversikt enn tilfellet er i
dag, ifølge Bergland.

.
Hvem skal betale?
Enkelte deltakere på ledermøtet hadde
spørsmål om hvem som skulle finansiere
dette for den enkelte fysioterapeut, og sva-
ret fra Rikstrygdeverket var brutalt ærlig.
Bergland mener det er mest sannsynlig at
fysioterapeutene må betale dette av egen
lomme. Legene har fått et visst tilskudd,
men hun mente det var lite sannsynlig at
fysioterapeutene ville få det samme.

– Fysioterapeutene betyr rett og slett
ikke så mye og vil neppe få særlig mye til-
skudd til dette, sa hun.

Større frihet og mer ansvar
til fysioterapeuter

I alt 3.553 fysioterapeuter har avtale om
direkte oppgjør fra Folketrygden. I 2003
mottar de rundt 1.063 millioner kroner. Av
dette gjelder 673 millioner honorartakst og
368 millioner refusjonstakst.  Til sammen
208.000 kroner ble utbetalt i henhold til Tak
II i første halvår.

– Økningen av utbetalinger til fysiotera-
peutene har vært formidabel, hele 63 prosent
de siste fire årene, opplyste Bergland.

Hun la til at økningen muligens kan for-
klares, og at den kanskje også kan forsvares.
Men økningen har ikke vært planlagt. Det
har skjedd uten at Rikstrygdeverket har hatt
kontroll med og innsikt i utviklingen. Slik
kan vi ikke ha det, mente Bergland.

Henvisningsplikten
Rikstrygdeverket ønsker at fysioterapeuter
skal få større frihet til å fastsette hvilken be-
handling pasienten trenger, men dette vil
også gi et betydelig større ansvar.

– Vi ønsker oss et enklere og tydeligere
regelverk. Takstsystemet begynner å bli
svært slitsomt. Man burde kunne jobbe og
drive behandling etter sitt faglige skjønn og
ikke etter en takstliste,  sa Bergland og ba
NFF og fysioterapeutene holde øye med
takstbruken. Feilbruk gjør at man riskerer å
miste rettigheter.

Hun sa også at RTV på lengre sikt helst
ser at diagnoselisten blir fjernet. Takst-
systemet bør generelt bli enklere og tydeli-
gere. Antallet egenandeler bør reduseres, slik
at beløpene blir lett gjenkjennelige for pasi-
enter og trygdekontor.

Når det gjelder henvisning, ønsker RTV
å overlate til fysioterapeutene å bestemme
behandlingsform, behandlingstid og antall
behandlinger. På lengre sikt ønsker RTV at
kravet om henvisning fra lege blir fjernet. ■

Rikstrygdeverket (RTV) ønsker seg store endringer i forvaltningen av

oppgjør med fysioterapeuter. På ønskelisten står reform av takst-

systemet, egenandelsordningen og henvisningsplikten – ordninger RTV

finner tungvint og foreldet. Ja, kanskje hele diagnoselisten på lengre

sikt bør fjernes?

Fokus på høyere utdanning
Høyere utdanning for fysioterapeuter etter

kvalitetsreformen er temaet for et dags-

seminar i Oslo 8.desember. Arrangører er NFF

og styret for Fond- til etter- og videreutdan-

ning av fysioterapeuter.

Seminaret har fått tittelen «Høyere utdan-
ning for fysioterapeuter. Faktabeskrivelse og

informasjonsutveksling. Behov og tilbud».

Hensikten er å drøfte hvilke muligheter

omleggingen av høyere utdanning åpner for,

og hvordan ressursene kan utnyttes og

samordnes. Deltakerne vil være representan-

ter for utdanningsinstitusjonene, sykehusene,

NFF og NFFs faggrupper, Helsedepartementet

samt Fondets styre og sekretariat.

For mange rygger avstives
I Norge får rundt 300 pasienter hvert år

avstivet ryggen på grunn av kroniske smerter.

En ny norsk studie viser at avstiving av

ryggen ikke gir bedre effekt enn kognitiv og

fysisk trening. Overlege Jens Ivar Brox ved

Rikshospitalet sier for mange pasienter

avstives unødig. Den randomiserte studien er

publisert i det anerkjente tidsskriftet Spine og

omhandler 64 pasienter i alderen 25-60 år.

Inklusjonsskriteriene i studien var kors-

ryggsmerter i mer enn ett år og beviselig

skivedegenerasjon ved L4-5 og/eller L5-S1

ved røntgenundersøkelse. Ved ett års

oppfølging ble effekten målt ved Oswestry

Disability Index (ODI). Det var marginal

forskjell på de to gruppene målt ved ODI.

Smerter i bena ble i mindre grad rapportert

hos opererte pasienter, mens engstelse for å

bruke ryggen i vanlig aktivitet var mer

redusert hos gruppen som ikke ble operert.

Denne gruppen hadde også bedre bevegelig-

het og muskelstyrke enn pasienter som var

operert.
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Fakta om ledermøtet
NFFs ledermøte arrangeres to ganger i året, vår og høst.

Deltakerne er avdelingslederne, ledere for NFFs råd og utvalg

samt lederne for faggruppene og interessegruppene PFG og

UFF.

Ledermøtet er et diskusjonsforum og har ingen

beslutningsmyndighet overfor NFF. I forkant av ledermøtet

blir avdelingslederne samlet til avdelingslederforum, der et

møte med sentralstyret er inkludert. Hovedtema for årets

møte, som fant sted ved Gardermoen 22.september, var

tariffoppgjøret våren 2004.

Av Dagrun Lindvåg
dagrun.lindvaag@fysio.no

Det er mulig å beholde sitt medlemskap i både NFF og Norsk For-
skerforbund fram til Landsmøtet i 2004.

Sentralstyret har vedtatt å fremme sak for Landsmøtet når det
gjelder spørsmålet om medlemskap i flere organisasjoner. Inntil
Landsmøtet har avklart dette kan altså dobbeltmedlemskap opprett-
holdes.

NFFs lovutvalg har på oppdrag fra sentralstyret lagt fram et notat
om hvordan de mener forbundets lover skal tolkes. Utvalgets kon-
klusjon er at den aktuelle paragrafen må tolkes dithen at det ikke er
anledning til å være medlem i andre organisasjoner som ivaretar
lønns- og arbeidsforhold for fysioterapeuter.

Etter det FYSIOTERAPEUTEN har oversikt over har tre med-
lemmer meldt seg ut av NFF på grunn av denne saken.

Sentralstyret vedtok på sitt møte i juni å oppheve dobbelt-
medlemskapsavtalen med Forskerforbundet. Dette gjaldt da i alt 57
medlemmer, de fleste tilknyttet Høgskolen i Oslo. Årsaken er at NFF
og Forskerforbundet tilhører hver sin hovedorganisasjon,
Utdanningsgruppenes Hovedorganisasjon (UHO) og Akademikerne.

NFFs generalsekretær Lene Rønning-Arnesen har tidligere uttalt
til FYSIOTERAPEUTEN at forbundet vil satse bredt for å synlig-
gjøre seg overfor gruppen fysioterapeuter med høyere utdanning.
NFF ønsker å vise at forbundet tar problemstillingene knyttet til
forskning og høyere utdanning på alvor. Ifølge Rønning-Arnesen er
det viktig å opptre samlende. NFF bør kunne være en organisasjon
både for de praktiske utøverne av yrket og for akademikerne blant
fysioterapeutene. ■

Dobbeltmedlemskap
opp på Landsmøtet
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Av Dagrun Lindvåg
dagrun.lindvaag@fysio.no

«Rettferdig ulikhet», heter ønskemålet fra
Kommunenes Sentralforbund (KS). Rådgi-
ver Kirsti Vassbotn i KS begrunner dette
med at Norge, geografisk sett, er et veldig
ulikt land, ikke minst når det gjelder tilgang
på kompetanse. Derfor vil KS gå inn for
fleksible løsninger lokalt, både for lønns-
fastsettelse og organisering av arbeidskraft.

– Kommunene trenger lokalt handlings-
rom som gjør det mulig å sikre kompetent
arbeidskraft, ikke minst innen eldreomsor-
gen, sa Vassbotn.

Rangnes og Vassbotn kom med sine vyer
for tarfiffoppgjørene på NFFs ledermøte
2003, som ble arrangert i slutten av septem-
ber. Hovedtemaet var tariffoppgjøret 2004,
og målet var å få igang en debatt om hva
NFFs kravliste bør inneholde.

Forhandlingsseksjonen i NFF har utarbei-
det et debatthefte om lønnsoppgjøret, som er
sendt til alle medlemmer sammen med dette
nummeret av FYSIOTERAPEUTEN.

Mot en vanskelig
tariffvår

Notatet omfatter oppgjørene i offentlig
sektor (KS, Oslo kommune og staten), opp-
gjørene for privat ansatte (HSH, NAVO-
helse) samt oppgjøret i privat praksis.

Krevende opppgjør
Trond Rangnes understreket at oppgjøret vå-
ren 2004 kan bli svært krevende. Blant annet
fordi lønnsveksten i snitt har ligget et godt
stykke over det som var forventet. I tillegg
kommer faktorer som en meget stram
kommuneøkonomi, noe som kan komme til
å prege tariffoppgjøret for fysioterapeuter ut-
over i landet. I tillegg er det store planer om
nedbemanninger i helseforetakene, ifølge
Rangnes.

Kommuneøkonomien har lenge skapt
problemer for fysioterapeuter, både i form av
driftstilskudd som inndras eller reduseres og
press på offentlig ansatte fysioterapeuter
som tvinges over i privat virksomhet – slik
vi ser konturene av  i Ålesund.

Rangnes understreket i sitt foredrag at det
vil bli et stadig sterkere press i retning av lo-
kalt tilpassede løsninger,  både i forhold til

NFFs ledermøte

Mest mulig lokalt, minst mulig sentralt. Dette et NAVOs ønskedrøm

for framtidas tariffoppgjør, ifølge seniorrådgiver Trond Rangnes.

Ja, arbeidsgiverforeningen NAVO ser helst at mellomnivået, det vil si

forbund som NFF, på lengre sikt blir fjernet fra tariffoppgjørene.

Kaffe reduserer trening-
smerte
Ifølge en studie, presentert i augustutgaven av

Journal of Pain, reduserer en kopp kaffe

muskelsmerter under trening. Studien er

utført av Patrick O’Connor, professor i

idrettsvitenskap University of Georgias

College of Education. Han lot 16 unge voksne

menn med lavt kaffekonsum innta en stor

dose kaffein eller placebo. Deretter skulle de

en time senere sykle i 30 minutter. Treningen

gikk over to dager og treningsintensiteten var

moderat, og slik at syklistene kjente smerte i

lårmuskulaturen. Eksperimentet viste at

graden av smerte som syklistene kjente i

lårmuskulaturen var signifikant og moderat

redusert etter en høy dose koffein.

Tidligere rapporter har vist at koffein

forbedrer idrettspresentasjoner. Ifølge

O’Connor tyder denne undersøkelsen på at

dette delvis kan forklares ved koffeinets

smertelindrende egenskaper.

Er kvinner sykere enn menn?
Menn dør tidligere, men kvinner er sykere.

Helseundersøkelsen i Oslo, HUBRO, der

60.000 personer deltar, viser at det er klare

kjønnsulikheter når det gjelder helse.

Statens arbeidsmiljøinstitutt er med i et

delprosjekt der omfanget av arbeidsrelatert

sykelighet i Oslo studeres. Ifølge overlege

Ingrid Sivesind Mehlum finnes det et

kjønnsparadoks når det gjelder helse: menn

dør tidligere, men kvinner er sykere.

– Jeg vil likevel hevde at kvinner ikke er

sykere, men at de har andre sykdommer enn

menn, påpeker Sivesind Mehlum.

Mål. KS ønsker
«rettferdig

ulikhet» i følge
rådgiver Kirsti

Vassbotn. Foto:
Heidi Johnsen
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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

S
T

Ø
T

T
E

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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F O R  S T Ø T T E ,  F O R E B Y G G I N G  O G
m i n d r e  b e l a s t n i n g s s k a d e r

organisering, bemanning og lønnsfastsettelse.
Som eksempel nevnte han at helseforetakene finner det

urimelig at de skal betale like mye eller mer i lønn til syke-
pleierne, uavhengig av tilgangen på arbeidskraft i den en-
kelte region.

Mer fleksibilitet
Arbeidsgiverne i offentlig sektor ønsker mer fleksibilitet,
både i lønnsfastsettelse, teamorganisering og nye
arbeidstidsordninger, sa Rangnes.

Andre faktorer som klart vil påvirke tariffoppgjøret er
statsbudsjettet og valgresultatet. Kommunestyrer har skiftet
farge flere steder, noe som selvsagt vil påvirke politikken og
behandlingen av de ulike arbeidstakergruppene. Kommune-
nes holdning til privatisering er et sentralt tema her.

I tillegg er inntektsoppgjøret for lærerne blitt overført til
lokal sektor. Det kan føre til en mye større lokal «lønns-
masse», og et enda større press i forhandlingene. Spørsmålet
er hvordan  sammenslutningene i tariffoppgjøret stiller seg
til å dele sin lønnsmasse med andre.

Forbauset NFF
Rangnes framholdt at NAVO på noe lengre sikt har et klart
ønske om å få bort mellomnivået i oppgjørene, nemlig
forbundsnivået.

NFF-leder Anne Lexow uttrykte forbauselse over uttalel-
sen fra Rangnes om at mellomnivået ønskes fjernet.

– Dette kan da ikke NAVO bestemme alene? Det ville
være å overkjøre partene fullstendig, sa Lexow.

 Rangnes svarte at dette selvsagt ikke kan skje uten dia-
log.

– Så enkel er ikke verden, heller ikke i NAVO, til tross
for ønsket om desentraliserte løsninger.

Krever opplæring lokalt
NFF har til nå stilt seg positive til lokal lønnsdannelse og
har satset på en blanding av sentrale og lokale oppgjør.
Dette er et av mange spørsmål foran tariffoppgjøret 2004
som NFF nå oppfordrer avdelinger og aktuelle grupper til å
diskutere.

Flere av avdelingslederne på møtet var svært opptatte av
forholdene for lokale tillitsvalgte, i et system der det legges
mye større vekt på lokale oppgjør. Signalet til NFF var klart:
dette vil kreve ressurser til opplæring og at tillitsvalgte får
tid og mulighet til å gjøre jobben skikkelig.

 Leder for ansatt råd i NFF, Bente Moe, sier i en kommen-
tar til FYSIOTERAPEUTEN at  en av utfordringene i opp-
gjøret blir å finne en riktig balanse mellom den lokale og den
sentrale lønnsfastsettelsen. Det er uklart hva de har klart å få
til lokalt. Derfor er det for tidlig å si hva som bør prioriteres
til våren. Moe er opptatt av hvordan spesialkodene blir brukt
samt hvor stor medbestemmelse de tillitsvalgte etter hvert vil
få i helseforetakene. I ifjor varierte dette sterkt.

Roar Høidal, leder for privat råd, er enig i at det er for
tidlig å si noe konkret om hva vårens kravliste vil inneholde.

Viktige momenter for de privatansatte fysioterapeutene
er takstutviklingen. Skal vi fortsette å prioritere
videreutdanningene og A2-takstene? Et annet  spørsmål er
hvilke faglige begrunnelser som skal ligge til grunn for en
lik minutttakst, sier Høidal. ■
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Av Heidi Johnsen
heidi.johnsen@fysio.no

Det ble satt av en halvtime etter det ordinære
møtets slutt, og Anne Lexow og Petter Chr.
Lehne holdt hver sin redegjørelse. Lexow
orienterte om hva slags godkjenning  fysio-
terapeuter kan ha i dag, autorisasjon og en
offentlig godkjenning som spesialist. Den
siste har forbundet jobbet lenge med for å få
omgjort til en offentlig godkjenning på linje
med de offentlige godkjenningene som leger
og tannleger har i dag. Hun understreket at
sentralstyrets største mål er å gi MT den an-
erkjennelse de fortjener, men at forbundet
må ha et system som gjelder for alle grupper
i NFF-systemet.

– Autorisasjon gjelder for grunnutdan-
ning, spesialistordningen for videreutdan-
ning, sa Lexow.

– Ingen identitetskrise
Petter Lehne viste blant annet til et møte den
18. april 2002, mellom NFF og MT-gruppa,
hvor det ble enighet om at NFF skulle jobbe
med spesialistordningen og at MT-gruppa

MT ble dagsorden på ledermøtet

skulle ta seg av autorisasjon. Lehne under-
streket at han forsto Lexows reaksjon på at
fysioterapeutene ble sammenlignet med al-
ternativ medisin. Hun stilte også spørsmål
ved hvordan man skal håndtere to autorisa-
sjoner.

– MT er ikke i en identitetskrise slik
Lexow antyder. Vi har hatt latt diskusjonen gå
fritt. Vår identitet er klar – som fysioterapeut
med videreutdanning i manuell terapi. Vi øn-
sker imidlertid en egen autorisasjon for å mar-
kere oss som manuellterapeuter, spesielt i for-
hold til Henvisningsprosjektet, dersom det
blir permanent. Jeg føler heller ikke at vi trer
ut av rollen som fysioterapeuter, selv om vi
får en egen autorisasjon, sa Lehne.

Tidspress
Han påpekte at spesialistgodkjenningen
hadde tatt lang tid, uten at man var kommet
nærmere en offentlig godkjenning, og at
dette blant annet skyldtes sykmelding av
saksbehandler i departementet.

– Dette har bidratt til at vi valgte som vi
gjorde. Jeg fikk telefon fra Helsedirektoratet
om å ta opp spesialistgodkjenningen etter at

Manuellterapeutenes autorisasjonssøknad stod ikke på dagsorden på NFFs

ledermøte, men saken vakte sterkt engasjement. Britt Rakvåg Roald, avdelings-

leder i Nordmøre og Romsdal, ba om at det ble ryddet plass slik at avdelings-

lederne kunne få informasjon om saken fra begge parter.

vi sendte søknaden. Det betyr jo at vi har fått
oppmerksomhet rundt det vi ønsket, både å
få egen autorisasjon og spesialistordningen.
Det synes vi er bra, sa Lehne til avdelingsle-
derne.

Hvorfor vil så manuellterapeutene ha
egen autorisasjon? Ifølge Lehne fordi
manuellterapeutene opplever et tidspress.

– Neste sommer skal politikerne be-
stemme om vi skal bli en del av
Henvisningsprosjektet. Innen den tid må vi
ha på plass en offentlig godkjenning, sa
Lehne.

Han viste til at kiropraktorene har egen
autorisasjon og mente det vil bli lettere å
markedsføre manuellterapi med egen autori-
sasjon. Peter Lehne avviste at dobbel autori-
sasjon skulle være et problem.

– Vi tror ikke det. Det kommer også an
på hva lovgiver vil si. Ødelegger vi for andre
spesialistgrupper? Tvert imot. Med vår søk-
nad  har vi fått spørsmålet om spesialist-
godkjenning i gang igjen, sa Lehne.

Helt til slutt stilte Lehne et åpent spørs-
mål til forsamlingen: hvem kan hindre oss i
å sende en søknad? ■

NFFs ledermøte

Ble informert.
Britt Rakvåg
Roald, avdelings-
leder Nordmøre
og Romsdal fikk
satt MT-saken
opp på leder-
møtets sakskart.
Foto: Heidi
Johnsen

TUSENVIS AV FORNØYDE BRUKERE OVER HELE LANDET
www.dorcas.no

Din totalleverandør
Førsteklasses produkter innen:
Varme- og kuldeterapi
Gel, kremer, massasjeoljer
Tape, bandasjer
Hjelpe- og støtteputer
Hygieneprodukter

Alltid gode tilbud til 
bedrifter og ansatte,
profesjonelle og private!

Dorcas AS · Åsa, 3512 Hønefoss
Tlf. 32 13 51 40 · Faks 32 13 51 41 · E-post: post@dorcas.no
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Tlf. 23 05 11 60
Fax. 23 05 11 70
post@fysiopartner.no
www.fysiopartner.no.

Treningsutstyr

Forbruksmateriell

Fysioterapiutstyr

Flere avdelingsledere ga uttrykk

for usikkerhet og en god porsjon

skepsis etter Anne Lexow og Pet-

ter Lehnes orientering på leder-

møtet. Begge parter ble kritisert

for dårlig kommunikasjon, og

flere var usikre på hvilke konse-

kvenser autorisasjonsøknaden

kunne få.

     – En pinlig sak for hele organi-

sasjonen, mente PFG-leder Trond

Hannestad.

Av Heidi Johnsen
heidi.johnsen@fysio.no

Det ble liten tid til spørsmål og diskusjon et-
ter orienteringen fra Lehne og Lexow. Trond
Hannestad, leder i PFG, var den eneste som
fikk ordet. Etter hans mening er dette en pin-
lig sak for hele organisasjonen.

FYSIOTERAPEUTEN har kontaktet
flere avdelingsledere og faggruppeledere for
å få kommentarer, og Hannestad sier blant
annet:

– Saken er pinlig fordi den ikke er fulgt
opp godt nok etter møtet i april 2002. Der
ble det enighet om at NFF skulle jobbe for
spesialisering, og MT-gruppa skulle utrede
autorisasjon. Det er vanlig prosedyre å ha
oppfølgingsmøter og møter om videre stra-

Tvil og skepsis rundt
autorisasjonssøknad

tegi. Her har det klikket. Jeg mener forbun-
det må ta selvkritikk for at de ikke har gått
inn og fulgt opp prosjektet. I Fred Hatle-
brekkes innlegg i «Muskel og skjelett» kan
jeg lese at styret i faggruppen ga advokatfir-
maet Wiedersholm, Mellbye og Beck i opp-
drag å lage en strategi for styrets videre ar-
beid. Rådet de fikk var at arbeidet med å få
til en autorisasjonsordning ikke burde  gis
høy prioritet nå, men kunne lanseres og for-
følges overfor embetsverk og politikere ved
en anledning underveis. Rådet fra advokat-
firmaet var at det ikke måtte skapes forvir-
ring om manuellterapeutenes viktigste mål-
settinger. Dette rådet valgte de å hoppe bukk
over, men vil  likevel ikke akseptere konse-
kvensene, som blant annet er forvirring, sier
Hannestad.

Trekk søknaden!
PFG-lederen mener det ville vært naturlig at
faggruppen tok kontakt med forhandlings-
seksjonen i NFF for å klargjøre en del spørs-
mål i forbindelse med autorisasjon.

– PFG får spørsmål om hvor MT går nå.
MT-gruppa er en av NFFs viktigste merke-
varer. Den er synlig, og medlemmene er
kjent for å være faglig dyktige. Det er et
stort ansvar. Det eneste naturlige er at de
trekker søknaden og konsentrerer seg om en
spesialistgodkjenning på linje med det leger
og tannleger har i dag, sier Hannestad.

Ville høre begge sider
– Årsaken til at jeg ba sentralstyret om en
orientering på ledermøtet, var at jeg ville ha
saken presentert fra begge parter og at også
andre faggruppeledere kunne uttale seg. Be-
klageligvis ble det ikke tid til å diskutere
denne saken etter redegjørelsen, sier Britt

Rakvåg Roald, avdelingsleder Nordmøre og
Romsdal.

Ifølge Roald er mange  redd for at
autorisasjonsøknaden skal bli konkurrerende
i forhold til spesialistordningen som forbun-
det jobber med.

– For oss som ser dette utenfra, er det
ikke så lett å se at det er NFFs fagruppe for
manuell terapi som søker og ikke forbundet.
Dette kan virke forvirrende på de som skal ta
stilling til disse to sakene. Jeg skjønner at
MT er opptatt av å være med i Henvisnings-
prosjektet. Men vi kan lure på hva de vil
gjøre hvis de skulle få autorisasjon som
manuellterapeuter og må velge mellom
denne og fysioterapeutautorisasjonen, sier
Roald.

