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Fysioterapeut Magni Håvardstun