Lover ramaskrik
– Jeg får ikke helt tak i hvorfor NFFs fag-

NFFs ledermøte

Pinlig. – Trekk søknaden, oppfordrer
PFG-leder Trond Hannestad.
Foto: Heidi Johnsen
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gruppe for manuell terapi søker autorisasjon.
Jeg skjønner heller ikke hvorfor de går inn i
en prosess med naprapater og osteopater,
sier Berit Ianssen, leder i NFFs faggruppe
psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi.

Hun sier at det aller viktigste i forhold til
offentlig godkjenning som spesialist er at
autorisasjonsspørsmålet ikke kommer i veien
for den prosessen.

– Slik jeg forstår Petter Lehne gjør den
ikke det, mens Anne Lexow sier at den kan
den gjøre det. Jeg vet ikke hvem som har
rett. Dette handler om at en gruppe i forbun-
det skal oppnå noe på tvers av de andre
gruppene. Gjør den det, blir det ramaskrik.
Jeg merket meg at Lehne på slutten av sitt
innlegg spurte hvem som kunne hindre MT-
gruppa i å søke. For meg handler det om
hvor stor autonomi NFFs fagrupper skal ha,
sier Ianssen.

Forstår ikke
Gerty Lund, avdelingsleder Akershus, sier hun
har problemer med å forstå hvorfor manuell-
terapeutene skal ha en egen autorisasjon.

– Det hadde vært bedre om vi i fellesskap
kunne gå inn for spesialistordningen, særlig
med tanke på MT og psykomotorikerne, og
deres høyere utdannelse. Så kunne vi jobbet
videre for å høyne nivået til de andre grup-
pene. Gis det autorisasjon for MT, kan det
låse for oss andre i arbeidet med spesialist-
ordningen. Jeg forstår Petter Lehnes pro-
blem, men spørsmålet er om man ikke skal
ha is i magen og heller jobbe sammen. Jeg
fatter ikke at de vil fjerne seg fra det å være
fysioterapeut. Folk generelt vet hva en fysio-
terapeut er, men ikke hva en manuellterapeut
er. Jeg synes også det er merkelig at søkna-
den er sendt utenom forbundet, sier Lund.

Lite informasjon
– Jeg fikk mer forståelse for begge sider et-
ter at å ha blitt orientert på ledermøte av
Lexow og Lehne. Men hva skal MT-gruppa
med en autorisasjon i tillegg til den de har?
De vil ikke oppnå noe mer enn de har fra før.
Det eneste jeg ser er at dette kan åpne for
fortgang i det NFF har forsøkt lenge, nemlig
å få på plass en spesialistordning, sier Geir
Waaktaar, leder i Nord-Rogaland.

Han sier han får tro Petter Lehne når han
sier at en egen autorisasjon ikke betyr løsri-
velse fra NFF.

– Jeg vet lite om prosessen før søknad ble
sendt. En søknad om autorisasjon burde vært
behandlet i sentralstyret, som så måtte vur-
dere om saken skulle legges fram for Repre-
sentantskapet eller Landsmøtet, sier
Waaktaar.

Artikkelen i Aftenposten handlet om at
de alternative behandlingsformene
naprapater, osteopater og manuell-
terapeuter skulle vurderes for autorisa-
sjon. Den alternative sammenblandingen
har skapt reaksjoner blant mange fysio-
terapeuter. Kari Bø understreker at fy-
sioterapeutene fikk sin autorisasjon på
bakgrunn av at utdanningen bygger på
samme tradisjon som medisinerne, med
klar forankring i grundig kunnskap
innen basalfag som anatomi, fysiologi,
medisin og ulike samfunnsfag.

– I løpet av de siste 20-30 årene har
vi gradvis bygget opp vår fagutøvelse til
å bli kunnskapsbasert, og vi kan doku-
mentere effekt av stadig mer av vår be-
handling. Ikke minst har mange norske
fysioterapeuter fått stor  anerkjennelse
internasjonalt på det vi gjør. Ut fra dette
er det skadelig for vårt fag å bli plassert i
samme gruppe som alternativ medisin,
som generelt sett  ikke er forsknings-
basert. Jeg kan heller ikke skjønne at
myndighetene vil gi autorisasjon til
naprapater og osteopater når det ikke
foreligger dokumentasjon verken på
teorigrunnlag eller på behandlingen, sier
Kari Bø.

NFFs ledermøte

Kjetil, Loen, avdelingsleder Telemark,
mener at styret i MT-gruppa på et tidligere
tidspunkt skulle ha orientert hele organisa-
sjonen om autorisasjonsprosessen.

– For en utenforstående synes kommuni-
kasjonen mellom NFF og MT-gruppa å ha

vært svært dårlig, men jeg kan forstå begge
parter. Jeg forstår at NFF legger vekt på
spesialistgodkjenning. For MT-styret har det
vært viktig, for enhver pris, å få
Henvisningsprosjektet på plass, og forbundet
har kommet i bakgrunnen, sier Loen. ■

Sjokkert over
sammenblanding
– Jeg ble sjokkert da jeg leste Aftenposten 9. septem-

ber, der fysioterapi ble betegnet som alternativ medisin.

Vi har allerede  autorisasjon. Det  vi  trenger er

spesialistgodkjenning, sier Kari Bø, fysioterapeut og

professor ved Norges idrettshøgskole.

Hun synes
MT-søknaden
om egen autori-
sasjon er hånd-
tert på en svært
uheldig måte og
er redd den kan
gjøre forvirrin-
gen blant publi-
kum og helse-
myndighetene
enda større, når
en faggruppe i
NFF åpent går inn og blander seg med al-
ternative behandlingsgrupper.

– Vi trenger spesialister med høg kom-
petanse innen ulike områder i fysioterapi,
ikke bare MT. Vi trenger bedre lønn og
flere arbeidsplasser, ikke flere autorisasjo-
ner. Jeg er helt enig i uttalelsene til gene-
ralsekretær Terje Vigen i Den norske
lægeforeningen, sier Kari Bø.

Vigen sa blant annet  til FYSIOTERA-
PEUTEN at en søknad om autorisasjon
fra en faggruppe, uten moder-
organisasjonens signatur, ville ført til
splittelse i foreningen. ■

MT-autorisasjon.
Kan skape
forvirring, mener
Kari Bø.
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Av Randi Hoel, ergoterapeut.
Barneseksjonen, Habiliteringstjenesten
i Vestfold

Foreldre har et bilde av «drømmebarnet»
med forventninger og håp om at det vil utvi-
kle seg normalt. Å akseptere at barnet er
funksjonshemmet og ikke vil utvikle seg
som andre barn, er for de fleste foreldre en
tidkrevende sorgprosess. Fagpersonene er
avhengige av å gå igjennom foreldrene for å
kunne hjelpe barnet. Dette krever at vi må ha
evnen til å nullstille oss  og  har forståelse
for foreldrenes situasjon. Store tekniske hjel-
pemidler, som elektrisk rullestol, gjør funk-
sjonshemmingen synlig. De er kompenser-
ende tiltak og krever at foreldrene har slitt av
mange strenger til «drømmebarnet» (1).

 Klinisk erfaring fra habiliteringsfeltet har
vist at egenforflytning er viktig i forhold til
kognitiv og sosial utvikling, rom/retnings-
sans, og ikke minst for selvstendighet, selv-

– kommunikasjon mellom fagpersoner og foreldre i formidling
av elektrisk rullestol til et funksjonshemmet barn

– Vi må skape tillit i dialogen med foreldrene for å kunne hjelpe barnet på beste måte, sier ergoterapeut

Randi Hoel i denne artikkelen. Foreldrene utfordrer oss som fagpersoner og medmennesker. Hoel mener

at forståelse for mestringsteorier og en modell for menneskelig virksomhet (MOHO) kan hjelpe oss å iva-

reta en god relasjon til foreldrene.

tillit og bruk av krefter. Et bevegelseshem-
met barn bør starte tidlig med elektrisk rulle-
stol hvis forholdene ellers tilsier det. Vi gir
våre faglige anbefalinger i beste mening for
å hjelpe barnet. Det er likevel foreldrene
som bestemmer om og når barnet skal få
elektrisk rullestol. Deres valg er knyttet til
hvor sterkt de håper og tror at barnet vil lære
å gå. Hvordan vi forholder oss til deres reak-
sjoner, hvordan vi formulerer oss og hva vi
er opptatt av, vil påvirke foreldrenes opple-
velse av situasjonen og motivasjon til å
inngå en dialog med oss. Hvis vi merker at
foreldrene er unnvikende, har det ikke alltid
den ønskede effekt å gjenta seg selv og for-
sterke argumentasjonen. Foreldrene kan gi
inntrykk av at de er enige, ikke fordi de er
overbeviste, men for å komme ut av den
vanskelige situasjonen.

Våre råd oppfattes ofte som normative
fordi vi er forventet å være spesialister. Selv
om vi tilsynelatende har kommet til enighet,

kan det merkes at foreldrene følelsesmessig
kanskje ikke er enige og avtaler brytes.  For
oss kan dette oppleves som sabotering. Det
kan også skje at foreldrene gir klart uttrykk
for at dette ønsker de ikke for barnet sitt. De
er ikke lenger motiverte for å opprettholde
dialogen med oss og trekker seg.

 Makt og paternalisme
Når vi opptrer som fagpersoner, er vi i en
posisjon hvor vi utøver makt overfor forel-
drene (3). Mange av oss tenker kanskje ikke
over dette, fordi vi selv arbeider innenfor en
hierarkisk kultur og kan føle oss prisgitt et
system hvor det er vanskelig å påvirke.

Fordi vi er fokusert på hva vi mener er rik-
tig, kan vi glemme å lytte og hjelpe foreldrene
til selv å formulere sine behov. Vi står i fare
for å bli paternalistiske, det vil si, vi vet hva
som er best for andre. Paternalisme kan føre
til objektivisering hvor foreldre fratas mulig-
heten til å delta som et handlende subjekt (4).

Når «drømmebarnet»
ikke kan gå…
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Foreldrene kan miste kontrollen over situasjo-
nen, og de kan miste tilliten til oss. På en an-
nen side kan paternalisme også gi foreldrene
trygghet fordi  fagpersonene vet hva som er
best for barnet deres. Hvis dette imidlertid fø-
rer til en avhengighetsfølelse, er det i et
mestringsperspektiv sett på som lite klokt.
Opplevelsen av manglende kontroll kan føre
til maktesløshet hvor tilbaketrekking er et av
kjennetegnene (5).

Det kan være fristende å gi råd som med-
menneske og dermed gå utover sitt fagfelt.
Foreldrene vil oppfatte dette som et råd fra en
fagperson. Når vi opplever at foreldrene viser
liten eller manglende innsikt, skal vi være for-
siktige med hva vi sier. Foreldrene kan bli et-
terlatt i en fortvilelse vi ikke er i stand til å
hjelpe de ut av. Gurli Fyhrs råd i slike situa-
sjoner er at vi skal «humma med», det vil si
bekrefte ved å si «hm» og lytte til det de har å
fortelle. Foreldrene har ofte en kognitiv inn-
sikt, men har fortsatt den emosjonelle tilknyt-
ningen til drømmebarnet sitt (1). Dette krever
at vi som hjelpere er ydmyke og er oss bevisst
den makten vi utøver i kraft av vår «ekspert-
status». Vi kan utøve denne makten til beste
for foreldrene og barnet.

Makt over beskrives som den
patriarkalske formen for makt som betyr å
ha evne til å utøve kontroll. Makt forstått
som makt til innebærer respekt for andre og
andres meninger, og betyr å være i stand til
eller ha kapasitet til å handle eller å få ting
gjort(5). Bemyndigelse betyr å gi makt til og
handler om menneskers mulighet til å være
subjekt i relasjonen, selv finne løsninger på
sine problemer og ikke være et objekt for an-
dres handlinger (4).

Hafstad og Øvreeide (6) hevder at «det
såkalte faglige perspektivet vårt er ofte infi-
sert av en uklar normativ vektlegging, slik at
vi under dekke av faglighet også er verdi-
styrt ut fra et visst klasse eller etnosentrisk
perspektiv». Bevisst eller ubevisst styres vi
av vår egen bakgrunn og er ikke i tilstrekke-
lig grad nøytrale og åpne for foreldrenes fo-
kus og verdier. Da kan foreldrene fort opp-
leve oss som invaderende og påtrengende. Vi
kan si at foreldrene som «gir etter» kan
havne i en objektsituasjon, mens foreldrene
som velger oss bort, som er «vanskelige og
gjenstridige», beholder sin subjektposisjon
ved at de avviser oss. «Som fagfolk har vi en
lei tendens, både i teori og praksis, til å
legge problemet over på klienten ved å be-
nevne deres handlinger som utført fra mot-
stand» (6, s.216).  Foreldre har som oftest en
grunn for sine handlinger og holdninger. Det
kan oppleves som motstand, men det har all-
tid en årsak som vi må forsøke å finne ut av.

Å spille på lag med foreldrene
Bente Gjærum skriver at «utfordringen er å
få tak i hvor foreldrene er i sin erkjennelses-
prosess så raskt som mulig for derved å
kunne spille på lag med dem ut fra deres og
våre forutsetninger i full åpenhet.» (7,
s.207). I samtaler med foreldrene er det vik-
tig å få tak i hvor de har sitt fokus og for-
holde oss til det de presenterer. Hvis forel-
drene ikke er klare for de tiltakene vi fore-
slår, må vi legge vår tiltaksiver til side og
forholde oss til deres sorgprosess. Foreldres
motstand mot ulike tiltak er ikke nødvendig-
vis et forsøk på sabotasje, men har alltid en
relevant og rasjonell årsak (8).

I situasjoner hvor foreldrene trekker seg
fra samarbeidet kan det derfor være at vi har
opptrådt paternalistisk eller gjort dem til ob-
jekt for vårt behov for å gjøre et godt faglig
arbeid. Da er det viktig å huske at meninger
og oppfatninger alltid er observatør-
avhengig. Det er aldri bare én virkelighet, og
alt som blir sett er avhengig av hvem som
ser. Vi sitter ikke på den riktige versjonen av
sannheten. Et slikt perspektiv gjør at vi kan
ha en interessert og spørrende holdning til
det foreldrene formidler. Foreldrene føler
seg respektert og bekreftet i sine oppfatnin-
ger og i sine følelser, og vi bidrar på denne
måten til å holde foreldrene i subjekt-
posisjon.

Hafstad og Øvreeide (6) gir oss eksem-
pler på spørsmål som kan bidra til å holde
foreldrene i subjektposisjon. Vi kan for ek-
sempel formulere oss ved å stille spørsmå-
lene: Dere opplevde da at man ikke var opp-
tatt av hva dere mente var viktig for datteren
deres, fortell nå hva det var dere ønsket å få
til? Eller: Dere opplevde at dere ble overtalt
til å ta imot barnehageplassen, hva mener
dere datteren deres trenger nå? Foreldre som
opplever at de er kommet i en objektposisjon
trenger bekreftelse på sin opplevelse. Disse
spørsmålene bekrefter objektposisjon i fortid
og inviterer til subjektposisjon i fremtid. For
å hjelpe foreldre ut av en objektposisjon kan
det være nyttig å stille spørsmål knyttet til
framtid: Slik ser det ut nå. Hvis du ser fram-
over, hvor lenge tror du dette vil vare?

Mestringsstrategier
«Empowerment» blir på norsk oversatt til
bemyndigelse. Mestring er knyttet til be-
myndigelse ved at man ved å bli bemyndiget
settes i stand til selv å påvirke sin egen situa-
sjon. Å få bekreftelse på at man kan, vil øke
opplevelsen av mestring. Det motsatte av
empowerment er maktesløshet (9). I språk-
spalten i Tidsskriftet for den Norske
Lægeforening foreslår Truls W. Gjedde Dahl

å oversette empowerment til «styrking av
mestring».  Han begrunner dette med at det i
empowerment ligger en overføring av makt
og bruk av egne ressurser og det dynamiske
samspill mellom disse to felter(10).

I følge Hilchen Sommerschild kan for-
svarsmekanismene som fortrengning, benek-
ting, idyllisering, rasjonalisering og intellek-
tualisering ha sin hensiktsmessige plass i en
mestringsprosess (11, s.28 ).  Det betyr at
når foreldre ikke «ser realiteten i øynene», er
det et ledd i deres mestringsstrategier. Hun
mener vi ikke bør ta fra foreldre håpet ved å
forsøke å realitetskonfrontere. Håpet er i seg
selv en egenverdi selv om det ikke er realis-
tisk. Hvor ofte har vi vel ikke hørt fagfolk si
«Nå må de foreldrene snart forstå at...»  Men
det er ikke alltid de som tåler visshet best
med en gang som lettest mobiliserer
mestringsstrategier (11, s. 207).

Fornektelse av funksjonshemmingen er
en mestringsstrategi som kan hjelpe forel-
drene i å holde en truende depresjon borte
(1).

Sosiolog og medisiner, Aaron
Antonovski, har utviklet en teoretisk modell
om mestring som går ut på at vår opplevelse
av sammenheng (Sense of Coherence) er av-
gjørende for hvordan vi greier oss. For å
oppleve en følelse av sammenheng i tilvæ-
relsen må vi kunne forstå situasjonen, ha tro
på at vi kan finne fram til løsninger og finne
god mening i å forsøke på det (12). De tre
aspektene av opplevelse av sammenheng er
til hjelp fordi det gir en ramme for hvordan
en kan skille mellom egne og foreldrenes
normer, verdier og mål for livet.  Her blir
våre forestillinger om hva som er viktig i li-
vet utfordret.  Familier kan velge ulike løs-
ninger på hvordan de mestrer de utfordrin-
gene de opplever. Når vi forstår foreldrenes
opplevelse av sammenheng, kan vi bidra til å
øke deres motivasjon til å mestre, deres tro
på at utfordringen er forståelig og at de har
ressurser til å mestre utfordringene. Ved å
bruke denne forståelsesmodellen kan vi bi-
dra til å styrke foreldrenes mestringsevne og
gjøre situasjonen mer forutsigbar og forstå-
elig. Den kan være til støtte i foreldrenes
måter å løse utfordringer på og formidle tro
på at de kan finne løsninger. De vet best hva
som er riktig for familien. Selv om proble-
met de opplever kan virke uløselig, kan det
være meningsfullt å finne måter å leve med
det på.

Fagpersoner knytter ofte egen mestring til
hvorvidt vi får gjennomslag for de tiltakene
vi foreslår. Dette kan være uttrykk for en
paternalistisk holdning. Vår mestring må stå
i forhold til de vi skal hjelpe. Antonovskys
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modell kan hjelpe oss til å se målene for vårt
arbeid i forhold til foreldrenes mestring. Fra
vårt synspunkt bør målet for mestring knyt-
tes til hvorvidt vi lykkes i å skape en god re-
lasjon og dialog med foreldrene, slik at de
føler seg ivaretatt og respektert.

Beresford (7) skiller mellom emosjonelt
rettet mestring og problemorientert mestring
som to nødvendige sider av mestringspro-
sessen. De fleste foreldre balanserer mellom
disse to sidene, mens andre foreldre blir vel-
dig handlingsrettede og vil ikke la noe være
uprøvd, inklusive intensive, ressurskrevende
treningsopplegg. Den intensive treningen be-
drer kanskje på funksjonen hos barnet, men
kan også bidra til at foreldrene i mindre grad
fokuserer på den emosjonelle mestringspro-
sessen. Det kan da bli vanskeligere å se bar-
net som subjekt og følge barnets egne signa-
ler. Hvis treningen blir voksenstyrt med liten
tid til lek og spontanitet, innebærer det en
stor inngripen i barnets livssituasjon (13). I
en slik situasjon får barnet små muligheter
til å gjøre egne valg og påvirke sin egen si-
tuasjon.

Modell of Human Occupation (MOHO).
I samtaler med foreldrene ser vi at det blir
viktig å få tak i hvor de er i forhold til sin
egen erkjennelsesprosess, hva de tenker om
framtida, hva de tenker er viktig for barnet
og hva de ønsker hjelp til. Det er viktig at vi
forteller hvilke tilbud som finnes og hvilke
rettigheter de og barnet har. De fleste forel-
dre trenger tid til å venne seg til tanken om
at barnet deres kommer til å trenge elektrisk
rullestol. Mange tenker at kanskje det ikke
blir nødvendig, og de håper at barnet kom-
mer til å gå uten støtte.

Modell for menneskelig aktivitet
(MOHO), utviklet av den amerikanske ergo-
terapeuten Gary Kielhofner, beskriver det
dynamiske forholdet mellom individ, aktivi-
tet og miljø. For å forklare hvordan
aktivitetsatferd velges, organiseres og utfø-
res er modellen som viser det menneskelige
system delt opp i tre undersystemer; vilje,
vane og utførelse. Disse tre systemer er av-
hengig av og påvirker hverandre. Vane-
systemet er overordnet utførelsessystemet,

og viljesystemet er igjen overordnet vane-
systemet (14). Det betyr at vi ikke kan på-
virke utførelsesdelen (anskaffe eller rulle-
stol) før vilje og vanesystemet er påvirket.
Menneskelig virksomhet er resultatet av det
menneskelige åpne systemets dynamiske in-
teraksjon med miljøet ( Figur 1). Ved å iden-
tifisere hva som påvirker menneskelig akti-
vitet gir modellen en forståelsesramme for
en helhetlig vurdering og tilnærming.

MOHO er en forståelsesramme som vil
være en god støtte for oss i samtalene med
foreldre.  Istedenfor å gjenta oss selv om
hvor viktig egenforflytning er for barnets so-
siale utvikling, kan vi forsøke å forstå hvor
foreldrene er i forhold til vilje og vane-
systemet. Vanen kan innebære at foreldrene
ser på barnet sitt som for lite, og at barnet
stort sett har blitt båret av foreldrene. De
tenker ikke over at jevnaldrende løper fritt
omkring. Viljen kan gå på at de ikke ønsker
det vi foreslår. Vi må få tak i hva som er
grunnen til en eventuell motstand.  Årsakene
kan være så forskjellig og er ikke alltid be-
visst for foreldrene. Selv ville jeg nok som
entusiastisk rosedyrker vært lei meg over å
måtte fjerne en flott klatrerose for å montere
en kjørerampe langs veggen. Det er ikke sik-
kert jeg ville koblet uviljen mot rullestolen
til det faktum at jeg måtte kappe ned rosen.

Det bør være en tommelfingerregel at vi
alltid arbeider ut fra foreldrenes spørsmål,
verdilegging og løsningsrammer, men gjerne
benevne og utfordre dem slik at de blir syn-
lige, gjerne også i sin utilstrekkelighet over-
for barnets behov (6). Foreldre erkjenner be-
hovene til barnet og må samtidig erkjenne at
deres motstand skyldes egne ønsker og be-
hov for familien og hjemmet. Årsakene kan
være så forskjellige, for eksempel kan det
være praktiske forhold som fjerning av tep-
per eller ommøblering for å gjøre tilgjenge-
ligheten bedre som skaper motstanden. Sam-
tidig kan det være mer emosjonelle forhold
som det å erkjenne at barnet vil bli avhengig
av rullestol og gå gjennom en sorgprosess.

Hafstad og Øvreeide har mange gode ek-
sempler på spørsmål som kan brukes for å
utfordre vilje og vanesystemet til foreldrene.
Vi kan utfordre foreldrene til å tenke i nye

baner: Så fint at sønnen deres gir uttrykk for
at han vil være sammen med jevnaldrende.
Hva skaper det av utfordringer? Eller: Hvor-
dan dere kan bistå ham med det dere har
tenkt mye på?  Hvordan vil han kunne følge
de andre ungenes lek? Vi kan også utfordre
vilje og vanesystemet ved å  invitere foreldre
til å se fram i tid: Hva tenker dere blir viktig
å gjøre framover for å bidra til…? Dere er
opptatte av skolestart, hva tenker dere om
friminuttene…? Dere er bekymret for hvor-
dan han vil klare seg sosialt, hva tror dere
det blir viktig i forhold til…? Ved å lytte til
det foreldrene sier og bruke det i spørsmåls-
stillingen kan en utfordre dem i forhold til å
tenke utover det kjente og nære og på den
måten forsøke å stimulere til refleksjon og
nytenkning omkring et emosjonelt vanskelig
tema.

Når vi utfordrer vilje og vanesystemet til
foreldrene, bør det gjøres i et mestrings-
perspektiv.  Det betyr at vi ikke skal frata
foreldre håpet selv om vi ser at de velger
urealistiske løsninger for barnet. Ved å tenke
i et mestringsperspektiv, i motsetning til
paternalisme, kan vi gi foreldre ideer til løs-
ninger og bidra til at de opplever seg som
kompetente, respekterte og likeverdige. Vi
må være opptatte av foreldrenes løsnings-
strategier og ha en formening om hva som
skal til for å styrke dem.

 Avsluttende kommentar
Som fagpersoner har vi som målsetting at et
funksjonshemmet barn utvikler størst mulig
grad av selvstendighet, uavhengighet og
opplevelse av sosial akseptering. Det forut-
setter at vi etablerer en god dialog med forel-
drene og ikke går rett på tiltakene. Forel-
drene trenger tid i ulik grad. Vi kan bistå ved
å bruke tid til å lytte og tydelig bekrefte at vi
har hørt og oppfattet deres opplevelser og
skape et grunnlag for at de kan bli interes-
serte i hva vi har å si. En god dialog med
foreldrene kan føre til at beslutninger taes
raskere til fordel for barnet.

Barnet selv trenger ofte ikke å gå igjen-
nom den samme tidkrevende prosessen som
foreldrene, men viser raskt glede over den
nye opplevelsen å kunne forflytte seg selv
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raskt og uanstrengt, og bevege seg vekk fra
foreldrene og situasjonen. Foreldre får som
oftest større forståelse for at dette er den
beste løsningen når de ser gleden hos barnet
sitt.
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Hva er MeSH?
De fleste som har prøvd å søke etter artikler i indekserte bibliografiske databaser, for

eksempel Medline, har sannsynligvis lurt nettopp på dette. MeSH som står for

«medical subject headings» er en slags begrepsordbok og er kontrollert av The

National Library of Medicine. MeSH er en standardisering av språket i et forsøk på å

føye sammen forskjeller i termonologien til enkle konsepter. Vitenskapelige artikler blir

indeksert med spesifikke og best egnede MeSH begrep. Disse begrepene kan igjen

kombineres med hverandre. I praksis betyr dette at når du søker i PubMed,  som er

søkesystemet til Medline, kan du unngå en utmattende søkeprosess samt være sikrere

på om du har funnet alle aktuelle artiklene på emnet. Du kan få mer info om dette på

nettstedet www.nlm.nih.gov/mesh/meshhome.html. Informasjonen er hentet fra  Injury

Prevention 2003;9:103-104.

Den omfattende kroppsundersøkelsen (DOK)
Fysioterapeut og seniorforsker ved HiO, Berit Heir Bunkan, forsvarer

sin doktorgradsavhandling for graden dr.philos ved det medisinske

fakultetet 21. november. Hun har evaluert en omfattende

fysioterapeutisk kroppsundersøkelse (DOK), og et sentralt spørsmål

har vært påliteligheten av mål for kroppsholdning, pust, bevegelser og

muskelkonsistens, og om disse målene kan skille mellom syke og

friske.

Internasjonalt nettsted om kvalitativ fysioterapiforskning
Som følge av en «networking session» om kvalitativ forskning på WCPT i Barcelona 2003,

har et  nytt nettsted kalt Physiotherapy Qualitative Research International (PQRI) sett

dagens lys.

Målet er å profilere kvalitativ forskning i fysioterapi og innen helse generelt. Ved å

registrere deg på www.uea.ac.uk/~pqri, kan du delta i gruppedebatter og utveksle

erfaringer og informasjon om kvalitativ forsking. Nettsida er drevet av avdeling for helsefag

ved University of East Anglia i England, og er tilgjengelig for alle fysioterapeuter.

Berit Heir
Bunkan.
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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 Ardèvol J, Bolibar I og Argilaga S (2002) artikkel:
Behandling av komplett ruptur av de laterale ankelligamentene: en
randomisert kontrollert studie som sammenligner gips-
immobilisering med funksjonell behandling. Knee Surgery Sports
Traumatology and Athroscopy 10: 371 –377. (Utarbeidet av Bart
Staal, avdeling for epidemiologi, Maastricht Universitet, Neder-
land.)

Problemstilling: Er gipsimmobilisering mer effektivt enn funksjo-
nell behandling av grad III ruptur i de laterale ankelligamentene?
Design: Randomisert kontrollert studie. Sted: Akutt avdeling, sy-
kehus i Spania. Pasienter: Menn og kvinner som ble behandlet
fortløpende for sine ankelskader. Inklusjonskriteria var lukket
epifyseskive, under 35 år, grad III ruptur uten tidligere eller lig-
nende skader, og at deltagerne var aktive sportsutøvere. Pasientene
ble randomisert til gipsimmobilisering (N=69 eller funksjonell be-
handling (N=71) gruppen.  Intervensjon: Immobiliseringsgruppen
fikk gips fra under kneet og elevasjon av foten. Etter to dager var
vektbæring tillatt, og gipsen ble tatt av etter 21 dager. De fikk så
proprioseptiv trening med 15 minutters varighet på et balansebrett
to ganger daglig i 15 dager. Den funksjonelle behandlingsgruppen
fikk taping de to første dagene etterfulgt av vektbæring og støtte-
bandasje til dag 17. De fikk 15 dager med identisk proprioseptiv
trening som immobilisasjonsgruppen. Utfallsmål: Utfall ble vur-
dert ved 3, 6 og 12 måneder og inkluderte reduksjon i talar tilt,
subjektiv instabilitet, smerte, hevelse, stivhet, re-skade frekvens,
sportslig aktivitetsnivå og tid før en kunne gjenoppta sportslig akti-
vitet. Resultat: 12 pasienter i immobiliseringsgruppen og syv pasi-
enter i den funksjonelle behandlingsgruppen falt fra i løpet opp-
følgingsperioden på 12 måneder. Forskjellen i relativ reduksjon for
talar tilt var statistisk signifikant, og den funksjonelle behandlings-
gruppen kom best ut sammenlignet med immobiliseringsgruppen
både ved 6 og 12 måneder. Den funksjonelle behandlingsgruppen
viste statistisk signifikant økt bedring sammenlignet med immo-
biliseringsgruppen både med hensyn til prosent pasienter med
symptomer (smerte, hevelse og subjektiv instabilitet) ved 3 og 6
måneder, samt at de hadde raskere og bedre retur til sportslig akti-
vitet. Ingen statistisk inter-gruppe forskjeller ble funnet for disse
utfallene ved 12 måneder. Konklusjon: Funksjonell behandling er
assosiert med en raskere bedring enn gipsimmobilisering hos pasi-
enter med grad III ruptur av de laterale ankelligamentene.

 Kommentar
 Studien til Ardèvol med flere skaper interesse fordi den umiddel-
bart ser ut til å vurdere «gammeldags» terapi. Selv om studien først

Komplett ruptur av de laterale ligamentene i ankelen blir bedre med
funksjonell behandling enn med gipsimmobilisering

ble publisert i 2002, ble pasientene rekruttert i perioden 1994 til
1999. Det virker sannsynlig at inklusjonskriteriet for rekruttering av
grad III  forstuing betyr at det er behov for en ganske lang
rekrutteringsperiode. Det er da en fare for at det publiserte forsøket
ikke lenger reflekterer vanlig praksis.

I dag er gipsimmobilisering av en forstuet ankel ansett som gam-
meldags med bakgrunn i et antall forsøk og oversikter. Men er det
virkelig sant? Da forfatterne av denne studien forberedte sitt forsøk,
antakeligvis i 1992/1993, var det få studier publisert, og ingen av
dem hadde resultatgrunnlag nok til å si at gipsimmobilisering var un-
derlegent funksjonell behandling (1-3). Rundt oppstarten av studien
ble en studie av Eiff med flere (4) publisert. Den gir noe informasjon,
men er mindre. Hovedspørsmålet er om  studien av Ardèvol med
flere gir et nytt bidrag til den tilgjengelige kunnskap? Dette kan be-
svares ved å gjøre en metananalyse (random effekt modell) på de to
utfallsmålene som ofte blitt brukt i fysioterapi, nemlig funksjonell
instabilitet og smerte. Følgende resultat  ble funnet.

Når en ser på instabilitet, presenterer Eiff og Ardèvol data som er
mer eller mindre i samsvar (odds ratio: Ardèvol 0.23, 95 % CI 0.11 to
0.52, Eiff 0.61; 95 % CI 0.18 to 2.13) The samlede estimat av odds
ratio for funksjonell instabilitet er 0.33 (95 % CI 0.14 til 0.83). Dette
viser at effekten av funksjonell behandling er best på kort sikt. På litt
lenger eller lang sikt er det fortsatt ikke vist effekt.

På smerte er det flere studier tilgjengelig (2). Meta-analysen viser
korttidseffekt (OR 0.42 95 % CI 0.24 til 0.75) og en effekt på
mellomlang tid på (OR 0.46 95 % CI 0.23 til 0.92). I begge tilfellene
er det Ardèvols studie som gir nok styrke til å vise signifikans.

Ulempen er at ingen av studiene viser effekt ved lang oppfølg-
ingstid. For å være helt sikker på at funksjonell behandling er mer ef-
fektiv på mellomlang sikt vil et forsøk med minst 324 deltagere (alfa
0.05 og 1-beta 80 %) være nødvendig.

Selv om det synes at Ardèvol studie er passé, gir den et verdifullt
bidrag til å styrke sikkerheten på en meningsfull måte. Dataene for
deres studie var ikke nok til vitenskapelig å forkaste gips-
immobilisering som et behandlingsregime for forstuinger av ankel.

Rob de Bie
Universitetet i Maastricht, Nederland

Referanser:
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4. Eiff M et al (1994): American Journal of Sports Medicine 22: 83-88.
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Nina Emaus (1) kommenterer vår artikkel
«Kropp, samtale og deltakelse» (2) i et inn-
legg i Fysioterapeuten nr. 9/2003. Hun tar
opp noen aspekter knyttet til etikk og
personhensyn i dokumentasjon av praksis.
Vi har også vært opptatte av de samme tema-
ene, og har foretatt mange avveininger og
vurderinger som blant annet har med utvalg
og presentasjonsform å gjøre. Før vi går vi-
dere vil vi gjøre oppmerksom på at en påføl-
gende artikkel (3), samt et innlegg (4) sto i
nr 9/03* .

Utgangspunktet vårt er for det første at vi
dokumenterer profesjonell fagutøvelse, hvor
det overordnede målet er god pasientbehand-
ling. Fysioterapeutene i situasjonene er såle-
des ikke privatpersoner, men fagutøvere som
forvalter fagtradisjoner. Filmene er dessuten
laget i undervisningsøyemed. Videre er vi
opptatte av at begge situasjoner som inngår i
studien involverer to parter – en fysiotera-
peut og en pasient. Emaus spør hvordan det
føles å være informantene A og B. Det er ett
av flere spørsmål som aktualiseres i forhold
til utvalg og presentasjon av empirisk mate-
riale.

Vi har forståelse for at praksisforskning
kan oppleves som vanskelig for involverte
parter. Ingen er vel uberørt av at andre går
analytisk inn i ens eget arbeid. Men det er
flere hensyn å ta: Forskning innen helsefag
har først og fremst  pasienters interesser i fo-
kus. Et overordnet mål for all form for fors-
kning i helsefag er at den direkte eller indi-
rekte fremmer gode helsetjenester. Vår stu-
die har vist at det kan være variasjoner
innenfor en praksisform, og vi har nettopp
derfor vurdert det som viktig å få fram varia-
sjonene konkret og detaljert. Det er for ek-
sempel en forutsetning for kvalitetssikring
av helsetjenester at en identifiserer forskjel-
ler i praksis, og at en drøfter betydninger av
forskjellene. Ved å trekke fram begge situa-
sjonene gir vi ikke et skjevt bilde av materia-
let vi sitter med – og den praksis pasienter
kan møte.

Målet med forskning er å utvide vår er-
kjennelse med ny og gyldig kunnskap. Det
krever ikke bare at en synliggjør et praksis-
felt, men også analyserer det. Det er ingen
grunn til å tro at alt helsepersonell gjør, er

Kropp, samtale og deltakelse:

replikk til en kommentar

god praksis. Akkurat det kan bety å vise
fram trekk og sammenhenger som noen fag-
utøvere ikke liker å få belyst. For oss ville
det vært lettere om vi bare hadde  konsen-
trert oss om den ene situasjonen, men vi fant
det vanskelig å forsvare faglig og etisk. Vi
mener det er mye å lære av begge situasjo-
nene som danner grunnlag for studien, og
valgte derfor å bearbeide begge videre. Ved
å se situasjonene i sammenheng ble det mu-
lig å få fram forskjeller og nyanser, og tyde-
liggjøre funksjonen av ulike handlemåter.
Vårt poeng er å synliggjøre praksisformer
som kan skape ettertanke og dermed bidra til
bedre praksis.

Vi kjenner oss igjen i mange av handle-
måtene som er beskrevet i situasjon A. Såvel
tidligere dokumentasjon av praksis som egen
erfaring, tilsier at fysioterapeut A og vi som
forfattere ikke er alene om dette. Vi tror at
mange fysioterapeuter sliter med å integrere
en naturvitenskaplig kunnskapstradisjon
med kunnskap fra andre tradisjoner, slik
Emaus (5) selv har dokumentert. Hun skri-
ver at «når jeg i mine intervjuer ser hvordan
mange fysioterapeuter fremdeles strever med
å knytte sammenhengene mellom  kropp og
liv sammen, og når jeg ser hvor vanskelig
dette har vært for meg selv i egen praksis, er
det klart for meg at dette må vi jobbe videre
med i faget» (5:128).

Vi har beskrevet konkrete avgrensede si-
tuasjoner og handlinger som vi har analysert
ut i fra bestemte perspektiver som vi har re-
degjort for. Dette gir ikke grunnlag for å ka-
rakterisere fysioterapeutene som personer,
slik Emaus gjør («Hun er virkelig flink!»).
Det er heller ikke grunnlag for andre karak-
teristikker Emaus kommer med, som når hun
skriver at «informant A presenteres ... som
en person uten relevant kunnskap og kompe-
tanse i situasjonen»(1:21). Artikkelen viser
tydelig at terapeuten har mye kunnskap og at
terapeut A og B også deler mye kunnskap (se
for eksempel innledningsvis  i artikkelen om
«Fellestrekk i behandlingssituasjonene  A og
B» (2:20). Vi tydeliggjør hvor forskjellig
terapeutenes kunnskap og kompetanse bru-
kes, og hvordan det er forskjeller i hva som
kommer i forgrunnen og i bakgrunnen i de to
behandlingssituasjonene.

I tillegg til å foreta valget om å inkludere
begge behandlingssituasjonene, har vi vur-
dert og balansert flere hensyn opp mot hver-
andre når det gjelder selve utvalget fra de to
behandlingssituasjonene. Nettopp ut fra hen-
syn til at det kan oppleves vanskelig å få sin
praksis dokumentert og analysert, har vi
valgt å legge hovedvekten på den ene
behandlingssituasjonen (B), og vi har valgt å
utelate en del sekvenser fra den andre situa-
sjonen (A). Poenget var å få fram hva vi
oppfatter som sentrale forskjeller, for så å
dvele ved det som fungerer mest terapeutisk
ut fra de perspektivene vi anlegger.

Når Emaus (1) skriver at vi burde utelatt
den ene informanten, forstår vi henne slik at
hun mener studier er nyttige og lærerike når
resultatene er «positive»; problemene opp-
står når empiri og analyser viser sider ved
praksis som ikke entydig er positive. Her be-
røres et allment forskningsmessig problem
som har fått økende oppmerksomhet i den
senere tid, og som kanskje er lettere å se hvis
vi  retter blikket mot andre profesjoner og
virksomheter i helsetjenesten, som for ek-
sempel leger og medisinsk praksis. Ingen
ønsker at leger skal underslå bivirkninger
ved medisinbruk, at feilbehandling skal for-
ties eller at økonomiske bindinger som kan
virke inn på vurderinger og beslutninger om
behandling skal holdes skjult. Slike tema har
vært mye diskutert i medisinsk forskning de
siste årene, og det fremheves nå at forskere
er forpliktet til å publisere eller gjøre allment
tilgjengelig negative såvel som positive re-
sultater.

Hvis vi som yrkesgruppe kun dokumen-
terer og trekker fram positive resultater, kan
vi  undergrave troverdigheten til faget og til-
liten til forskning utført av fysioterapeuter.
Skal vi betraktes som en seriøs yrkesgruppe,
må vi være villige til å se kritisk på egen
virksomhet. Det  kan ikke bare skje i de
lukkete rom, men innebærer  blant annet å
gjøre analyser av ulike former for praksis of-
fentlig – tilgjengelig for andre. Hvis ikke,
kan konsekvensen lett bli at det kun er andre
yrkesgrupper – for eksempel leger, sosiolo-
ger, sosialantropologer – som betraktes som
kompetente og habile forskere på et fag som
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fysioterapi.
Ingen er tjent med at det skapes glansbil-

der av helsepersonell eller behandlingsfor-
mer; tvert imot. Pasienter erfarer at ikke all
praksis er god, alle i helsesektoren – fysiote-
rapeuter som andre profesjoner – vet at det i
enhver yrkesgruppe og i enhver fagtradisjon
utøves faglig virksomhet  som ikke alltid le-
ver opp til idealer og høy kvalitet. Vi ønsker
å bidra til  dokumentasjon av faget som gir
virkelighetsnær og gyldig kunnskap. Arti-
klene (2-4) er et lite bidrag i så måte.

Eline Thornquist og Anne Gretland

Litteratur
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På tross av dette opplever om lag 20 prosent
av befolkningen at samfunnet skaper barri-
erer som hindrer deres muligheter for utfol-
delse. Det kan være dører som er for smale
for rullestoler, trapper, manglende rekkverk,
transportmidler som en ikke kommer inn i,
uhørlig eller uforståelig informasjon, ulese-
lige skrifttyper, manglende muligheter til å
benytte toaletter eller omgivelser som utlø-
ser allergier og astma. Alt dette er eksempler
på at våre omgivelser  planlegges uten nød-
vendig kunnskap eller omtanke for variasjo-

Universell utforming – angår
det fysioterapeuter?

nen i  befolkningens sammensetning.
Universell utforming er et begrep som

har fanget interesse verden over og som
langsomt har sivet inn i språket vårt. Begre-
pet er hentet fra USA og brukes ofte syno-
nymt med tilgjengelighet for alle, planleg-
ging for alle og design for alle. Universell
utforming er utforming av produkter og om-
givelser på en slik måte at de kan brukes av
alle mennesker, i så stor utstrekning som
mulig, uten behov for tilpassing eller spesiell
utforming.

Fysioterapeuter på banen
Hvordan angår dette fysioterapeuter? I hvil-
ken grad klarer fysioterapeuter å overføre
kunnskap om menneskelig variasjon og funk-
sjon fra det individuelle plan og inn i kommu-
nal planlegging? Fordi rehabiliteringsarbeidet
er så individfokusert er det vanskelig å skape
interesse og entusiasme hos dem som sitter
med ansvaret i andre etater.

Fysioterapeuter må medvirke til at det
blir større fokus på de menneskeskapte barri-
erene i det samfunnet individene skal

KRONIKK: Samfunnet har mennesker av alle kategorier, og mange med ulik grad av

funksjonsnedsettelse i forhold til de krav som stilles i dagliglivet. Felles for de

fleste av oss er et ønske om å delta i sosiale sammenhenger og i arbeidslivet. Det

er et universelt ønske å være deltager og ikke bare tilskuer til livet.

Tlf. 23 05 11 60
Fax. 23 05 11 70
post@fysiopartner.no
www.fysiopartner.no.

Treningsutstyr

Forbruksmateriell

Fysioterapiutstyr

* Dette var fra vår side én artikkel, men den
måtte deles ut fra redaksjonelle vurderinger i
Fysioterapeuten. Emaus kommentarer er
skrevet på bakgrunn av den første artikkelen
(2), mens vi ser våre artikler (2-4) under ett.
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rehabiliteres tilbake til. Fysioterapeuter og
ergoterapeuter må få andre instanser og eta-
ter interesserte i å se hva det betyr at befolk-
ningen har ulike forutsetninger og mulighe-
ter for mestring. Fysioterapeuter må også
vurdere hvilke signaler som sendes ut i et
lokalmiljø, når for eksempel institutter og
treningsstudio ikke er tilgjengelig for beve-
gelseshemmede eller er dårlig tilrettelagt for
synshemmede.

Utfordringen er å bygge opp en organisa-
sjon i kommunene som sikrer at erfaringene
fra rehabiliteringsfeltet faktisk blir brukt –
innen planlegging og utbedring av lokalmil-
jøet. Hvis brukerne stadig har problemer
med å komme inn på kinoen og offentlige
kontorer, forstå kommunal informasjon eller
benytte lokale transportmidler, er dette
kunnskap som må overleveres til andre eta-
ter og det politiske system.

Fysioterapeuter kan ikke løse
tilgjengelighetsproblemene, men de må løfte
frem erfaringene fra individuelt rehabilite-
ringsarbeid og vise til behov for mer tilgjen-
gelige løsninger. Som en start bør fysiotera-
peuter i særdeleshet reflektere over hvorfor
yrkesgruppen aksepterer fysikalske institut-
ter uten adkomstmuligheter for rullestol-
brukere!

Mulig å påvirke
De samfunnsskapte barrierene er påvirkelige,
de kan oftest unngås ved god planlegging og
omtanke, og det er store utfordringer og kost-
nader forbundet med å fjerne allerede eta-
blerte hindringer. Det er dette man ønsker å
endre på ved hjelp av tankegangen som ligger
til grunn for universell utforming. Gjennom
planlegging og design vil en sikre at alles be-
hov ivaretas allerede i første runde. Alle skal
få tilgang til samfunnets fellesarena, det vil si
transportmidler, konsertlokaler, offentlige
kontorer, arbeidsliv og badeanlegg, for å
nevne noen områder.

Det har vært en sterk tradisjon i Norge at
funksjonshemmedes rettigheter er sikret med
individuelle rettigheter og løsninger. Men
det er ingen motsetning mellom dette og det
å jobbe for å fjerne hindringer i samfunnet
generelt. Utfordringen er å snu perspektivet
fra individet mot fellesskapet. Hva kan fel-
lesskapet gjøre for å åpne opp slik at flest
mulig kan delta på like vilkår? Nye teknolo-
giske løsninger kan føre til at flere inklude-
res eller at flere ekskluderes fra felles-
løsningene, ofte er det detaljer som skiller.

Koster mer å reparere
Regjeringen har lagt frem et av sine bidrag
for å fremme et tilgjengelig samfunn gjen-

nom Stortingsmelding nr. 40 «Nedbygging
av funksjonshemmende barrierer. Strategier,
mål og tiltak i politikken for personer med
nedsatt funksjonsevne». Her listes opp en
rekke tiltak innen områdene utdanning, ar-
beide, tilgjengelighet og tjenester som skal
bidra til å redusere funksjonshemmende bar-
rierer. Meldingen understreker behovet for
brukermedvirkning, gjennomføring av
sektoransvarsprinsippet, kunnskapsutvikling
og behovet for å anvende universell utfor-
ming for å ivareta alles behov.

Universell utforming kan ikke løse alle
våre utfordringer mot et mer inkluderende

Refereene i tidsskriftet samles til seminar i Oslo den 11.november. Vi har

lenge ønsket å få til et felles diskusjonsforum for refereene og redaksjo-

nen, og med støtte fra Fond til etter og videreutdanning av fysioterapeu-

ter, ble ønsket en realitet.

 Det blir gruppediskusjoner og felles debatt rundt sentrale spørsmål

for referee-ordningen og den videre utvikling av nivået på fagartikler i

tidsskriftet.  Hensikten er å utveksle erfaringer og gi inspirasjon i

arbeidet med å vurdere fagartikler.

 Tidsskriftet har 30 fysioterapeuter som gjør en frivillig innsats som

refereer. Refereene er en slags «dommere» som vurderer alle fag-

artiklene som kommer inn til redaksjonen. På engelsk kalles dette «peer

review» og er i denne sammenhengen beskrevet som et formelt system,

der manuskripter blir vurdert av utvalgte referees.  De er ukjent med

manuskript og forfatter, men har gode kunnskaper om det aktuelle tema.

Refereene våre mottar årlig om lag ett anonymt manuskript fra

fagredaktøren. Manuskriptet  vurderes ut fra faglige og

forskningsmessige kriterier, og ut ifra tidsskriftets gjeldende retningslin-

jer. Alle fagartiklene blir vurdert av minst to uavhengige refereer. Få

manuskripter refuseres, men i de fleste tilfellene kreves det at forfatter

gjør større eller mindre endringer før publisering.

Refereene i FYSIOTERAPEUTEN

samfunn, men det er ett av flere virkemidler
som vi vet har effekt. Det er ikke et for-
dyrende element å planlegge for alle. Det som
koster er i ettertid  å reparere, endre og utbe-
dre på grunn av manglende planlegging. Til-
gjengelighet og likestilling skaper forutsetnin-
ger for et mangfoldig samfunn med deltagelse
for alle. Universell utforming er grunnlag for
en tankegang der perspektivet flyttes fra sær-
løsninger og kompenserende tiltak mot inklu-
dering og plass for mangfoldet.

Av Toril Bergerud Buene, leder for Delta-
senteret, Sosial-og helsedirektoratet
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Privat praksis

Av Heidi Johnsen
heidi.johnsen@fysio.no

Bjørn Martin Olsen er klar over at hans uttalelser er
som å banne i kjerka, der han sitter i sitt eget institutt,
som han er i ferd med å utvide med plass til både flere
pasienter og fysioterapeuter. Han er selvfølgelig for-
nøyd med å ha driftstilskudd, men mener det er på tide
å tenke nytt på dette området.

– Jeg følger med i debatten om driftstilskudd og for-
står godt de unges frustrasjon over å måtte stå utenfor
et system som for lengst burde vært revidert. Selv har
jeg fysioterapeuter både med og uten driftstilskudd som
leier seg inn på mitt institutt. De gjør like bra jobber,
men betalingen er forskjellig. Det er også pasientene de
behandler. Med driftstilskudd får du tilgang på forskjel-
lige pasientgrupper, naturlig nok, når den ene gruppen
må betale hele behandlingen, mens den andre slipper
med egenandel. Hvorfor har noen ventelister, mens an-
dre er ledige? Er det stas med ventelister, spør Olsen.

Stille spørsmål
– Burde ikke du vært fornøyd, som er «innenfor»?

– Jeg klager ikke. Jeg vil bare peke på den økende
forskjellen og savner en åpen debatt om driftstilskud-
det, en debatt hvor fysioterapeuter og forbund ikke går
ned i skyttergravene, men opererer på samme bane og
hvor vi tenker konstruktivt,  til beste for alle fysiotera-
peuter som ønsker å jobbe i kurativ virksomhet. Er det
meningen at driftstilskuddet skal tas ut som en del av
lønnen mens praksisen forfaller? Det er det mange ek-
sempler på. Bare reis rundt og se hvor mange nedslitte
lokaler som finns! Mange sier de ikke har tid til å opp-
datere seg. Enkelte påstår de ikke har råd til dataanlegg.
Alt dette går utover behandlingen, og setter også oss
som er oppdaterte i et dårlig lys.

Driftstilskudd til besvær
– Jeg synes synd på unge fysioterapeuter som stenges ute fra pampeveldet, som jeg er

fristet til å kalle oss som har vært så heldige å få driftstilskudd, sier fysioterapeut Bjørn

Martin Olsen.

– Jeg er overrasket over at vi ikke har kommet len-
ger i dag. Vi jubler når en takst går opp, og diskuterer
hvorfor en annen forsvinner. Jeg vil ha vekk hierarkiet
hvor noen får lov til alt, andre til noe, og de
nyutdannede ingenting, sier fysioterapeuten.

Da intervjuet fant sted, var fysioterapien erstattet
med skrujern, hammer og snekkerbelte, mens praksisen
var overlatt til kollegene. Det hastet å få ferdig utvidel-
sen av instituttet, som ligger vegg i vegg med et lege-
senter.

– Ideelt i forhold til tverrfaglighet, sier han.

Nytenking. Fysiote-
rapeut Bjørn Martin
Olsen har driftstil-
skudd, men etterlyser
nytenking rundt
finansieringen.
Foto: Heidi Johnsen
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post@fysiopartner.no
www.fysiopartner.no.

Treningsutstyr

Forbruksmateriell

Fysioterapiutstyr



Reportasje

22 Fysioterapeuten nr. 10   oktober  2003

Utnyttelse
Olsen  er oppgitt over hvordan mange unge behandles
av kolleger med driftstilskudd.

En nyutdannet fikk 20 prosent driftstilskudd og
måtte betale 23 000 kroner i instituttleie i måneden.

– Regn ut hvor mange pasienter du må behandle for
å gå i balanse her. Slikt kaller jeg grov utnyttelse. Selv
ringte jeg mitt forbund og spurte om de kunne henvise
meg til en takstmann for å få hjelp til å finne ut hva jeg
kunne ta fra en som skulle kjøpe seg inn i mitt institutt.
Jeg fikk ingen hjelp. Ble bedt om å ta kontakt med en
takstmann. Burde ikke forbundet ha en slik kontakt.
Takstmenn er så mye. Hvis ikke forbundet kan rydde
opp i dette, hvem andre skal gjøre det? NFF gjør mye
bra, men det er etter en slik samtale at jeg lurer på
hvorfor jeg er medlem.

Større miljø
Selv utvider han for å få et større fagmiljø. Han håper
på 6-7 fysioterapeuter, og da mener han det ville vært
greiere om driftstilskuddet stod på instituttet, slik at alle
kunne behandles likt i stedet for å skule til hverandre;
du kan behandle på trygden, men jeg kan ikke.

– Jeg har ingen konkret løsning, men mener vi må

inn på en ordning som tilgodeser flere enn i dag. Det
tror jeg gagner pasientene best.

– Noe lignende fastlegeordningen?
– Det kan være en løsning. Er det ingen som ser fa-

ren ved alle de som er ute etter jobbene våre, som
osteopatene og naprapatene? Dette må NFF ta tak i.
Hvorfor kan ikke jeg kalle instituttet et opptrenings-
senter? På den måten kunne bydelen spare penger ved å
sende pasienter til dagbehandling her, i stedet for å
sende dem utenbys til opptreningssentre som koster det
mangedobbelte. Dette handler om samfunnsøkonomi.
Det er jeg opptatt av, sier Olsen. ■

Fysioterapeut og gymnastikklærer Anders Raustorp,
som underviser på idrettslærerutdanningen i Kalmar,
har gjennomført en studie av 870 svenske barn mellom
7 og 14 år. Deltakerne har gått med skrittmåler fra mor-
gen til kveld i fire dager.

Resultatene viser at seks av ti overvektige barn hav-
net i gruppen med middels høyt eller høyt antall skritt
per dag. Det som overrasket Anders Raustorp mest var
ikke bare det faktum at overvektige barn beveger seg
såpass mye, men at det er så store forskjeller i aktivi-
tetsnivå blant barn generelt. De mest aktive barna i stu-
dien beveget seg fem ganger mer enn de som beveget
seg minst, 25.000 skritt for de mest aktive mot 5.000
for de minst aktive.

Raustorp har lenge vært en engasjert talsmann for å
øke antallet gymnastikktimer i den svenske skolen.

– Det er de barna som beveger seg minst som ram-
mes hardest når en time gymnastikk faller ut av time-

Overvektige barn beveger
seg ikke mindre
Overvektige barn er ikke mindre aktive enn normalvektige barn. Det er det

overraskende resultatet av et svensk forskningsprosjekt som tidsskriftet

Sjukgymnasten presenterer i sitt septembernummer.

planen. For denne gruppen barn kan dette få alvorlige
helsemessige konsekvenser, sier han.

Sjukgymnasten spør så hvordan disse nye funnene
rimer med tidligere forskning om sammenhengen mel-
lom  overvekt, inaktivitet og for eksempel mye TV-titt-
ing?

– Den sammenhengen fins sikkert også i vårt mate-
riale, om vi analyserer undergrupper. Vi har ikke målt
energiforbruket, men antallet skritt per dag. Men ge-
nene styrer i stor grad hvor lite aktivitet vi tåler før vi
går opp i vekt. Kostholdet spiller selvfølgelig også en
stor rolle, sier Raustorp.

Anders Raustorps studie er en del av et større inter-
nasjonalt forskningsprosjekt som omfatter over 2.000
barn. Den første av artiklene i prosjektet ble publisert i
tidsskriftet Medicine Science in Sport and Exercise i
august. ■

– Jeg følger med i debatten om driftstil-
skudd og forstår godt de unges frustrasjon
over å måtte stå utenfor et system som for
lengst burde vært revidert.
Bjørn Martin Olsen,
fysioterapeut

Privat praksis
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Etter sju år er Ragnhild Bech godt kjent blant de 3200
elevene og 3-400 lærerne på de ni skolene hun har an-
svar for, i Ullern bydel i Oslo. En gang i halvåret hol-
der helsesøster møte på hver av skolene, i samarbeid
med resten av skolehelsetjenesten. Finmotorikken hos
alle annenklassingene blir undersøkt. De er i gang med
skriveopplæring, som veldig mange barn sliter med. I
løpet av skoleåret ser skolefysioterapeuten også på ryg-
gen til samtlige sjetteklassinger.

– Jeg bruker mye tid på å bli kjent med alle elever
og på å skape dialog med lærerne. Det er en viktig del

Én fysioterapeut – 3.200 elever

I sommer fikk norsk ungdom en forskrift som

skal sikre dem skolehelsetjeneste helt til de fyller

20. Skolefysioterapeuten i Ullern i Oslo håper

hun slipper å kjempe mot at stillingen hennes

blir inndratt flere ganger.

Av Berit Nymanav arbeidet. Det er først når de kjenner meg, at ungene
kommer og spør om ting. Hvilket de gjør i stor stil – på
e-post og i posthyllene mine, og ved direkte kontakt på
hver skole, sier Ragnhild Bech.

Aktive, men stressede barn
– Møter du mange passive unger som sjelden forlater
dataskjermen?

– Nei, jeg synes jeg møter veldig få passive barn.
Jeg ser derimot ganske mange barn som er stresset av
forskjellige typer forventninger og av hvordan miljøet

Eneansvar. Ragnhild Bech, skole-
fysioterapeut i Ullern bydel i Oslo,

har eneansvar for 3200 elever fordelt
på ni skoler – og hun må jevnlig

kjempe for stillingen sin. Hun har stor
bekymring for hvordan fysisk aktivitet
og gode læringsmiljøer skal overleve

i framtidens skole.

Skolefysioterapi
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og omgivelsene er. Det handler selvsagt
om dataarbeidsplasser, men vel så mye om
bygningsstrukturer, samarbeid mellom for-
eldre og skole og hvordan elevene blir
målt på sine ferdigheter. De siste årene er
det innført mer konkurranse mellom skoler
og innenfor klasser. Jeg tenker at dette er
import av et amerikansk system som etter
min mening kan være ganske ødeleggende
– fordi det skaper mye mer stress i barns
hverdag. Norsk skole har egentlig tradisjon
for å vektlegge samarbeid mer enn konkur-
ranse.

– Her i bydelen er det i tillegg en del
som har høye ambisjoner på vegne av sine

barn. De skal helst komme i olympiatoppen…
– Hvordan henger disse tingene sammen med job-

ben din?
– Et godt læringsmiljø og et godt arbeidsmiljø har

som sine viktigste forutsetninger at det er trygt å være
der.

Dans mot dårlig miljø
Ragnhild Bech mener at fysioterapi i skolen er vikti-
gere enn noen gang, når både elever og lærere opplever
en hverdag full av stressmomenter.

– Når faktisk veldig mange barn sliter med å lære og
skrive, har det minst like ofte emosjonelle som moto-
riske årsaker. Vi hadde for eksempel en gruppe jenter
på en av skolene her hvor det var et dårlig miljø, og det
gikk ikke bra med læringen heller. Vi ble enige om å
lage en dansegruppe for å gjøre noe med det sosiale
miljøet. Det ga resultater, forteller Bech.

Hun mener at norsk skole er bra fordi barn lærer en
masse om å lære og om samarbeid. Tradisjonelt er barn
her i landet også fysisk aktive.

– Men disse tingene satses det stadig mindre på, og
følgene er allerede avlesbare i internasjonale undersø-
kelser: Fra et godt utgangspunkt synker nå Norge ras-
kere enn noen andre land når det gjelder fysisk aktivitet
blant barn.

Kamp mot inndratt stilling
– Det er vanskelig å se hvordan myndighetene skal
oppfylle den nye forskriften om forebyggende helsetje-
neste for barn og ungdom. Min situasjon er nærmere

normalen enn unntaket – én fysioterapeut på flere tusen
barn – og tallet på skolefysioterapeuter ser ut til å
synke heller enn å øke.

Ragnhild Bech har annet hvert år siden hun begynte
i Ullern bydel måttet kjempe mot at stillingen hennes
skulle bli inndratt. Lærerlag, rektorer og tillitsvalgte har
måttet mobiliseres og har stått på hardt, slik at bydelen
har beholdt stillingen. Enn så lenge.

– Det bekymrer meg som fagperson. Jeg vet jo hvor
viktig det er at vi beveger oss. Derfor må barn stimule-
res til å like å bevege seg! Ragnhild Bech sukker over
Oslo-skolen som bare har råd til fire turer med offentlig
kommunikasjon per elev i året.

Gjennomtrekk
Ullern bydel, i mange sammenhenger regnet som en av
de mest ressursrike i Oslo, ligger lavt på statistikken
når det gjelder satsing på fysioterapi blant barn og
unge. Men det er ikke noe særsyn i Norge at én skole-
fysioterapeut har ansvaret for veldig mange barn og
jobber på mange ulike skoler. Ifølge en undersøkelse
fra Utdanningsgruppenes hovedorganisasjon (UHO) er
det i gjennomsnitt nesten 700 elever per årsverk i
skolehelsetjenesten – når også leger og helsesøstre reg-
nes med. Fysioterapi, som nå er blitt en «skal»-tjeneste
i skolehelsetjenesten, ligger lavest på alle statistikker
over årsverk: Det er 0,11 fysioterapeutårsverk i gjen-
nomsnitt per grunnskole og 0,01 per videregående
skole. UHO-leder Anders Folkestad har fremmet skarp
kritikk mot myndighetenes manglende satsing i skole-
helsetjenesten.

– Etter sju år har jeg opparbeidet meg en posisjon
som gjør at jeg blir dratt med i de fleste sammenhenger
hvor jeg har noe å gjøre. Men det krever sin innsats.
Det finnes få, om noen, klare opplegg for hvordan sko-
lelege, helsesøster og skolefysioterapeut skal samar-
beide. De to førstnevnte gruppene har det ikke enkelt
heller, men de har en mye lengre tradisjon som hjelper
dem å finne fram til rutiner. Mitt inntrykk er at det er
ekstremt stor gjennomtrekk i skolefysioterapeut-
stilllinger. Du må være skolefysioterapeut over noe tid
hvis du skal bli brukbar for skolene, og ha det brukbart
selv, kommenterer Ragnhild Bech. ■

Idrettsmedisinerne møtes i Stavanger
Idrettsmedisinsk høstkongress går av stabelen i Stavanger 6.-9.november. Ett av temaene på kongressen er fysisk aktivitet

og helse, med forelesninger om blant annet kreft, hjertesvikt, diabetes og astma.

Innenfor skadesesjonen vil ett av hovedtemaene bli tendopatier. Blant foreleserne her er Håkan Alfredsson, spesialist i

ortopedisk kirurgi fra Sverige. Han har gjort flere studier på tendopatier, spesielt på achilles.

Dette er den andre gangen høstkongressen i idrettsmedisin arrangeres i Stavanger.

Mer informasjon om høstkongressen finner du på NFFs nettsider www.fysio.no under Faggruppe for idrettsfysioterapi.

Skolefysioterapi

Stressede barn.
– Jeg ser
mange barn
som er stresset,
sier Ragnhild
Bech.
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Av Heidi Johnsen
heidi.johnsen@fysio.no

Hensikten med Storheims doktorgradsarbeid var å un-
dersøke effekten av to aktive behandlingsmetoder på
pasienter sykmeldt for korsryggsmerter. De utvalgte pa-
sientene hadde  ingen spesifikk diagnose og hadde vært
sykmeldt i 8-12 uker.

De aller fleste ryggpasienter som er sykmeldte er til-
bake i jobb innen Sykmelding II trår i kraft. Den grup-
pen som er igjen er vanskeligere og har en større
sykdomsproblematikk. Det er disse pasientene som er
inkludert i studiet, sier Storheim.

Vondt i ryggen er den hyppigste enkeltårsak til syke-
fravær. Hun understreker at det utrolig nok ikke var lett
å få tak i disse pasientene. Det tok 3 + år å samle de 93
pasientene som er inkludert i studiet. Hun betegner pro-
sessen med allmennlegene og trygdeetaten som vanske-
lig, spesielt i lys av at det er et mål å redusere syke-
fraværet, og til tross for at det ble forsøkt å få aksept på
høyere nivå i Trygdeetaten.

Randomisert kontrollert studie
Pasientene ble randomisert til trening modifisert etter
Gymnastikk i tiden, en kognitiv intervensjon med indi-
viduell samtale og veiledning, og en kontrollgruppe
som fikk vanlig oppfølging hos sin allmennlege.

Det er publisert svært få studier som inkluderer pa-
sienter i denne fasen av sykmeldingsperioden. Doku-
mentasjonen som foreligger tyder på at både fysisk tre-
ning og kognitiv intervensjon kan være effektiv. Men
intervensjonene er ikke tidligere sammenlignet i en
randomisert kontrollert studie.

Doktor på korsryggsmerter
Tidligere studier har vist at både fysisk trening og kognitiv intervensjon kan være

effektivt for pasienter sykmeldt for korsryggsmerter. Fysioterapeut Kjersti

Storheims doktorgradsarbeide viser at til tross for signifikante positive endringer i

viktige variabler i begge intervensjonsgruppene, gir intervensjonene ingen

signifikant effekt på sykefraværet.

Treningsgruppe
I studien fikk en gruppe et strukturert treningsopplegg i
15 uker med en  times trening to til tre ganger i uken.
Treningsintervensjonen var dosert slik at de fikk en fy-
siologisk treningseffekt.

Doktoravhandling. Kjersti
Storheim har undersøkt
behandlingsmetoder for
korsryggsmerter.
Foto: Heidi Johnsen

Doktorgrad
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– Treningsprogrammet Gymnastikk i tiden ble til-
passet ryggpasienter og inneholdt styrketrening, ergo-
nomi, kroppsbevissthet og avspenning. I tillegg ble det
gitt opplysninger av generell art for å aktivisere og mo-
tivere til fysisk aktivitet. Et viktig mål var å få pasienter
til å forstå at det er mulig å gjennomføre en treningsøkt
selv om ryggen er vond, sier Storheim.

Hun sier det var vanskelig å motivere alle pasien-
tene til trening. Noen var motiverte, mens andre verken
orket eller ville. Treningen med musikk, ledet av fysio-
terapeuter og med maksimalt 15 deltakere per gruppe.
Det var flere menn som falt fra, til tross for at det var
opplyst om treningsformen.

Endre adferd
Den andre gruppen – kognitiv intervensjon med indivi-
duell samtale og veiledning, hadde som mål å endre
adferd. Intervensjonen var tverrfaglig med en fysikalsk
medisiner og en fysioterapeut.

– For oss var det viktig å ufarliggjøre det å ha vondt
i ryggen. Gi en forklaring på mulige årsaker til at de
har vondt i ryggen og gjøre dem trygge på at det er
trygt å bruke ryggen.

Fysioterapeuten foretok funksjonsvurdering og ga
råd om bevegelse og hvordan de kunne løse ting i hver-
dagen. Blant annet fikk de lære seg å bøye riktig i knær
og hofteledd når de skulle løfte tungt. I tillegg ble de
instruert i hvordan de skulle bruke den tversgående
bukmuskelen, forteller Storheim.

Denne gruppen hadde to individuelle konsultasjoner
i det tverrfaglige teamet av inntil en times varighet per
gang. Pasientenes svar på ulike spørreskjemaer ble
også tatt opp og brukt terapeutisk, eksempelvis skjema
som kartlegger funksjon i dagliglivet, smertemestring,
redsel for at arbeid og fysisk aktivitet skal skade ryg-
gen, angst og depresjon.

– Det var også viktig å få pasienten selv til å ta tak i
sin situasjon. Pasientene ble fulgt opp i to år. I doktor-
avhandlingen er det ettårs-dataene som ligger til grunn,
sier Storheim.

Kontrollgruppen fikk vanlig oppfølging av allmenn-
lege og ingen restriksjoner med hensyn til behandling
eller aktivitet.

Signifikante funn
Felles for de to gruppene med ulike tiltak var at begge

fikk redusert (signifikant) angst for å bruke kroppen fy-
sisk både på jobb og i fritidssammenheng. Trenings-
gruppen fikk signifikant mindre smerter enn de andre.
Dette var også den gruppen som var mest fornøyd med
behandlingen.

Den kognitive gruppen fikk bedret funksjonsnivået i
dagliglivet, bedret mestring av smerte, bedret livskvalitet
og størst reduksjon av angst og depresjon, sammenlignet
med kontrollgruppen. Samtlige funn var signifikante.

En erfaring fra prosjektet er at de fleste pasientene i
den kognitive gruppen klarte seg bra. Rundt en tredje-
del av disse tok annen behandling ved siden av, eksem-
pelvis behandling hos fysioterapeut eller kiropraktor. I
ettertid ser vi at vi skulle gjentatt informasjon eller
fulgt den opp. Behandlingen ved siden av gjør at vi har
fått en co-intervensjon som gjør at vi ikke helt kan si
hvilken innvirkning dette hadde på resultatet. Vi erfarte
også at pasientene både i den kognitive gruppen og i
kontrollgruppen var ganske ivrige til å trene.

Ingen effekt på sykefravær
– Til tross for positive effekter i begge intervensjons-
gruppene, fikk vi ikke effekt på  sykefraværet. Men det
er i tråd med mange andre studier, som tyder på at
sykefraværet skyldes utenforliggende faktorer som lig-
ger utenfor vårt domene. Terapeuter og helsepersonell
har ikke redskap til å påvirke den siden av syke-
fraværet, sier Storheim.

– Hva kan påvirke?
– Skal man få effekt på sykefravær må arbeidsplas-

sen inkluderes direkte, men vi må være bevisst hvordan
dette skal gjøres. En nylig publisert undersøkelse fra
Finland, av Karjalainen og medarbeidere viste at et
arbeidsplassbesøk i tillegg til en intervensjon, sammen-
lignet med vår kognititive intervensjon, kom dårligere
ut enn kognitiv intervensjon alene. Forfatterne spekule-
rer i om arbeidsplassbesøket fratok pasientene noe av
ansvaret for egen situasjon, eller at oppmerksomheten
de sykmeldte fikk, førte til at kolleger fikk negativ
holdning til dem.

Fysioterapeuter kan veilede
Ryggpasienter utgjør en stor pasientgruppe hos privat-
praktiserende fysioterapeuter. Med doktoravhandlingen
vil Storheim blant annet påvirke fysioterapeuter til å
foreta grundig undersøkelse og gi pasientene råd om
hvordan de selv skal komme seg på banen.

– Fysioterapeuter skal kanskje ikke alltid behandle
så mye. Det er viktig å ansvarliggjøre pasientene og gi
oppgaver som gjør dem i stand til å takle hverdagen.

– Vi foretok også en del målinger av fysisk kapasitet
som overrasket oss. Dette viste at pasientene som var
inkludert i studien var like spreke som kronisk rygg-
pasienter i jobb. De lå heller ikke særlig under norma-
len ellers i befolkningen. På en skala fra 0-24, hvor 24
er helt funksjonsudyktig, lå de fleste mellom 8 og 9. Et
resultat som er veldig bra. Vi hadde trodd at pasientene
hadde større problemer når de ikke kunne gå på jobb,
sier Storheim. ■

Kjersti Storheim (40)
er utdannet fysioterapeut og har hovedfag i idrett fra Norges Idrettshøgskole.

Hun har allsidig praksis som fysioterapeut både fra offentlig og privat

virksomhet. Hennes doktoravhandling  «Patients sick for sub-acute low back

pain; characteristics, prognostic factors and effect of exercise and cognitive

intervention», ble nylig avlagt ved Norges idrettshøgskole, institutt for

idrettslige og biologiske fag.

Doktorgrad
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– Som fysioterapeut går jeg inn og gjør en funksjons-
vurdering av hoften. Målet er å gi lett dannende sti-
muli, slik at bevegelsesmønsteret normaliseres i takt
med den motoriske utviklingen. Noe barnet ikke opp-
når når det ligger i gips eller strekk. Dette er noe vi
fysioterapeuter skal være oppmerksomme på, sier fy-

Vojtaterapi ved hoftedysplasi

Barn med tidlig oppdaget hoftedysplasi blir tradisjonelt lagt i skinne eller Freikas pute. Ved

Universitetssykehuset i Akershus samarbeider ortoped Carl Erik Næss med fysioterapeut Ute

Imhof og bruker blant annet vojtaterapi i behandlingen.

sioterapeut Ute Imhof.
Anita Gerø er svært fornøyd med at datteren får

vojtabehandling. Eline på 9 måneder ligger på benken
og pludrer mens Næss snakker med mamma Anita og
sjekker hva  ultralydbildene viser.

– Dette ser bra ut, men jeg ser en liten sidefor-

Av Heidi Johnsen
heidi.johnsen@fysio.no

Fornøyde.
Ortoped Carl
Fredrik Næss,
mamma Anita
Gerø og fysiote-
rapeut Ute Imhof
er fornøyde med
utviklingen til
Eline. Foto:
Heidi Johnsen

Vojtaterapi
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skyvning når jeg setter foten i en spesiell vinkel. Vi ven-
ter i tre måneder og tar en røntgenkontroll, sier Næss.

Elines hoftedysplasi ble ikke oppdaget ved den obli-
gatoriske kontrollen som foretas på sykehuset to dager
etter fødselen. Foreldrene forsto at noe var galt da bar-
net skrek uavbrutt i flere dager. De utelukket raskt den
tradisjonelle kolikken og oppdaget ved å se på tidligere
videobilder av babyen, at hun hadde trukket opp beinet.
De kontaktet sykehuset, og Eline ble lagt i Frejkas pute.

– Hun gråt hele tiden. Vi kontaktet Næss igjen, og
Eline ble lagt i strekk. Tre uker senere ba jeg om å få
aktiv behandling, og Næss anbefalte da fysioterapi. Ute
Imhof lærte oss opp i behandling med vojta. Vi trente
hjemme i fem uker tre ganger om dagen. En gang i
uken var vi til kontroll og veiledning hos Imhof. Midt i
behandlingen ble det tatt røntgen, og Næss var overvel-
det over resultatet, forteller Gerø.

Hun er naturlig nok litt spent på røntgenbildene,
men datteren er svært aktiv og blid. Hun vil opp og stå,
og er blitt utrolig sterk i beina etter treningen. Forel-
drene bekymrer seg derfor ikke unødig.

Tidlig ute
Næss er opptatt av å få avdekket denne typen lidelse så
tidlig som mulig i barnets liv. Barn som har foreldre el-
ler søsken med medfødt hoftedysplasi, blir automatisk
innkalt til  sjekking. Undersøkelsen er enkel og rask.
Barnet legges på en undersøkelsesbenk, og via ultralyd
kan Næss sjekke om alt er i orden med den lille.

Den dagen FYSIOTERAPEUTEN er til stede, er det
24 små som skal passere ortopedens skarpe øye i løpet
av arbeidsdagen. Han er eneste barneortoped ved syke-

Den pensjonerte rørleggermesteren fra Oslo er vant til å
stå tidlig opp. Da han avviklet forretningen for et par år
siden, var han klar over hvor viktig det ville bli å fylle
all fritiden med noe han likte å gjøre.

– Jeg har alltid vært glad i å gå og har vært på turer
overalt. Jeg bestemte meg for å gå en fast morgentur
minst tre ganger i uka. Det har jeg gjennomført, og det
gir meg fantastisk mye!

Frisk luft og vandrestaver
Ansiktet og kroppen til Svein-Erik Nordahl overbeviser

Den glade vandrer
Det er høylys dag og sprakende septembersol når vi småløper etter Svein-Erik

Nordahl innover i skogen. På denne tiden er han vanligvis forlengst hjemme

igjen – ferdig med fire kilometer morgentur og klar for resten av dagen.

om at han snakker sant. Det både synes og høres at
syttiåringen får enormt mye ut av store mengder frisk
luft og varierte bevegelser. Svein-Erik går alltid med
vandrestaver – «for da kan jeg ta i skikkelig, uten at jeg
sliter ut knærne eller noe annet!» – Prøv! sier han; rek-
ker meg stavene og smiler. Smiler gjør han forresten
hele tiden.

– Får du noen med deg på tur?
– Jada. Min venninne og jeg går mye – bortsett fra

akkurat nå, fordi hun har hatt en operasjon. Og så har
jeg en gammel turkamerat, helt fra oppveksten. Men

Av Berit Nyman

huset. Det betyr blant annet at Næss ikke har tid til å ta
pause for å la seg intervjue. Spørsmålene ber han oss
stille underveis, midt mellom barneskrik og prat med
foreldre.

Vojtaterapi er ingen ukjent behandlingsmetode for
Næss. I flere år har han og Ute Imhof samarbeidet om
denne behandlingen på barn med klumpfot.

Flere metoder
– Vi bruker flere metoder, men der vi ser at det er mu-
lig å slippe gips og Frejkas pute prøver vi trening, for-
teller Næss

– Har dere dokumentasjon på at vojtabehandlingen
hjelper?

– Vi har ikke dokumentert behandlingen, men erfa-
ringene så langt viser gode resultater. Vi har utenland-
ske undersøkelser som gir god dokumentasjon (se hen-
visning). Foreldrene er fornøyde, til tross for at
behandlingsmetoden er krevende for dem. Mange for-
eldre foretrekker aktiv behandling i stedet for gips og
pute, som er svært slitsom både for barn og foreldre,
sier Næss.

– Foreldre kommer med barn som er blitt gipset, el-
ler har hatt Frejkas pute og ber om at de får denne be-
handlingen, sier Imhof.

Hun understreker også at behandlingen faller billi-
gere ut samfunnsmessig i forhold til innleggelse på sy-
kehus. ■

Litteratur:
- Det tyske tidsskriftet Z.Orthop. 125 (1987) 28-34

- Krankengymnastik 50 Jg.(1998) Nr. 8

- Krankengymnastik  52 Jg. (2000) Nr. 3

Vojtaterapi
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disse tidlig-turene går jeg nesten alltid alene.
Av og til tar jeg med meg Aftenposten og le-
ser den oppe ved Øyungen. Tar aldri med
niste eller noe. Men i dag har jeg gjort et unn-
tak! Svein-Erik nikker lurt mot sekken sin.

– For deres skyld, sier han og legger til at
han håper journalist og fotograf ikke har noe i
mot litt kaffekos.

Trygg på kjente stier
Svein-Erik Nordahls faste morgenrute går i
Maridalen i Oslo-marka. Han kjører et kvar-
ters vei hjemmefra og parkerer. Fra dette ste-
det kan han gå en rundtur. Han velger som re-
gel den retningen som gir mest stigning i star-
ten. Det er godt å gå seg varm, synes han.

Midtveis ligger Øyungen – ett av mange
vakre vann i marka, som også er del av det
vassdraget som forsyner hovedstaden med
drikkevann. Svein-Erik følger med på vann-
standen. Han synes det gir innhold til turene å
legge merke til slikt, og til fugl og fisk og for-
skjellige detaljer i omgivelsene.

– Det er mange som spør meg om hvorfor
jeg alltid går den samme turen. Jeg går jo
mange andre turer også, i helger og ferier,
men jeg vil heller gå sammen med flere når
jeg skal ut i terrenget. Når jeg går alene, synes
jeg det er tryggere å gå her hvor jeg er kjent
og det er en fin skogsvei. Som regel treffer jeg
de samme morgenfuglene, og vi er på hils og
slår av en liten prat. Dessuten er jo naturen al-
dri helt lik – det skjer noe nytt hver dag!

Kaffekos og elvebrus
Etter å ha kikket etter fossekallen ved
Øyungsdammen og sett småørreten vake i sol-
skinnet, synes Svein-Erik det er på tide å
gjøre opp kaffevarme. Vi går inn på en liten
slette vest for elva, og ut av sekken til Svein-
Erik kommer både primus, pølser og kaffe-
kjele. Snart sitter vi og nyter mat og nykokt kaffe
midt i stillheten og elvebruset – midt på en alminne-
lig tirsdag.

- Jeg tror de fleste på min alder har godt av å
komme seg ut i naturen. Man må bare finne seg sin
egen tur, sier Svein-Erik Nordahl mens han skjenker
mer kaffe. ■

Sprek pensjonist. Hver uke går Svein-Erik Nordahl sin faste runde i Marka minst
tre ganger. Før mange av oss har gnidd søvnen ut av øynene, er han oppe og hilser
på fuglene. – Det gir meg så enormt mye! sprudler han. Foto: Erling Okkenhaug.

Eldre i bevegelse
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Av Heidi Johnsen
heidi.johnsen@fysio.no

Det er en sterk, robust og
sprek 80-åring, både ver-
balt og fysisk, som har
bedt FYSIOTERAPEU-
TEN om å få bidra med
sin versjon av det som
skjedde på 70-tallet da det
skar seg fullstendig for
MT-gruppa og enkelte
medlemmer ikke var på
talefot. Kaltenborn er in-
gen hvemsomhelst innen-
for MT-miljøet, og har
sterke meninger om det
meste. Han var den første
fysioterapeut som, fore-
skrevet av lege, benyttet
manipulasjonsgrep i be-
handling her i landet. Det
var Kaltenborn, som
sammen med Ronald
Stensnes først reiste til
England og lærte seg den
nye behandlingsformen.
Senere reiste Kaltenborn

fram og tilbake, tok med bøker og inspirerte sine ven-
ner til å lære manipulasjonsgrep. Faggruppen for Ma-
nuell Terapi ble dannet i 1965. Her hadde alle med in-
teresse for manuell terapi adgang. Men det foregikk
også en intern kamp. Det var spesielt klimaet mellom
avdøde Erik Hansen og Kaltenborn som var betent.

Faglig uenighet
Hansen sa i et intervju i FYSIOTERAPEUTEN i fe-
bruar i år at det aldri har vært noen uenighet om det
faglige, men at det var omstendigheter rundt kursvirk-
somhet som førte til at kommunikasjonen og kontakten
mellom han og Kaltenborn ikke ble som tidligere. I in-
tervjuet er det ingen tvil om Hansens beundring for
Kaltenborn. Han fremhevet hans betydning og innsats
for manuellterapien, hans lederegenskaper og måten

MT = pågangsmot og styrke
Sier du navnet Freddy Kaltenborn til et knippe fysioterapeuter, kommer det kjapt: En sterk,

noe arrogant fyr, som lett skapte og skaper diskusjon og uro der han ferdes.

     – Uten styrke og pågangsmot hadde vi aldri fått til det vi klarte for snart 50 år siden, da

den første faggruppen for manuelle terapeuter ble etablert, sier han.

Kaltenborn klarte å få legene med seg på.
– I dag snakker vi sammen rett som det er, og jeg

har bedt han bli med i arbeidet med å skrive MT-histo-
rien, hvor dette kapitlet kan bli grundigere framstilt, sa
Hansen i intervjuet i februar.

Gradering
I 1954 ble Nordisk Forening for Manuell Medisin, en
forening for leger, stiftet. Freddy Kaltenborn kunne
som fysioterapeut ikke være med som ordinært med-
lem. Han ble utnevnt som æresmedlem og senere valgt
til nordisk undervisningsleder for leger og fysiotera-
peuter. Som lærere fungerte også de norske fysiotera-
peutene Odd Bakland, Rolv Gustavsen, Odd Hagen,
Harald Frøseth, Erik Hansen, Oddvar Holten og Ronald
Stensnes, og noe senere kom Olaf Evjeth med.

Et lærermøte på Finse i 1970 skulle få store følger
for det videre arbeidet.

 – Hva er din versjon av det som skjedde?
– I 1970 ønsket legene i Nordisk Forening for Ma-

nuell Medisin en oppdeling av lærerne i lærer I- og læ-
rer II-gruppe, og jeg ble bedt om å utnevne en til. Jeg
ville ha Olaf Evjeth, som jeg mente var best. De andre
sju lærerne gikk imot og ville ikke inn på denne innde-
lingen. Men det var forskjell på lærerne, og jeg ville ha
den beste. Da de ikke ville gjøre som jeg ønsket, forlot
jeg møtet, forteller Kaltenborn.

Foreningen ble senere oppløst, gjort om til nasjonale
legeforeninger, noe som førte til splittelse i det norske
fysioterapimiljøet. Majoriteten valgte i 1971 å stifte en
egen Nordisk Spesialgruppe for Manuell Terapi med
nye lover. Kaltenborn og Evjeth orienterte seg mer i in-
ternasjonal sammenheng og deltok i etableringen av
IFOMT, International Federation of Ortopaedic Manual
Therapy i 1973.

Spesielle
– Historien forteller at manuellterapeutene har vært
høylydte. Dere omtales ofte som spesielle og egenrå-
dige. Hvorfor?

– Vi måtte jobbe for å få manuellterapeutene opp på
et høyt nivå. Allerede på Landsmøtet i 1949 ble det
vedtatt at det skulle bli spesialisering. Men Sentralsty-
ret mottarbeidet dette og sa at alle fysioterapeuter

Innsatsvilje.
– Pågangsmot og
styrke har alltid preget
arbeidet innen
manuellterapien, sier
Freddy Kaltenborn.
Foto: Heidi Johnsen
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skulle være like.
Det var Landsstyret, som mot forbundets ledelse

godkjente oss som første faggruppe i 1956. Dette for-
teller at vi har måttet kjempe for å komme dit manuell-
terapeutene er i dag.

Vi hadde også problemer med å bli godtatt som spe-
sialitet. Men jeg ser nå at vi mangler en felles plattform
og synes det er synd at den halvårige videre-
utdanningen, som alle grupper tidligere måtte ta før de
gikk videre, ble borte. Her fikk vi et felles ståsted å
bygge ny kunnskap ut fra. Du bør først bli generalist,
deretter spesialist, sier han.

FYSIOTERAPEUTEN slipper ikke det spesielle, og
Kaltenborn trekker fram en lege han jobbet mye med,
Eiler H.Schiøtz, som også etablerte Nordisk Forening
for Manuell Medisin. Han mente at  manuellterapien
trakk til seg både leger og fysioterapeuter som var spe-
sielle.

Kaltenborns kone, Traudi Baldauf Kaltenborn, som
er tysk og fysioterapeut med videreutdanning i manuell
terapi, sier det også er slik i Tyskland.

– Manuellterapeuter i flere land vil helst stå på egne
ben og vil ut av sine forbund. De kan ikke si at de er fy-
sioterapeuter. De er spesialister. Etter det jeg vet er
dette sterkest i Holland, sier hun.

Godkjenne spesialister
– Personlig mener jeg at det forbundene i Norge og
Sverige gjør, nemlig å jobbe for offentlig godkjente
spesialister, er den riktige veien å gå. Historisk sett har
nok MT jobbet mot forbundet. Men ja; vi var nok litt
rebelske da, som du sier, og om det ikke er like mye
støy som i min tid, gir de klart lyd fra seg i dag. De
overdøver nok de andre gruppene i forbundet.

– Jeg er enig med Erik Hansen som sa at manuell-
terapeutene måtte jobbe mye og hardt for å bli hørt.
Men jeg tror det er viktig at de tenker litt mer taktikk i
forhold til sine kolleger. Dette gjelder nok ikke alle,
men jeg har ved flere anledninger, når jeg har holdt
foredrag for fysioterapeuter, opplevd at vi ikke har
noen høy stjerne, sier han og trekker fram et eksempel:

– På et foredrag jeg holdt for rundt 40 fysioterapeu-
ter her i Norge, spurte jeg hvor mange som sendte sine
pasienter videre til manuellterapeuter. Ingen rakte opp
hånden. Jeg spurte da hvem de sendte pasientene til.
Svaret jeg fikk var – til kiropraktor. Hva de svarte da
jeg spurte hvorfor, vil jeg ikke ha på trykk, men det for-
teller meg at det gjenstår  et stykke arbeid å gjøre i for-
hold til våre omgivelser. Det går på ydmykhet. Hvis
ikke min egen gruppe, fysioterapeutene, vil anbefale

vår spesialitet og forteller hvor dyktige vi er, være
stolte av at vi faktisk er en av dem, hvem andre skal da
gjøre det? spør mannen som fortsatt lever og ånder for
sin manuellterapi.

Med seg til redaksjonen har han det han kaller sitt
manuellterapeutiske testamente, samlet i to bind. Det er
The Mobilization of the Joints – Vulume I - The
Extremities og Volum II – The Spine.

– Dette er mitt livsverk samlet mellom fire permer.
Nå skal jeg holde kjeft og nyte livet, humrer
Kaltenborn. Det tror vi ikke. Det gjør heller ikke kona,
som han hadde med til redaksjonen, for som han sier, å
korrigere underveis når det blir litt mange detaljer å
huske. ■

Autorisasjonsspørsmål er ikke noe nytt for Kaltenborn. Da han
startet med manuell terapi i Norge, tillot ikke fysioterapeut-
lovens paragraf 3 (daværende lov) bruk av behandling utover
det som var nedfelt i loven. Derfor søkte NFF om autorisasjon,
men fikk det ikke.

Kaltenborn var den første fysioterapeuten som utførte
manipulasjonsgrep med legegodkjenning i Norge. I dag er
manuellterapeutene i ferd med virkelig å ta grep i og med at de
på egenhånd har søkt autorisasjon. Kaltenborn mener Fag-
gruppen for manuell terapi burde satse på spesialist-
godkjenning, spesielt nå som de blir er en høgskoleutdannet
gruppe.

– Da vi søkte om autorisasjon var det i tillegg til det
lovmessige viktig for oss å holde kiropraktorene unna. Men det
var NFF som sendte søknaden. Det hele kunne vært løst med at
man innførte manuellterapi og noen enkle manipulsjonsgrep i
grunnutdanningen. I England har de startet med teorien i grunn-
utdanningen. Jeg ser heller ikke hvordan vi  kan ha to autorisa-
sjoner i forbundet. Det mest logiske ville være å ha tittelen fy-
sioterapeut med godkjent spesialistutdanning, slik det er i Lege-
foreningen, sier Kaltenborn. ■

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

Skriv i FYSIOTERAPEUTEN!

Unyansert om MT-autorisasjon
Ad Fysioterapeutens reportasje i nr. 9/2003 om MT-gruppens autorisasjonssøknad

Jeg hadde i utgangspunktet ikke tenkt å engasjere meg i denne debatten, men for ikke å få
magesår må jeg lufte litt på trykket. Dråpen som fikk kjelen til å koke over, var reportasjen i nr 9/
2003. Før bladet kom ut ble jeg ringt opp av journalisten og bedt om en uttalelse angående
autorisasjonssaken. Spørsmålsstilleren var tydeligvis ute etter et bestemt svar angående at
faggruppen «hadde gått utenom NFF sentralt» i søknaden om autorisasjon. Dette ville jeg ikke
uttale meg om da mitt kjennskap til saksgangen var for dårlig.

Grunnen til at jeg ble kontaktet er at jeg sitter i MT-utdanningen ved UiB. Ut fra det ståstedet
uttalte jeg at det er en fordel om vi får autorisasjon for lettere å godkjenne manuellterapeuter
med annen utdanningsbakgrunn. En slik autorisasjon er også en kvalitetssikring av utdanningen
i Bergen. Jeg fikk også sagt at jeg ikke kjenner meg igjen i Fred Hatlebrekkes beskrivelse av
manglende informasjon til faggruppens medlemmer. Jeg har vært på begge årsmøtene der dette
har vært tema, og prioriteringene i dette arbeidet har vært lagt fram for medlemmene uten at
noen har vært uenige i faggruppestyrets handlemåte.

Ingen av disse synspunktene kommer fram i reportasjen. Hatlebrekkes innspill får imidlertid
stor oppmerksomhet. Jeg forstår Hatlebrekkes uttalelser, hvis han fysisk eller psykisk har vært
fraværende ved de anledninger dette har vært tatt opp. Men det beste hadde vært om han hadde
reist diskusjonen da saken ble behandlet.

Når jeg leser reportasjen, begynner jeg å lure på hvorfor ikke et eneste ord fra intervjuet
med meg var nevnt. Ikke for at min mening er særlig viktig å få fram, men siden journalisten
brukte av min tid som medførte forsinkelser på pasientlista den dagen, synes jeg det var litt
respektløst at ikke synspunktene mine kom på trykk – og særlig sett i lys av at INGEN ANDRE
lignende synspunkter var framme i  reportasjen. Jeg skjønner at en journalist selv velger hva
som skal med, men siden dette er et tidskrift for alle NFF-medlemmer burde et minimum av
nyanser trekkes fram i en sak som dette. Det er prisverdig at faggruppens leder får komme med
en saklig tilbakevisning av kritikken fra NFF. Men det er viktig å slippe til andre medlemmer i
faggruppa angående påstanden om at autorisasjon kun er et ønske fra faggruppens styre.

Styret i MT-gruppen har redegjort for saksgangen og mener å ha fulgt retningslinjer som har
vært pålagt fra sentralstyret. At det muligens har vært svikt i kommunikasjonen mellom de høye
herrer og damer i styre og stell, kan ikke rettferdiggjøre den måten autorisasjonssaken nå kjøres
fram i Fysioterapeuten på.

Håper at NFF sentralt ikke fortsetter å være fornærmet for at ting har skjedd litt for fort for
dem i denne saken. Av og til må man handle ut fra tingenes gitte forutsetninger. Det er nå
autorisasjonstoget går. Om vi kunne ha fått til den samme kvalitetssikring ved en offentlig
spesialistgodkjenning, er mulig. Men jeg har ventet på offentlig godkjenning av NFFs spesialist-
ordning i mange år og lurer på hvor lang tid det tar. Jeg er redd for at å vente på en offentlig
spesialistordning blir som å sitte på Melbu og vente på Nordlandsbanens forlengelse.

Til MT-gruppas styre må jeg bare si at dere har vært våkne og etter mitt skjønn fulgt de
spilleregler som var forutsatt i denne saken. Men man kan aldri informere medspillere for mye.
Jeg håper styret fortsetter sin offensive og våkne linje, men sørg bare for at informasjonsflyten
blir riktig for alle parter.

Jostein Ellingsen, Melbu
spesialist i manuellterapi

En konstruert
splittelse
Fysioterapeuten bruker tre sider i nummer 9/2003
på å omtale Faggruppen for manuell terapis
autorisasjonssøknad. I den forbindelse har bladet
funnet det hensiktsmessig å spørre Legeforening-
ens president hva han mener ville ha skjedd i hans
forening dersom en faggruppe «hadde gått utenom
moderorganisasjonen i et slikt spørsmål». Svaret er
naturlig nok at «det ville ført til splittelse av
foreningen».

Slik Fysioterapeuten spør og fremstiller saken
ser det ut som om Faggruppen for manuell terapi
har gått utenom NFF og arbeider for å splitte
forbundet. Det er en påstand som både er uriktig
og udokumentert. Jeg ber derfor om svar på
følgende:

1) Gjennom intervjuer og dokumentasjon, blant
annet referat fra møte mellom ledelsen i fag-
gruppen og NFF 18. april 2002, vet redaksjonen at
det er usant at faggruppen «har gått utenom
moderorganisasjonen» i autorisasjonssaken.
Hvorfor likevel late som om det motsatte er tilfelle?

2) En viktig grunn til at Faggruppen for manuell
terapi ønsker egen autorisasjon er at det vil styrke
sjansene for at Henvisningsprosjektet blir
permanent og riksdekkende, hvis en avgrenset og
kvalitetssikret gruppe skal ha de oppgavene
prosjektet innebærer. Legeforeningen har fra dag
én prøvd å torpedere Henvisningsprosjektet og
beholde henvisnings- og sykmeldingsretten selv.
Mener redaksjonen at Legeforeningen er en uhildet
og nøytral instans i forhold til MT-gruppens
autorisasjonssøknad? Hvis nei, hadde det ikke vært
rimelig å opplyse om dette i teksten?

3) Mener redaktøren at det er en akseptabel
journalistisk metode å legge inn feilaktige
forutsetninger i spørsmål til intervjuobjekter, for
deretter å konstruere saker på uttalelsene?

Agnes C. Mordt
Medlem av styret i Faggruppen for
manuell terapi



33Fysioterapeuten nr. 10   oktober  2003

debattdebatt

Om FYSIOTERAPEUTENs
tendensiøse journalistiske arbeid

Revolusjone-
rende PC-mus?
Leser i Fysioterapeuten nr.5 at NFF anbefaler
Evoluent VerticalMouse. Vi kan til og med få
kjøpt den til medlemspris!

I denne sammenheng har jeg  ikke tenkt å
komme med noen faglig vurdering av denne
musa, men heller stille spørsmål om hva NFF
v/ fagkonsulent Trædal begir seg ut på.

Som mangeårig medlem av Ergonomi-
gruppa har jeg lært å vokte meg vel for å
anbefale produkter. Slike uttalelser blir i
neste omgang brukt i reklame, og man
behøver vel ikke ha stor fantasi for å
forestille seg effekten av at NFF anbefaler et
produkt.

Hvilke dokumentasjon kan så NFF
påberope seg å ha etter å ha prøvd denne
musa? Det sier innlegget i bladet ingen ting
om, men anbefalingen blir presentert uten
reservasjon. Håper at dette er en glipp fra
fagkonsulent Trædal og at NFF i framtiden
ser faren ved å komme med liknende
anbefalinger. Til orientering er musa slett
ingen revolusjon for små damehender. Den
er for stor og klumpete og oppleves lite
hensiktsmessig.

Reidun G. Larsen
Ergonomigruppa i Rogaland

Tlf. 23 05 11 60
Fax. 23 05 11 70
post@fysiopartner.no
www.fysiopartner.no.

Treningsutstyr

Forbruksmateriell

Fysioterapiutstyr

Neste frist for innsending
av debattinnlegg:

20. oktober

Da jeg begynte å jobbe med denne saken, skjønte jeg fort at jeg var på vei inn i et vepsebol,
og temaet er på langt nær ferdig i FYSIOTERAPEUTENS spalter. Redaksjonen mener at
saken til nå er blitt belyst på en redelig måte. De impliserte parter, NFF ved Anne Lexow og
Faggruppen for manuell terapi ved Petter Lehne, fikk sine synspunkter tydelig presentert i
egne intervjuer. Flere vil få anledning til å uttale seg, både i dette og kommende numre av
bladet.

Da jeg skulle innhente kommentarer både fra MT-ere og andre fysioterapeuter, viste det
seg å være vanskelig. Det var faktisk mange som ikke ville uttale seg, blant annet fordi de
ikke turde. Den eneste av manuellterapeutene som svarte meg var Ellingsen. I leserinnleg-
get sitt hevder han at jeg brukte mye av hans dyrebare tid. Det tok meg bare noen minutter
å stille de tre spørsmålene og få notert svarene. Og jeg spurte om det passet, slik jeg alltid
gjør når jeg ber om kommentarer.

Jeg skulle ha svar på tre spørsmål. Det var hvorfor manuellterapeuter vil ha egen
autorisasjon, hvordan man eventuelt skal takle to autorisasjoner i ett forbund, og hva synes
du om at faggruppen har sendt søknad om autorisasjon uten at NFF sentralt visste om det.

Det sentrale i saken er ikke utredning om autorisasjon og hvorvidt man skal søke
autorisasjon eller ikke. Det sentrale, som mange ser ut til å glemme, er at søknaden ble
sendt uten at NFFs stempel stod på den.

Knut Jæger Hansen, leder av NFFs faggruppe for idrettsfysioterapi, fikk de samme
spørsmålene.

Det er journalistens oppgave å vurdere hvilke kilder som best kan belyse akkurat den
saken det jobbes med. Journalister snakker med mange personer under arbeidet med en
sak, og det er ingen selvfølge at alle blir sitert.

Agnes C. Mordt reagerer i sitt innlegg voldsomt på at redaksjonen har spurt Lege-
foreningen om en kommentar, og insinuerer nærmest at FYSIOTERAPEUTEN farer med
usannheter. Slike påstander må vi på det sterkeste ta avstand fra. Denne saken har mange
sider som det er aktuelt å få kommentarer til, også fra kilder utenfor NFF og Faggruppen for
manuell terapi.

Heidi Johnsen
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bokomtaler

Forfatteren har gjort et omfattende arbeid
med å presentere Bobath-konseptet teoretisk
og klinisk slik som det fremstår i dag.
Konseptet er omdiskutert, spesielt blant
fysioterapeuter som er opptatt av slag-
rehabilitering. Boken kan oppfattes som
Bobath-konseptets manifest i denne debatten.
Målgruppen er studenter og utdannede fysio-
og ergoterapeuter. Den egner seg etter
forfatterens mening til gjennomlesning, og
deretter som oppslagsverk.

Boken er delt inn i fire kapitler med
litteraturhenvisninger og forslag til videre
lesning. Tittelen «Form und  Funktion»- med
undertittel «Neurologie, Bobath-konzept,

Kroppsmeridianer
Thomas W. Myers:

Anatomy Trains - Myofascial Meridians for
Manual and Movement Therapists

Churchill Livingstone, 2001

280 sider

Pris:    kroner

ISBN 0-443-06351-6

Tittelen “Anatomy Trains” henspiller på systemer av
muskler, sener og i stor grad bindevev som omgir
kroppen som toglinjer med stasjoner. Forfatterens
resonnement er at det er bindevev som knytter de
kontraktile strukturene sammen og danner linjer.
Innenfor disse linjene skjer bortimot all bevegelse,
og her kan bevegelses- (og statisk/postural)
dysfunksjon oppdages og behandles. Forfatteren
beskriver sju ulike linjer. Et eksempel er den laterale
linjen (i korte trekk): Fra proc. mastoideus via m.
sternocleidomastoideus til ribbeina via
intercostalmuskulatur, via skrå bukmuskler til
hoftekammen, via m. gluteus maximus, m. tensor

Bobath-konseptet i bokform
Bente E. Bassøe Gjelsvik:

Form und Funktion- Neurologie,

Bobath-Konzept, Physiotherapie

Georg Thiemes forlag, 2002

220 sider

Pris: 359 kroner

ISBN 3-13-129441-8

Boken er utgitt på tysk

Physioterapie» kan
kanskje være noe
forvirrende i forhold til
bokens oppbygging i
kapitlene: anvendt
nevrofysiologi,
fysioterapi og
undersøkelse og
kasuistikker. Slik vi
ser det er
nevrofysiologi og
nevrologi ikke

identiske begrep, heller ikke Bobath-konseptet og
fysioterapi. Bobath-konseptet er bare én av flere
tilnærmingsmåter innen nevrologisk fysioterapi.
Dette kommer ikke klart nok fram.

På samme måte kan begrepet «Form und
Funktion» kanskje misforstås. I boken knyttes
betegnelsen til nevrofysiologen G. Kidd og
nevroplastisitet, men mange lesere vil lett kunne få
tanker om fysisk form og funksjon generelt.
Gjennom den nevrofysiologiske delen blir
referanser til dels brukt fragmentarisk for å
understøtte påstander og forklaringsmodeller i
Bobath-konseptet. Dette forsøket på å forankre
konseptet kan imidlertid bidra til forvirring snarere
enn oppklaring.

Boken gir en kort presentasjon av historisk

bakgrunn og ulike teorier for motorisk kontroll.
Presentasjonen bærer imidlertid preg av det vi
oppfatter som Bobath-konseptets dilemma:
Implementering av ny teoretisk kunnskap om
nevromotorisk kontroll, læring og re-læring i
den kliniske utøvelsen av Bobath-konseptet,
uten å miste konseptets egenart. Den kliniske
beskrivelsen viser liten endring fra tidligere.
Fokus er fortsatt bevegelseskvalitet og
normalisering av tonus via inhibering og
fasilitering, selv om omgivelsene i større grad
er trukket inn. Vi savner mer om kognitiv
problematikk og hvilken betydning den kan ha
for intervensjonen.

For oss fremstår boken som en videreføring
av Bobath tradisjonen i nåtid. Den konfirmerer
inntrykket av at lite har endret seg i denne del
av vår fysioterapeutiske verden siden Bertha
Bobaths siste bok i 1990.

Ellen Cyrus, Marit Gustavsen, Astrid
Kjendahl, Anne Lorentzen, Sunnaas
sykehus. Reidun Jahnsen, Barne-
nevrologisk seksjon Berg gård, Rikshos-
pitalet. Birgitta Langhammer, Avdeling
for helsefag, Fysioterapiutdanningen,
Høgskolen i Oslo

fascia latae og tractus illiotibialis til laterale
tibiacondyl, via m. peroneii til basis av 5.
metatarsal og under foten til basis av 1. metatarsal.
Selv om musklene ikke konkret henger sammen på
de ulike punktene på skjelettet (“stasjoner” i bokas
terminologi), er det likevel bindevevsforbindelser.
Linjene er å regne som myofascielle.

Forfatteren har bakgrunn i Rolfing, en
behandlings- og undersøkelsesmetodikk utarbeidet
av den kliniske fysiologen Ida Rolf, men henvender
seg til en rekke profesjoner som jobber med
bevegelse; manuellterapeuter, massører, fysiotera-
peuter, bevegelsesterapeuter og, i mangel av et
godt norsk navn; «body workers». I utgangspunk-
tet er tankegangen litt fremmed og forfatteren
henviser ikke til ulike undersøkelser og studier.
Boka seg godt inn i en tradisjon av mer eller mindre
veldokumentert behandling og undersøkelse, en
tradisjon vi fysioterapeuter er godt kjent med. Som
vi også vet, gjør ikke mangelen på dokumentasjon
at teknikkene er dårlige. Det lønner seg nok likevel
å ikke la seg blende av den appellerende logikken i
boka, men heller bruke den som et tilskudd til den
kunnskapen vi allerede har.

Boka er godt
laget; den er
grundig, velskrevet
og omfattende.
Illustrasjoner og
kliniske eksempler
løfter forståelsen av
materialet. Alene
kvalifiserer den nok
verken for Rolfere
eller bindevevs-
terapeuter. I så fall
må den inngå i en
praktisk sammenheng. For øvrig skriver forfatteren
minimalt om behandlingsteknikker. Jeg synes
likevel at boka var lærerik, den gir mye nyttig
kunnskap i forhold til bevegelsesanalyse og
anatomi. Fysioterapeuter som er interessert i eller
driver med bindevevsterapi har den sannsynligvis
allerede, hvis ikke tror jeg dette er en bok som
absolutt vil være til nytte.

Bård Bogen



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

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

fysioterapeuten

www.fysioterapeuten.no/
arbeidsmarked

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

 1 Nord-Norge

 1 Midt-Norge

 0 Vest-Norge

 2 Øst-Norge

Finnmark • Troms • Nordland • Svalbard

Nord- og Sør-Trøndelag • Møre og Romsdal

Sogn og Fjordane • Hordaland • Rogaland

Hedmark • Oppland • Buskerud • Telemark

Vest-Agder • Aust-Agder

• Vestfold • Østfold

 0 Oslo og Akershus

 0 Sør-Norge

 0 Utlandet

Tlf. 23 05 11 60
Fax. 23 05 11 70
post@fysiopartner.no
www.fysiopartner.no.

Treningsutstyr

Forbruksmateriell

Fysioterapiutstyr



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.

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

Psykiatrisk klinikk
Habiliteringsteam for voksne

Psykiatrisk klinikk ved Sykehuset Levanger dekker habiliteringstjenesten
for voksne i begge sykehusområder.

Teamet har ledig stilling som :

Fysioterapeut/fagkonsulent
i 100% fast stilling, T-sak 176/03.

Arbeidsoppgaver:
• Bidra med fysioterapikunnskap i tverrfaglig samarbeid
• Kartlegge/undersøke og vurdere motorisk funksjonsnivå

hos henviste pasienter
• Kartlegge ressurser og begrensinger i forhold til individ og miljø
• Veilede i og bistå ved tilrettelegging av individuelle tiltak.
• Gi informasjon, rådgiving og veiledning til pasient

og aktuelle samarbeidsparter.

Kvalifikasjoner:
• Offentlig godkjenning som fysioterapeut
• Interesse for og gjerne erfaring fra habilitering
• Personlige kvalifikasjonsønsker er: egenskaper som kreativitet,

samarbeidsevne og vilje til å arbeide både selvstendig og i team,
god muntlig og skriftlig fremstillingsevne.

Vi tilbyr:
• Utfordrende arbeidsoppgaver i et spennende fagmiljø.
• Tilrettelegging for veiledning og kompetanseheving.
• Førerkort kreves, Teamet har leiebil.

Nærmere opplysninger om stillingen rettes til kst. avdelingsleder
Fritz Pettersen, tlf.: 74 09 89 61 eller spes.fysioterapeut Marit Danielsen,
tlf.: 74 09 84 61.

Sykehuset Levanger har egen hjemmeside: www.hnt.no

Lønn etter avtale. Medlemskap i pensjonsordning, 2% pensjonstrekk,
gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring. Helse Nord-Trøndelag HF
har egne barnehager og boligselskap både i Levanger og Namsos.
Tiltredelse senest tre måneder etter tilskriving, hvis ikke annet er anført.
De som tilsettes må beherske norsk for skriftlig og muntlig kommunikasjon.

Søknad med originale dokumenterte kopier av attester, vitnemål
og godkjenning sendes Sykehuset Levanger, personalavdelingen,
7600 Levanger, innen 7. november 2003. Merk søknaden med T-sak nr.

Helse Nord-Trøndelag HF består av Sykehuset Namsos, Sykehuset Levanger,
DPS Kolvereid og DPS Stjørdal og er organisert i 7 gjennomgående klinikker.
Helse Nord-Trøndelag har et omfattende spesialisttilbud og er innenfor enkelte
sykehusfunksjoner blant de fremste i landet. Helseforetaket har 2.300
medarbeidere og foretakets forretningsadresse er 7600 Levanger. Helse Nord-
Trøndelag kan tilby et røykfritt arbeidsmiljø.
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Sykehusets ledige stillinger ligger på
internett: www.jobbnord.no

Helse Nord Trøndelag HF

Sykehuset Levanger

Fysioterapeut
Fysioterapiavdelingen

Fast 100% stilling fra mars 2004. Stillingen er knyttet til medisinsk seksjon.

Fysioterapiavdelingen har veiledningsansvar for studenter, turnus-
fysioterapeuter og kolleger i helseregionen samt pålagt undervisning
overfor universitet og høgskole. Ønskelig med interesse for fagutvikling,
behandling av kreftpasienter og lymfødembehandling.
Obligatorisk vaktordning.

Henvendelse: Sjeffysioterapeut Anne Ringheim, tlf. 77 62 64 10.

Søknad sendes til Universitetssykehuset Nord Norge, Fysioterapiavdelingen,
postboks 12, 9038 Tromsø. Søknadsfrist: 09.11.2003.

Fullstendig annonsetekst finnes på www.unn.no/jobb
eller fås på tlf. 77 62 60 58. Se også www.jobbnord.no

Universitetssykehuset
har ledig følgende stilling:
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DRIFTSAVTALE  FYSIOTERAPI
Ved Institutt for psykomotorisk fysioterapi er det ledig
driftsavtale 28 t/uke fra 01.01.04. Instituttet er organisert i
et driftsfellesskap bestående av fire fysioterapeuter med
kompetanse i psykomotorisk fysioterapi.

Søkere må ha psykomotorisk takstkompetanse. Personlig
egnethet vil bli vektlagt.

Det må påregnes good-will og kjøp av utstyr. For hjemme-
len gjelder overenskomst mellom KS og NFF om drift av
privat praksis.

For nærmere informasjon kontakt ledende kommune-
fysioterapeut Tine Luberth på tlf 33 41 65 80.
Søknad vedlagt CV og attesterte kopier av vitnemål og
 attester sendes Sandefjord kommune, helseseksjonen,
postboks 2025, 3247 Sandefjord.  Referanser bes oppgitt.
Søknadsfrist: 12. november 2003.

Vikariat ledig
Bamse Barnefysioterapi, Fredrikstad. 60-80% for 1 år.
Driftstilskudd. Barnefysioterapierfaring foretrekkes.
Henv. Anderssen tlf 69 30 01 05, mob 92 03 91 96.
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REISER – med egen transport – for lesere av

For bestilling og mer informasjon ring:

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

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

Ekstra døgn kr 375,-. Rabatt ved to betalende voksne: Maks. 1 barn 0-6 år gratis 
i foreldrenes seng. Maks. 1 barn 7-15 år halv pris i foreldres rom.

Avbestillingsforsikring: pr. voksen kr 48,-/pr. barn kr 24,-. Ekspedisjonsgebyr kr 35,-.
Oppholdet inkluderer kun sluttrengjøring. Med forbehold om utsolgte datoer og trykkfeil.

* i forhold til hotellets veiledende normalpris - med forbehold om spesialtilbud.

First Hotel Grand

Egeskov Slot/
Odense Turist Bureau

Trondheims vakre arkitektur og beliggenhet ved fjorden gir den en sjarm
man ikke kan motstå – Nideelven snor seg gjennom byen, vakker og ren,
mens idylliske Bakklandet frister med koselige kafeer og barer i gamle røde
trehus. Sagaen forteller at Olav Tryggvason grunnla Trondheim i 997, senere
er byen blitt knyttet til en annen Olav, Den Hellige. Over hans grav ble vår
nasjonalhelligdom Nidarosdomen bygget. Du bor flott og sentralt på Clarion
Grand Olav Hotel, som er sammenbygget med Olavshallen – et av Norges
største og beste konserthus. La deg fascinere av Nidarosdomen, ta en spa-
sertur gjennom Bakklandet og nyt en bedre lunsj og utsikten fra
Tyholttårnets roterende restaurant.

Clarion Hotel Grand Olav
Hotellet tilbyr restaurant, bar og parkering mot avgift i kjelleren av
hotellet. Alle rom har bad/WC, minibar, telefon og TV.

Ankomstdatoer:
Tilbudet gjelder med ankomst fredager frem til 19.12.03.

2 overnattinger
2 frokostbuffeer
2 toretters middager/buffeer med kaffe 

kr 899,-
3 dagers høstweekend på Clarion
Hotel Grand Olav midt i byen

pr. person i dobbeltrom

TRONDHEIM
– et skattekammer

Spar
38 %*

LEDIG AVTALEHJEMMEL
I Bydel Østensjø er det ledig avtalehjemmel på 21/45 fra 1.11.03
Hjemmelen er knyttet  til Oppsal Fysikalske Institutt AS.
Det er ønskelig med erfaring fra privat praksis, videreutdanning innen
fysioterapirelaterte fag, erfaring med behandling/trening av barn, un-
dervisning og fagprosjekter.

Søknadsfrist 7.11.03. Se internett www smerte.no og www oppsal.info
Søknad sendes Bydel Østensjø, Seksjon for ergo og fysioterapi,
Pb 44 Oppsal, 0619 Oslo.

Kjøp/salg/leie

Brukt nedtrekksapparat ønskes kjøpt.
Tlf. 22 25 60 33.

Fysikalsk institutt ønskes kjøpt i østlandsområdet
Nødvendig med minst 1 1/2 driftstilskudd (helst 2). Alt av interesse.
Henv. Odder Fysioterapi og Træning as, Parkvej 67, DK-8300 Odder.
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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

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.

Barnefysioterapi

Kursnr. 1010104

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

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

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

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

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

mellom de to kursdelene

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF avdeling Vest-Agder
Kursledere: Karen Therese Haugstvedt m/flere
Tid: del I: 2. – 6. februar 2004.
Tidspunkt for del II (5 dager) avtales med deltakerne ved slutten av kursets
del I (det er ca. 4 mnder mellom del I og del II)
Sted: Kristiansand
Deltakerantall: 20
Kursavgift: kr.7.120,- for medlemmer, kr. 13.090 for ikke-medlemmer (kurs-
avgiften betales i 2 rater). Lunsj kommer evnt. i tillegg til kursavgiften.
Påmeldingsfrist: 24. november 2003
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo el.
via NFFs hjemmesider www.fysio.no.
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Kursnr. 1020104

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

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

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

utvikling
• utvidet evnen til observasjon, funksjonsvurdering og identifisering av

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

Praktiske opplysninger:
Arr: NFF avd. Troms
Kursledere: Berit Sunde og Hilde Capjon
Tid: kurset er delt i 2 deler a 5 dager.
Første del: 9. – 13. februar 2004
Datoer for del 2 blir bestemt på første kurssamling (perioden mellom del
1 og del 2 er vanligvis på 4 - 6 måneder).
Sted: Tromsø
Deltagerantall: 22
Kursavgift: for kursets begge deler: kr. 7.120,- for medlemmer, for ikke-
medlemmer kr. 13.090,-. Kursavgiften betales i to rater. Lunsj kommer
eventuelt i tillegg til kursavgiften.
Påmeldingsfrist: 4. desember 2003
Påmelding gjelder for kursets to deler.
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo el-
ler via NFFs hjemmesider www.fysio.no.

Manuell terapi

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.

Påmelding til NFFs kurs
Bruk påmeldingsblanketten du finner på

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

Rehabilitering

Kursnr. 6040104

Fordypningskurs i ortopedi – tema skulder
Fordypningskurs i elektiv ortopedi – tema skulder, legger til rette for at delta-
kerne kan oppdatere og fodype seg i sine kunnskaper innenfor ulike aspekter
av skulderleddsproblematikk. Deltakerne skal tilegne seg den nyeste kunn-
skap om ortopediske skulderlidelser, operative inngrep og valg av
fysioterapeutiske tiltak. Kurset er bygget opp med 4 samlinger a 5 timer. I pe-
rioden mellom samlingene legges det opp til at deltakerne skal jobbe med
tema skulder. Deltakerne skal jobbe sammen i grupper på 3-4, og bruker
internett aktivt i veiledning av hverandre i forhold til oppgaver som er gitt av
kurslederne. Kurset vektlegger mye praktisk arbeid.

Målgruppe: Fysioterapeuter i ortopediske avdelinger, rehabiliterings-
institusjoner, privatpraksis og kommune som tilfredstiller opptakskravene.
Opptakskrav: Grunnutdanning og interesse for skulder

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF avd. Akershus
Kursledere: Gerty Lund, Unni Siri Seljom med flere
Tid: første samling: 11. februar
Sted: Martina Hansens Hospital, Bærum
Deltakerantall: 24
Kursavgift: kr. 3.560, for medlemmer og kr. 6.545 for ikke-medlemmer.
Lunsj kommer evnt. i tillegg til kursavgiften.
Påmeldingsfrist:
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo el.
via NFFs hjemmesider www.fysio.no.

Kursnr. 7040104

Fysioterapi ved dysfunksjon i bekkenbunnen
og inkontinens
Dysfunksjon i bekkenbunnen og inkontinens er et stort befolkningsproblem.
Fysioterapi ved dysfunksjon i bekkenbunnen og inkontinens er et område i
fysioterapifaget med mye dokumentert kunnskap. Samtidig er det for få fysio-
terapeuter med spesialkompetanse på dysfunksjon i bekkenbunnen og derfor
er det et økende behov for spesialutdannede fysioterapeuter.

Målgruppe: Fysioterapeuter på gynekologiske og urologiske avdelinger, ved
sykehjem og institusjon. Fysioterapeuter i primærhelsetjenesten.
Opptakskrav: Grunnutdanning.

Etter gjennomført kurs skal kursdeltakerne ha:
• kjennskap til årsak/sammenhenger av dysfunksjon i bekkenbunnen og in-
kontinens
• innsikt i undersøkelsesmetoder og -teknikker
• kjennskap til nyere forskning på dette område
• kjennskap til forebyggende behandling
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Praktiske opplysninger:
Arr.: Fagseksjonen i NFF
Kursledere: Hanne Borg Finckenhagen og Kari Bø
Tid: 2. – 6. februar 2004
Sted: Oslo
Deltakerantall: Maksimalt 24
Kursavgift: kr. 3.560,- for medlemmer, kr. 6.545,- for ikke-medlemmer.
Lunsj kommer evnt. i tillegg til kursavgiften.
Påmeldingsfrist: 24. november 2003
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo el.
via NFFs hjemmesider www.fysio.no.

Medlemsmøte i NFF avd. Oslo
Dato: 29.10.03
Sted: Ullevål universitetssykehus lille aud. (veibeskrivelse)
Tid. 1730-2030
Tema:
1) Driftstilskuddordningen. Alternative løsninger. Hva blir fremtiden?

Forelesere: Snorre Vikdal, unge fysioterapeuters fellesskap. Roar
Høidal, privat råd.

2) Tariff.

Fri entre. Enkel servering.
Info: catherine.sandsund@ulleval.no

Sporene i kroppen etter sjokk traumer II

Kurset henvender seg til fysioterapeuter som har kurs I om behandling
av Post Traumatisk Stress Syndrom, PTSD, og er interessert i en for-
dypning. Kurset vil være andre del av modul på 3 kurs.

Det vil veksle mellom praktisk arbeid og teori. Deltakerene vil få mu-
lighet til å lære konkrete redskaper som vil være nyttige i den
terapeutiske hverdagen.

Sentrale temaer på kurset vil være:
- Videre teoretisk fordypning av PTSD.
- Vi vil spesielt arbeide med traumer i forbindelse med trafikkskadde,

incest og overgrep.
- Konkrete redskaper som vil være nyttige i symptombehandling.
- Jeg-styrkende kroppsterapi.
- Transpersonlige opplevelser.

Kursleder: Fysioterapeut Karen Margrethe Sæbø, spesialist i psykia-
trisk og psykosomatisk fysioterapi M.N.F.F. og sertifisert kropp-
analytiker og psykoterapeut.
Tid: 15.-17. januar 2004
Sted: Bergen. Fysioterapiavdelingen ved Nevrologisk avd., Haukeland
Universitetssykehus
Deltakerantall: Max. 16, min. 12.
Kursavgift: 2.800 for medlemmer av faggruppen, 3.200 for ikke-med-
lemmer.

For info, og bindende påmelding innen 1. november, ta kontakt med
Hanne Thygesen, Boks 3011, 5825 Bergen, tlf. 55 29 79 76 (p),
92 63 14 15 (mob)

Arrangør: Kurs- og fagutviklingskomiteèn i Faggruppen for psykia-
trisk og psykosomatisk fysioterapi.

Vi gjør oppmerksom på at samme kurs også vil bli arrangert ved
Quality Hotel, Oppegård 26.-28. februar 2004.

Hvordan bli en god instruktør?
Fordypningskurs i mensendieckgymnastikk

Målgruppe: mensendieckfysioterapeuter som driver/ønsker å starte
mensendieckgrupper
Opptakskrav: grunnutdanning Mensendieck

Etter gjennomført kurs skal kursdeltakerne ha:
•  økt kunnskap om/fordypning i mensendieckøvelsene
•  økt kunnskap om gruppeledelse
•  økt kunnskap om stemmebruk hos instruktør
•  økt kunnskap om motivasjon som arbeidsredskap
•  økt kunnskap om hvordan du kan bruke kreativitet i gruppene

Praktiske opplysninger:
Arr: NFFs faggruppe for Mensendieckfysioterapi
Kursledere: Inger Klemmetsen og Vigdis Løyning
Tid: 6 onsdagskvelder kl. 18.00 – 21.30 (3,5 timer) over 6 uker,
start 22. oktober – 26. november
Sted: Høyskolen i Oslo
Deltakerantall: Maksimalt 30
Kursavgift: kr. 1700,- for medlemmer av Mensendieckfaggruppen,
kr. 1900,- for ikke medlemmer. Enkel forfriskning er inkludert i prisen.

Påmeldingsfrist: Det er fremdeles ledige plasser.
Påmelding til: Kursansvarlig i faggruppa, Gry Hansen, tlf 95 85 92 28/
22 46 33 60, mail: gryhansen@chello.no
Innbetaling: til kontonr. 1602 59 25657 innen 10. oktober 2003.

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

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.

Pris: Medlemmer av GG-gruppa: kr. 500,-.
Ikke medlemmer av GG-gruppa kr. 800,-.

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  ❏
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PFGs VINTERSEMINAR
Sted: Fleichers Hotel på Voss
Tid: 22.-25. januar 2004
TEMA: Nakke og skulderproblematikk

Forelesere:
- Holger Ursin, psykolog (professor i psykologi)
- Jane Greening, fysioterapeut (professor i fysioterapi)
- Alf Sigurd Solberg, fysioterapeut (spesialist manuell terapi)
- Oddvar Knudsen, fysioterapeut (spesialist manuell terapi/FFI)
- Ole Didrik Lerum, lege (professor Dr. med.)

PROGRAM:
Torsdag 22. januar
1430 Registrering/innsjekk
1515 Åpning v/leder
1530 Forelesning av psykolog Holger Ursin (Stress, på godt

og vondt.)
1630 Pause/Utstillere
1645 Stressforelesning forts.
1830 Slutt for i dag
1930 En «Rett-i-kroppen-opplevelse». Mat, drikke pluss noe annet.

Fredag 23. januar
0825 God morgen!
0830 Nakke- skulderseminar

Forelesning med Alf Sigurd Solberg og Oddvar Knudsen
1000 Pause m. utstillere
1030 Workshop I (Solberg)

Workshop II (Knudsen)
1130 Pause
1145 Workshop I

Workshop II
1300 Lunsj
1400 Fellesforelesning: «Non Spesific Arm Pain», (Jane Greening)
1530 Pause m. utstillere
1600 Workshop (felles), (Jane Greening)
1730 Slutt for i dag
1830 PFG-lekene. (Husk utetøy). Vi fortsetter suksessen fra i fjor.

(NB! ingen bratte bakker i år…)
2000 Middag

Lørdag 24. januar
0825 God morgen!
0830 «Krav til privat praksis i fremtidens fysioterapi».

Paneldebatt med fem ulike innledere

1000 Pause m. utstillere
1030 Paneldebatt fortsetter + oppsummering
1200 Skilunsj
1500 Forbundsleders tanker og visjoner
1545 Registrering til årsmøtet
1600 Årsmøte i PFG
1930 Felles vorspiel
2000 Festmiddag

Søndag 25. januar
0855 God morgen!
0900 «Biorytmer til glede og besvær». Fellesforelesning.

(Ole Didrik Lerum)
1100 Avslutning/utsjekk
1139 (Tog til Oslo)

Rett til endringer i programmet forbeholdes.

PÅMELDING/PRISER.
Påmelding vil i år gå gjennom HERO INNKVARTERING AS, og tilsva-
rende vil faktura på opphold og arrangementsavgift faktureres fra oss.

Pris for oppholdet:
Torsdag - fredag (22.-23.01):
Kr. 1.195,- per person per døgn i enkeltrom
Kr. 995,- per person per døgn i dobbeltrom
Fredag – søndag (23.01-25.01):
Kr  1.295,- per person per døgn i enkeltrom
Kr  1.095,- per person per døgn i dobbeltrom

Prisen inkluderer:
• Full pensjon
• Fri adgang til hotellets svømmebasseng, saunas, pianobar og

danserestaurant
• Avslutningsmiddag lørdag
Arrangements- /seminaravgift:
Påmelding før 01.11: Kr. 1.300,-. Påmelding før 10.12: Kr. 1.500,-.
Ikke medlemmer: kr. 2.000,-
(innmelding i PFG før 01.11 = Kr. 1.000,- + gratis medl.skap ut året).

PÅMELDING
Påmelding gjøres på  www.pfg.no , eller til e-mail :
sissel.nesheim@innkvartering.no, eller telefaks 55 39 24 81.
Oppgi navn, dato for opphold, romtype (enkelt eller dobbelt), faktura
adresse.

Hjernens plastisitet og rehabilitering.
Nyere kunnskap om betydningen av sansemotorikk og dyp stabilitet i
forebygging og behandling av muskel- og skjelettlidelser.

Sted: Danvik Kurs og Kompetansesenter, Fagerlibakken 1,
3046 Drammen. Se gule sider på internett for veibeskrivelse
Pris: kr. 500,- medlemmer, kr.800,- ikke medlemmer

PROGRAM
0830 Registrering. Kaffe/te. Besøke utstillere
0900 Åpning
0915 «Nyere kunnskap om betydningen av sansemotorikk og dyp

stabilitet i forebygging og behandling av muskel- og skjelett-
lidelser». Teori + praksis. Fysioterapeut  og spesialist i manuell
terapi Gitle Kirkesola

1000 Pause. Besøke utstillere
1015 Fysioterapeut Gitle Kirkesola fortsetter
1100 Pause. Besøke utstillere

1115 Fysioterapeut Gitle Kirkesola fortsetter
1200 Lunsj
1300 Hjernens plastisitet og rehabilitering. Nervecellens oppbygging,
omfang av skade, grunnlag for læring. Professor Per Brodal
1345 Pause m/Winerbrød. Besøke utstillere
1400 Hjernens plastisitet og rehabilitering. Professor Per Brodal
1445 Pause. Besøke utstillere
1500 Hjernens plastisitet og rehabilitering. Professor Per Brodal
1545 Oppsummering/Avslutning

Påmelding skjer ved både skriftlig påmelding til: Beathe Lind, Avde-
lingsleder i NFF Buskerud, Lerkevein 6, 3370 Vikersund.
nff-buskerud@drammen.online.no
beathe.lind@sb-hf.no

Og ved betaling til bankkonto nr. 2335.08.02630. Merk: Høstseminar.
Til NFF avd Buskerud, c/o Kristin Bachmann, Nedre Toppenhaug 57,
1353 Bærum Verk innen 20. oktober.

HØSTSEMINAR for NFF avdeling Buskerud
28. oktober 2003
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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

Kursledere: Representanter fra NFFs faggruppe i idrettsfysioterapi
Tid: 14.–15. november. Sted: Lillehammer. Påmeldingsfrist: 6. oktober.
Tid: 22.-23. april 2004. Sted: Haugesund. Påmeldingsfrist: 19. februar.
Tid: 2.-3. september 2004. Sted: Finnmark. Påmeldingsfrist: 1. juli.

Deltakerantall: maks 30
Kursavgift: kr 1.600,- for medlemmer, kr 2.600,- for ikke medlemmer.
Lunsj kommer eventuelt i tillegg til kursavgiften.
Skriftlig påmelding til:NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo
eller via NFFs hjemmesider www.fysio.no.

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

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

Kursledere: Alette Ottesen, Spesialist i psykiatrisk og
psykosomatisk fysioterapi og representanter fra faggruppen.

Tid: 27.–28. oktober. Sted: Trondheim. Påmeldingsfrist: Fullt!
Tid: 20.-21. september 2004. Sted: Tønsberg. Påmeldingsfrist: 26. juli.

Deltakerantall: Maks 24
Kursavgift: kr 1600,- for medlemmer, kr  2600,- for ikke medlemmer.
Lunsj kommer eventuelt i tillegg til kursavgiften.
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo
eller via NFFs hjemmesider www.fysio.no.

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.
• 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,

Kursledere: Hanne Borg Finckenhagen og Heidi Bråten Fure
Tid: 24.–26. november. Sted: Trondheim. Påmeldingsfrist: Ledige plasser
Tid: 3.-5. mars 2004. Sted: Bærum. Påmeldingsfrist: 5. januar

Deltagerantall: Maks 30
Kursavgift: kr 2.650,- for medlemmer, kr  4.600,- for ikke medlemmer.
Lunsj kommer eventuelt i tillegg til kursavgiften.
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131
Oslo eller via NFFs hjemmesider www.fysio.no.

Kursene vil bevege seg utover i 2004, og vil ende opp
med en kongress omkring samme tema.

Fysioterapi og tilpasset fysisk aktivitet
Målgruppe: Fysioterapeuter med interesse for å benytte tilpasset fysisk
aktivitet i behandling/rehabilitering .
Opptakskrav: Grunnutdanning. Kursdeltakerne må være villige til å
delta i aktivitetene gjennom hele kurset.
Antall timer: 30

Etter gjennomført kurs skal deltakerne ha:
• Ha fått økt forståelse for hvordan aktivitet kan muliggjøres, samt gi
ønskelig behandlingseffekt gjennom tilpasninger
• Ha fått innføring i ulike aktiviteter i sal og klatrevegg, basseng og ute
(barmark- samt båtaktiviteter)
• Ha fått kjennskap til forskjellige aktivitetshjelpemidler, sommer og
vinter.
• Ha fått innføring i grunnleggende, generelle prinsipper i instruksjon og
organisering.
• Kunne benytte tilpasset fysisk aktivitet både i individuell- og gruppe-
behandling.

Kursledere: Mette Lein og Jon Martin Rødby
Tid: 7.-10. juni 2004. Sted: Beitostølen Helsesportsenter. Påmeldings-
frist: 21. april.

Deltakerantall: Maks 24
Kursavgift: kr 3500,- for medlemmer, kr  5200,- for ikke medlemmer.
Lunsj kommer eventuelt 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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MENTAL PÅFYLLINGS-SEMINAR!

ENDELIG - mental påfyll  for  en  yrkesgruppe  som i  det  daglige gir
og yter hele tiden!

SEMINAR  -  Personlig  utvikling  -  bevisstgjøring og kompe-
tansehevning på det «å være» mer enn det «å vite».

HENSIKT : Forebygge  utbrenthet.
Påfyll  for  bedre  å  mestre  din  hverdag.

Endelig får vår yrkesgruppe ta del i dette spennende kursinnholdet
som  hittil bare har vært forbeholdt bedrifter.

MENSENDIECKSENTERET i nært samarbeid med HUMAN
FACTOR  arrangerer PÅFYLLSSEMINAR  som foregår:

TID: 2  WEEKENDER, 14.-16 NOV. OG 22.-23 NOV .
Fred.  14. nov.  kl.  17-20 Lørd.  22.  nov.  kl.  09-18
Lørd.  15. nov.  kl.  09-18 Sønd.  23. nov.  kl.  09-15
Sønd.  16. nov.  kl.  09-16

Sted: OSLO.
Antall: MAX.  24.
Målgruppe: Helsearbeidere.
Pris: 4.500,- ( for begge weekender, inkl. materiell).

Påmelding:
MENSENDIECKSENTERET,  STUDIO MENSENDIECK

(First  come -  first  served)
Tlf. 22 73 10 30  -  22 73 10 84 (9.30 - 15.30)

e-post: post@mensendiecksenteret.no

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

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)

FORFLYTNINGSKUNNSKAP
Kvalifisering til forflytningsveileder

Seminar 1: Forflytningsteknikk og faglig atferd
5.-7. januar 2004, kr 3.400,-.
Seminar 2: Pedagogikk i praksis - organisering
8.- 9. januar 2004, kr 2.400,-.

Sted: Oslo, seminarleder: Per Halvor Lunde
Tlf. 22 14 57 36, e-post: mail@perlunde.no
Info: www.perlunde.no

www.fysioterapeuten.no
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Kursledelselse: Spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering Terje M.
Halvorsen, spesiallege Odd-Arne Daljord, spesialist i allmennmedisin Per
Sunde og manuellterapeut/fysioterapeut Knut Jæger Hansen.

Kurssted: Nimi Ullevål
Tidspunkt: 14. – 15. november 2003.
Antall deltakere: 30
Kurstimer: 15 timer
Kursavgift: 3.500,- som inkluderer bevertning og kursmateriell
Påmelding: Skriftlig – sendes til NIMI v/kurs-
sekretær, Postboks 3843 Ullevål Stadion, 0805
Oslo, via telefaks 2326 5667 eller via www.nimi.no

KURS I AKTIVITETSMEDISIN
på Scandic Hotell, Hamar 3.-4. desember

Målgruppe: Fysioterapeuter, leger, helsesøstre og sykepleiere
Ant. kurstimer: 16 (2 dager)
Faglig ansvar: Sosial- og helsedirektoratet og fylkesmannen, i samar-

beid med Norsk Fysioterapeutforbund og Den norske lægeforening
Målsetting: Økt kunnskap om bruk av fysisk aktivitet i forebygging, be-

handling og habilitering/ rehabilitering av en rekke sykdommer og
tilstander for ulike aldersgrupper.

Godkjenning: Kurset teller som 16 timer innen fysioterapispesifikk et-
ter- og videreutdanning i følgende spesialiteter: Allmenn fysioterapi,
barnefysioterapi, idrettsfysioterapi og onkologisk fysioterapi.Videre
er kurset tellende i etter- og videreutdanning innen rehabilitering
med fordypning i følgende: Geriatrisk og gerontologisk fysio., hjerte-
og lungefysio., nevrologisk fysio., obstetrisk og gynekologisk fysio.,
ortopdisk fysio. og revmatologisk fysio. Kurset teller som del av et-
ter- og videreutdanning til fornyet godkjenning innen alle spesialite-
ter.

Info/påmelding: Fylkesmannen i Hedmark v/folkehelserådgiver Åse
Jofrid Sørby, tlf. 62 55 13 62/62 55 13 50,

      e-post:ase-jofrid.sorby@fm-he.stat.no
Program: Fås ved henvendelse til  fylkesmannens helseavdeling
Påmeldingsfrist: Sendes fylkesmannen senest tre uker før kursstart.

Det er ikke planlagt nye kurs i aktivitetsmedisin i regi av Sosial-og hel-
sedirektoratet/fylkesmannen i 2004. For informasjon, kontakt Sosial- og
helsedirektoratet, avd. for fysisk aktivitet tlf. 24 16 34 55 / 24 16 30 00
eller benytt våre hjemmesider. www.shdir.no / www.sef.no.

Medisinsk treningsterapi. Grunnkurs i MTT. Kurs i klinisk resonnering i MTT.
www.holteninstitute.com - SOLA/STAVANGER 1.-2. nov., OSLO 23.-24. og 25.-26. jan. 2004.

Toppidrettssenteret arrangerer:
Kurs i treningslære
for fysioterapeuter

Tidsrom: Mandag 1. til og med
fredag 5. desember 2003
Sted: Toppidrettssenteret
Deltagerantall: Maksimalt 40
Målgruppe: Fysioterapeuter og fysioterapistudenter
Antall timer: 50
Kursansvarlig: Mathias Lillheim

Kursinnhold: Teoretisk og praktisk gjennomgang av fagområdene
styrke, utholdenhet, koordinasjon og bevegelighet. Både generell
treningslære og overgangene  mellom rehabilitering og trening.
Gjennomføring: Størst fokus på det praktiske. Teori i  plenum og
praksis i mindre grupper.
Rehabilitering: Våre fysioterapeuter vil ha ansvaret for deler av kur-
set. De vil også være til stede som bindeledd mellom kursdeltagere og
foreleserne i treningslære.
Erfarne forelesere: Våre forelesere har mange års utdannelse  (bl.a.
fra Norges Idrettshøgskole) og lang erfaring både fra toppidrett og
gjennomføring av ulike typer kurs. Følgende  forelesere vil ha ansvaret
for respektive fagområder:

Pella Refsnes: styrke/spenst/hurtighet
Mathias Lilleheim styrke/spenst/hurtighet
Jon Aase styrke/spenst/hurtighet
Håvard Engell: koordinasjon/bevegelighet/ teknikk
Morten Bråten koordinasjon/akrobatikk
Sigmund Aasen: utholdenhet
Hilde Fredriksen: rehabilitering - trening
Bjørn Fossan: rehabilitering - trening

NB! Vi tar forbehold om avlysning ved liten deltagelse.
Litteratur: Litteratur vil bli tilsendt kursdeltagerne i god tid før kurset
starter (inkludert i kursavgiften).
Kursavgift: Kr 4900.- pr. person inkl. lunsj hver dag.
Påmeldingsfrist: 20.november 2003.
Overnatting/bespisning kan bestilles på Toppidrettsenteret
Påmelding til:, Annbjørg Engeseth, Toppidrettsenteret, Postboks 4004,
Ullevål Stadion,, 0806  OSLO.
Tlf.: 22 02 57 62 - Fax: 22 02 57 50,
E-mail: annbjorg.engeseth@olympiatoppen.no

Målgruppe: Leger og fysioterapeuter som ønsker en grundig innføring og
praktisk trening i klinisk undersøkelse av skulder ved akutte- og
belastningsrelaterte lidelser.

Innhold: Diagnostikk/utredning og behandling av de vanligste akutte og
belastningsrelaterte skulderplager med vektlegging på de allmenn-
medisinske problemråder. Pasientkasuistikker-/demonstrasjoner. Det vil
bli lagt stor vekt på trening i klinisk undersøkelse av skulder. Innføring i
ultralyddiagnostikk ved skulderlidelser. Deltakerne vil få utlevert
nyprodusert video som viser undersøkelsesteknikkene.

Godkjenninger: For legene er kurset søkt godkjent med 15 timer tellende
til følgende spesialiteter: Allmennmedisin, fysikalsk medisin og rehabili-
tering, ortopedisk kirurgi, arbeidsmedisin, bedriftslege og reumatologi.
For fysioterapeutene er kurset søkt godkjent med 15 timer tellende til tit-
telen Spesialist i idrettsfysioterapi-FFI

KURS I PRAKTISK UNDERSØKELSE AV SKULDER VED AKUTTE
OG BELASTNINGSRELATERTE SKULDERLIDELSER
I Oslo 14. – 15. november 2003

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

1. Intensiv utdannelse til Diplomert massør
Sted Dato
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

BEHANDLING AV MUSKULÆRE
TRIGGERPUNKTER-også med nåler
3 DAGERS SEMINAR 5.-7.12.2003
Kursleder: manuellterapeut Petter Bogsti (NIMI Ullevål)
Kurssted: Aktivklinikken Lillehammer AS (Håkons Hall)
Påmelding: fysio@aktivklinikken.no
Info: tlf. 61 05 42 25.

Påmelding til NFFs kurs
Bruk påmeldingsblanketten du finner på

www.fysio.no
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● Universitets- og høgskoleutdanninger
For søknader om forhåndsgodkjenning av kurs til spesialistordningen,
se: www.fysio.no/spesialistordningen
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Delvis nettbasert, tverrfaglig
videreutdanning i helhetlig 
re-/habilitering 

Modul 1: Re-/habilitering som individets prosess (30 sp)
For hvem: For deg som jobber/vil jobbe med etiske,
faglige og tverrfaglige utfordringer knyttet til krav om 
helhetlige og koordinerte tjenester til personer med 
funksjons- og/eller yrkeshemninger.
Mål: At du øker din evne til å utnytte og utvikle din pro-
fesjonelle kunnskap og erfaring i fler- og tverrfaglige
sammenhenger der målet er å understøtte enkeltperso-
ners re-/habiliteringsprosess ut fra et brukerperspektiv
og aktiv brukermedvirkning.
Opptakskrav: 3-årig relevant grunnutdanning på 
høgskolenivå eller tilsvarende og 1 års praksis.
Oppstart og varighet: Deltid over 1 år med 2 sam-
linger per semester. Oppstart modul 1 på nett og første
samling i januar/februar 2004.
Søknadsskjema, studieplan o.a. informasjon:
http://www.hio.no/content/view/full/6396
Søknadsfrist: 15.november 2003.
Opptak: medio desember.
Oppstart av studiet avhenger av antall bekreftede 
påmeldinger.
Studieavgift: 5000 kr. per semester + semesteravgift.
Søknad sendes: Høgskolen i Oslo, avd. HF, EVU-enheten 
v/ Nina Bjerketveit, PB 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo
Studieansvarlig: Prosjektkoordinator Jorid Grimeland,
22 45 25 30, Jorid.Grimeland@hf.hio.no
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HØGSKOLEN I TROMSØ

Videreutdanning i
konduktiv opplæring

Med forbehold om nok søkere skal det tas opp studenter til en
ny videreutdanning i konduktiv opplæring.
Studiet er et deltidsstudium på 60 studiepoeng over to år.
Utdanningen er tverrfaglig og kan søkes av personer med
fullført helsefaglig eller pedagogisk utdanning på høgskole/
universitetsnivå, minimum 3 år. Andre søkere med relevant
utdanningsbakgrunn kan søke. I tillegg er det krav om minst
et års yrkespraksis etter endt utdanning.
Videreutdanningen skal kvalifisere helsearbeidere og
pedagoger til å utøve konduktiv opplæring primært av barn
med hjerneskade, både i grupper og individuelt. Konduktiv
opplæring baserer seg på Petø-metoden.
Studiet er organisert på en måte som innebærer veksling
og samspill mellom undervisning i skolen, praksisstudier
og selvstudier.
Oppstart 20. januar 2004 med søknadsfrist 15. november 2003.
Søknadsskjema og nærmere informasjon om utdanningen
og opptakskravene får du ved å henvende deg til:
Høgskolen i Tromsø,
Avdeling for helsefag,
9293 Tromsø, ved å ringe
tlf. 77 66 03 00 eller 77 66 06 66
evt på e-post til
Grete.Barlindhaug@hitos.no

9293 Tromsø
Tlf. 77 66 03 00

Faks 77 68 99 56

www.hitos.no

Avdeling for helsefag

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

Medisinsk treningsterapi (MTT)
Nettbasert studie med samling 3 dager ved oppstart.
15 studiepoeng (5 vt).   Kursavgift kr 9.500

Elektroterapi
6 studiepoeng (2 vt)
Kursavgift: Del 1 kr 3.300, del 2 kr 4.300

Ny oppstart januar 2004
Søknadsfrist 1. desember

Mer informasjon om studiene:
http://www.hib.no/studier/evu/

Videreutdanning
deltidsstudium

For søknadsskjema:
Telefon 55 58 75 04
Telefaks 55 58 77 89
opptak@hib.no

Arbeidsmarkedet
på nett!
www.fysioterapeuten.no/
arbeidsmarked



47Fysioterapeuten nr. 10   oktober  2003

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

bransjeregisteret

DØNSKI  INDUSTRI AS

Norsk produsent av medisinsk
forbruksmatriell

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

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

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

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

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

BEMER – terapeutens beste assistent!

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

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

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

Tredemøller, spinning, ro, step, ellipse mm.
Tlf. 99 09 97 99

post@sportsmaster.no
www.sportsmaster.no

Ledig plass!
Bli med i FYSIOTERAPEUTENs

Bransjeregister!
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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

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

Ledig plass!
Bli med i FYSIOTERAPEUTENs

Bransjeregister!
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Informasjon fra NFF

Fond til etter- og videreutdanning
av fysioterapeuter

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

Norsk Fysioterapeutforbund
Stensberggata 27

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

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

Sentralstyret
Forbundsleder: Anne Lexow

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

anne.lexow@fysio.no
Nestleder: Elin Engeseth

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

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

Fageråsveien 26, 1415 Oppegård
Tlf. 64 87 86 06 a, 66 99 30 65 p
64 87 86 70 faks, bmo@shdir.no
Roar Høidal (leder Privat råd)

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

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

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

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

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

stig-sal@frisurf.no
Beate Ytreberg

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

Siri E. Hellandsjø
Haugane 26 B, 3408 Tranby

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

Belvedere 28, 7020 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

Tidlig ute?

I det vi går inn i den mørkeste tiden av året, kan det synes lenge til det som i disse kretser
blir kalt vårens vakreste eventyr; tariffoppgjøret. Oppgjøret i 2004 blir krevende Vi ønsker
derfor at medlemmene skal være med å si sitt når det gjelder ønsker og krav. Og det er nå
vi starter.

Elementer som uten tvil vil få betydning for oppgjøret i 2004 er evalueringen av IA-av-
talen, et mer inkluderende arbeidsliv, som skal evalueres 1. november. Økt sykefravær og
et økende  antall uføretrygdede koster staten stadig mer. Norges økonomiske situasjon med
blant annet lav rente, men fremdeles økende antall arbeidsledige, vil trolig også påvirke
lønnsoppgjøret.

Videre knyttes det store spenning til et arbeid som skal revidere og videreutvikle Ar-
beidsmiljøloven. Opparbeidede rettigheter som arbeidstid, medbestemmelse og stillings-
vern er satt under press.

Pensjon er på dagsorden og vil muligens få betydning for oppgjøret til våren. Det er et
viktig tema som berører alle, men som ikke alle er like klare til å ta inn over seg. Pensjons-
kommisjonen som arbeider med en innstilling om fremtidens pensjonsordning er forsinket.
Så langt vi kan følge de store linjene ser det ut som om man vil bli favorisert jo lenger man
står i arbeid.

Med dette som bakteppe kan vi gå inn i egen situasjon for å beskrive noen av fysiotera-
peutenes spesielle utfordringer når vi kommer til våren 2004.

Synliggjøring av pasienters behov for fysioterapi er en kontinuerlig utfordring. Svak
kommuneøkonomi og økonomisk pressede arbeidsgivere samt et stort antall nyutdannede
som ikke automatisk absorberes i arbeidsmarkedet, gjør behovet for synliggjøring spesielt
viktig.

Tendensen ved de senere lønnsoppgjørene har vært at de sentrale partene i forhandlin-
gene i økende grad har latt de lokale parter ta ansvar for den enkeltes lønnsutvikling. NFF
har i utgangspunktet vært positiv til mer lokal lønnsdannelse. Det krever imidlertid mye
innsats og engasjement fra de tillitsvalgte.

De fleste fysioterapeuter har 36 timers arbeidsuke. På mange arbeidsplasser fører dette
til praktiske problemer i forhold til samarbeidspartnere som har  37,5 timers uke. Er tiden
nå moden for å selge denne ”gamle hevden”, og hva skal vi eventuelt ha i kompensasjon?

Med omlegging av nytt pensjonssystem i Norge kan det komme til å bli innført en ord-
ning med fleksibel pensjonsalder mellom 62 og 70 år. Pensjonsutbetalingen vil da øke med
stigende alder. Mange fysioterapeuter har i dag en særaldersgrense på 65 år og vil, dersom
forslag til omlegging blir vedtatt, bli berørt.

Forhandlingene om driftstilskudd og takster følger rett etter forhandlingene i offentlig
sektor. Resultatet i offentlig sektor legges til grunn for inntektsutviklingen i privat praksis.

NFF har store muligheter til å påvirke innholdet på takstplakaten. Diskusjonene har al-
lerede startet om A2 takstene skal avspeile lik timepris og om hvordan kompetanse skal gi
uttelling.

Vi håper og tror på stort engasjement blant medlemmene i prosessen frem mot våren
2004. Bruk arenaene der medlemmene er samlet, arbeidsplassene, faggruppene og avdelin-
gene; alle som vil blir hørt.
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Klokker
i NFFs kolleksjon

Stilrent
dameur
Lexon design.
Børstet aluminium,
sort lærrem.

kr. 200

Stilrent
herreur
Lexon design.
Børstet aluminium,
sort lærrem.

kr. 200

Titan
dameur
Lexon design.

Børstet aluminium,
sort lærrem.

kr. 200

Herreklokke,
chrono

Dato og to stoppe-
klokkefunksjoner.

Stållenke.

kr. 500
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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

Bruk NFF-kontoene korrekt
NFF har en rekke forskjellige bankkontoer samt egen
konto for faggruppene. For å unngå forvirring må du
alltid bruke kontonummeret som er oppført på den
aktuelle innbetalingsblanketten. Hvis du ikke bruker
korrekt konto, kan du risikere at din innbetaling ikke
blir korrekt registrert.

Hovedavtalen i NAVO helse
Reforhandling av Hovedavtalen for spesialist-
helsetjenesten ser ut til å foregå i uke 44.  Avtalen vil
bli sendt aktuelle tillitsvalgte når den foreligger. De
tillitsvalgte som er registrert med e-postadresse
mottar den raskere enn de som må få den per post.
Gå derfor inn på NFFs hjemmeside www.fysio.no og
registrer din e-post adresse dersom det ikke allerede
er gjort.

Tillitsvalgtkurs for ansatte
i Oslo kommune
Kurset som var berammet i september og oktober
2003 er utsatt fordi det var for få som meldte seg på.
Nytt kurs er planlagt med første samling siste uke i
mars og andre samling i august 2004. Nærmere dato
vil bli opplyst i Fysioterapeuten og lagt ut på
www.fysio.no når oversikt over samtlige tillitsvalgt-
kurs for 2004 er klar. Bydelsreformen i Oslo innebæ-
rer mange og store utfordringer både for tillitsvalgte
og ansatte. For å være rustet til dette anbefaler vi til-
litsvalgte i Oslo kommune å melde seg på kursene.
Les mer om kurs for tillitsvalgte under «Lønn og an-
settelse» på www.fysio.no.

Ny folder om fysioterapi i
kommunehelsetjenesten
NFF har produsert en kortfattet ny brosjyre om fysio-
terapi i kommunehelsetjenesten. Brosjyren vil bli dis-
tribuert til nye kommunestyrerepresentanter. Den nye
brosjyren er en del av Norsk Fysioterapeutforbunds
påvirkningsarbeid om fysioterapi overfor kommune-
styrene.

– Bakgrunnen er både at nye og gjenvalgte politi-
kere har behov for å vite mer om fysioterapi samt at
konkurransen om helsekronene er så sterk at vi er
nødt til å påvirke der vi kan for å sikre publikum et
tilbud om fysioterapi, sier leder Anne Lexow i NFF.

Brosjyren må bestilles skriftlig, enten til e-post
ft@fysio.no (Francoise Thorkildson) eller til telefaks
22 56 58 25.

Skjerf fra fysioterapeuter godt mottatt
23. september startet distribusjonen av fleeceskjerfene som skal profilere psykiatrisk psykosoma-
tisk fysioterapi mot arbeidsgiversiden i norsk helsevesen. Blant mottakerne av skjerf er sosialkomi-
teen på Stortinget og helsejournalister i nyhetsredaksjonene. Skjerfene ble også levert direkte til
statsministerens kontor samt utvalgte statsråders for-
værelse. En statsråd var tilfeldigvis til stede da skjer-
fene ble levert av NFF og uttrykte så stor begeistring
over tiltaket at han ble tildelt nok et skjerf. Skjerfaksjonen
ble dekket med en femspalters artikkel med foto i Da-
gens Medisin med tittelen «Vil ha flere fysioterapeuter i
psykiatrien».

Spørsmål og kommentarer til skjerfaksjonen kan
sendes til skjerf@fysio.no

Nye NFF-plakater for venteværelse
og personalrom
Som et ledd i den pågående vervekampanjen har NFF produsert to nye plakater som skal
understøtte forbundets målsetting om at alle som én er med i NFF. Den ene plakaten
retter seg mot publikum og har tittelen «Vi holder kroppen din i gang!». Plakaten er
ment å henge på venteværelset. Den
andre plakaten har tittelen «Fem av
seks i privat praksis er med» og ret-
ter seg mot privatpraktiserende fy-
sioterapeuter. Denne plakaten er
ment å henge på personalrom eller
andre lokaler hvor spesielt fysiote-
rapeuter møtes.

Plakatene må bestilles skriftlig,
enten til e-post ft@fysio.no (Franco-
ise Thorkildson) eller til telefaks 22
56 58 25.

Den nye
brosjyren om
fysioterapi i

kommunehelse-
tjenesten er

trykket i 10 000
eksemplarer og

gis ut gratis.

En orientering om fysioterapi i kommunehelsetjenesten

Det er godt å være menneske
– når kroppen fungerer som den skal!

Leder av NFFs faggruppe for psykiatrisk
og psykosomatisk fysioterapi,

Berit Ianssen og forbundsleder Anne Lexow
får gode tilbakemeldinger fra

mottakerne av fleeceskjerf.

To nye plakater fra
NFF er klare for å bli

hengt opp på
venteværelse og

personalrom.
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NFFs kolleksjon

i børstet stål
Termokopp

kr. 130

Tennistrøye i piquet
Hvit. God kvalitet
S, M, L, XL, XXL
kr. 150

Refleksvest
MS (6-10 år), M, L
kr. 95

Nakkebånd
Grå, avtakbar krok
kr. 25
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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 Loen (9/2003).

Gro Jamtvedt jobber på heltid

med kunnskap. Hun er avde-

lingsdirektør i Sosial- og helse-

direktoratet og opptatt av at vi

må se på fysioterapi som en

del av hele helsetjenesten. Men

i bunn og grunn er hun fysiote-

rapeut.

Hun har vært medlem av NFF i 25 år og
var ferdig utdannet fysioterapeut i Oslo i
1980. Tilfeldige omstendigheter førte
Gro til Narvik første halvdel av 80-tallet
med jobbing både på institutt og syke-
hus. Siste halvdel av 80-tallet var hun på
Gjøvik Sykehus, der hun også var sjefs-
fysioterapeut. Deretter bar det til Oslo,
og dermed var det slutt på hennes kli-
niske praksis.

Setter fag og kunnskap høyt
Gro synes det er helt naturlig å være med
i NFF av fagpolitiske grunner.

– Men det er først og fremst min til-
knytning til fag og kunnskap som gjør at
jeg setter stor pris på medlemskapet, sier
hun og roser NFF for et sterkt faglig en-
gasjement og gode etterutdanningstilbud.
Samtidig slår hun også fast at det stilles
store faglige forventninger til NFF fra
mange hold, og at det blir en stor utfor-
dring for forbundet å følge opp dette i
framtida.

Hun burde ha gode forutsetninger for
å uttale seg om forbundet. Gro jobbet

Bygger bro mellom forskning
og praksis

faktisk i NFF noen år på begynnelsen av 90-
tallet som prosjektleder med ansvar for ut-
danning, utredningsarbeid og produksjon av
faglige veiledere for medlemmene. Samtidig
arbeidet hun som høgskolelærer i halv stil-
ling ved Høgskolen i Oslo.

Fysioterapifag i Folkehelsa
– Fra 1995 har jeg jobbet med det som de
fleste kjenner meg for i dag, nemlig
folkehelsearbeid, forteller Gro. I perioden
1995-2002 arbeidet hun i Statens institutt for
folkehelse, eller Folkehelsa, som de fleste
kalte det. Der arbeidet hun med fysioterapi-
fag i Avdeling for samfunnsmedisin. En
mastergrad i folkehelse fra Nordiska
Helsevårdskolan i Gøteborg kom godt med i
hennes arbeid for å fremme folkehelsa her
hjemme.

Da Sosial- og helsedirektoratet ble opp-
rettet i 2002, og tok opp i seg diverse statlige
institutter og råd som arbeidet med helse, ble
Gro direktør i Avdeling for kunnskapsstøtte.
Hun har ansvar for å støtte de andre avdelin-
gene internt med kunnskap og forskningsre-
sultater og har hele tiden fokus på å fremme
en kunnskapsbasert folkehelsetjeneste.

Elektronisk helsebibliotek
Helhet og kunnskap står sentralt i Gros dag-
lige virke, og det er nok grunnen til at hun
mener  NFF må ta nettopp disse områdene
på alvor.

– Jeg må ha fokus på hele helsetjenesten
når jeg internt i direktoratet skal serve de an-
dre avdelingene med kurs og god saksbe-
handling. Min avdeling skal ikke forske,
men bygge bro mellom etablerte forsknings-
sentre og forvaltningen, slik at praksis ute i
helse-Norge kan bli enda bedre, forteller
Gro.

En vesentlig del av jobben hennes går nå

med til å utvikle et elektronisk helse-
bibliotek, som skal gjøre forskning og
kunnskap enda lettere tilgjengelig for
brukerne.

Tar helsa på alvor
Til tross for mye innadrettet arbeid  i So-
sial- og helsedirektoratet, er Gro i bunn
og grunn stolt over å være fysioterapeut.
Hun føler identitet med faget og forebyg-
ger så godt hun kan i sitt eget private liv.
Lederjobben i Friskis & Svettis og
sykkelturen fram og tilbake til jobben
hele sommerhalvåret er gode eksempler
på dette. Brobyggeren og fysioterapeuten
Gro er et godt eksempel på hvordan hver
enkelt kan ta folkehelsa på alvor.

Bernt Nilsen/Total AS
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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
11 20/10 24/10 14/11
12 17/11 21/11 12/12

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
23. Fredrikstad. Temadag om behandlingstilbud
til MS-pasienter.
Arr: Sykehuset Østfold, Fredrikstad,
Fysioterapiavdelingen
Info: 69 861620 E-post: Laila.Brondbo@so-hf.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. Stavanger. Høstseminar.
Arr: NFFs faggruppe for geronto/geriatrisk
fysioterapi.
For info og påmelding: aamo@sir.no

30.-31.Trondheim. Nordisk konferanse i
bevegelsesvitenskap.
Arr: Seksjon for Bevegelsesvitenskap, NTNU,
og Instituttfysioterapeututdanning, HiST.
Info: Lise.Estil svt.ntnu.no

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

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

Desember
11.-13.Maastricht, Nederland. Kongress om
sportsfysioterapi – «Physiotherapy on the
Move».
Arr: The International Federation of Sports
Physiotherapy(IFSP) og Maastricht universitet.
For mer info: www.ifsp.nl  og www.unimaas.nl

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

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

2004
Januar
16.-18. Cacun, Mexico.
Kongress – Headache Now!
Arr: American Headache Society.
Info: www.ahsnet.org

22.-25. Voss. Vinterseminar 2004.
Tema; nakke og skulder
Arr. PFG
Info og påmelding: www.pfg.no <http://
www.pfg.no>

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

24.-26. Trondheim. Fagseminar om «Mestring
og bevegelse».
Arr: NFFs Faggruppe for ergonomi
Sted: Radisson SAS Royal Garden Hotel
Info: post@kursogkongress.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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Det er ingen grunn til å utsette det. Som medlem av Norsk Fysioterapeutforbund kan du
være med å påvirke yrket ditt i den retning du ønsker. Fyll ut denne kupongen eller meld
deg inn via vår hjemmeside – www.fysio.no

Studenter – bli med i fellesskapet!

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

Privatadresse: ...........................................................................................................................................

Postnr. og sted: .........................................................................................................................................

Jeg vil bli medlem i NFF fra (måned og år): ............................................................................................

Telefon privat: ....................................................... Mobiltelefon: .......................................................

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

Fødsels- og personnummer (11 siffer): ...................................................................................................

Studiested: ................................................................................................................................................

Studiestart (måned og år): .......................................................................................................................

Forventet ferdig med studiene (måned og år): ........................................................................................

Fyll ut og send til: Norsk Fysioterapeutforbund, Boks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo.

Ja, nå er vi i gang igjen, etter en lang og
deilig sommerferie. Vi har latt solen
slikke våre bleke kropper, vi har badet og
boltret oss i sanden, og sannelig har ikke
motivasjonen også kommet tilbake for
nok et skoleår. Vi ser fram til både prak-
sis, nevrologi og lungefysioterapi med
stor glede.

Men, så ser vi eksamensdatoene, og
tenker på statistikk som viser at studenter
sliter mer og mer. Stadig flere ringer
krisetelefonene. Blir vi en av dem i år,
mon tro? Vi har jo tenkt litt på vår side av
kateteret også! Er dette den riktige måten
å organisere vår hverdag på?

La oss fortelle hvordan en eksempla-
risk  studentdag burde være: Opp kl.
06.00 for å starte dagen. Da sørger vi for
å få i oss sunn og næringsrik mat, som
noen skiver grovt brød med masse sunt
pålegg og grønnsaker, kanskje brunost og
et glass melk. (Ops, Fedon!)

Så barberer jentene sine ellers så myke
legger, i tilfelle de må vise seg i undertøy
for hele klassen. Deretter tar vi sykkelen
fatt, og hoi som det bærer av sted til sko-
len. Dette er jo den beste form for tre-
ning! Vel framme på skolen sitter vi ved
pulten, eller ved ferdighetsbenken, og er

En helt perfekt studentdag
opplyste, engasjerte, kunnskapshungrige og
flittige studenter.

Etter en lang og dryg økt med fysiologi
og en med ryggvirvlenes strukturer begynner
vi å tappes litt for energi. Kantinen er neste
stopp, og der blir maten stadig bedre. Her
diskuterer vi de små ting. Det kan være alt
fra hva vi ikke rakk å spørre om i timen til
hva vi føler vi har lært, kanskje litt om hva
vi bare MÅ ha fra IKEA. Snart er vi klare
for nye timer, fram til ca tre på ettermidda-
gen.

Nok en gang setter vi oss på vårt flotte
transportmiddel og ruller hjem. Nå er det på
tide med en sunn og god middag, og husk at
posemiddag ikke holder mål. Der er jo all
næring borte. Etter et par timers strev (Vi
mener kos!) på kjøkkenet er det tid for å lese
litt i de tre bøkene vi har kjøpt. De handler
om lunger, lungenes behandling og patologi.
Klokken har etter dette sikkert ikke blitt all
verdens, så kanskje vi rekker den aller siste
timen på SATS? Vi må jo få inn litt trening i
løpet av denne rolige dagen.

Dette høres kanskje veldig bra ut, men
dessverre er det nok ikke slik alle studenters
dager forløper! Det er vel heller slik, at vi al-
lerede har funnet ut når det er eksamen og at
PANIKKEN har begynt å bre seg. Det er da

vi tenker: Hadde det ikke vært bedre om
vi slapp dette tullet med karakterer?!
Hvorfor ikke bare bestått og ikke bestått?
Nå hører vi våre ærverdige lærere si: ”Nei,
skal de terpe på dette nå igjen! Sukk!”

Men nei, vi har tenkt lenger enn som
så. Vi vil ikke gjøre det lettere for oss selv,
men sette kravet for bestått så høyt, at  alle
føler seg kompetente som fysioterapeuter
den dagen vi går ut av skoleporten for
siste gang. For hadde det ikke vært bedre å
fjerne konkurransen som naturlig oppstår
når det gjelder å være best? Det ville være
en bedre situasjon for oss studenter og tro
det eller ei, det er mulig lærerne også vil
merke forskjell. Uten karakterer kan det
legges mer til rette for utveksling kunn-
skap, og studentene kan hjelpe hverandre
til å få bedre ferdigheter. Det hadde vel
vært flott.

Men, dette er bare noen tanker vi gjør
oss de første dagene etter at skolen har be-
gynt. Vi surrer rundt i gangene med
pensumlisten i hånden nok en gang og ten-
ker: Skal vi virkelig lære oss alt dette
her!?!

Navdeep Kaur, FYSIO Trondheim
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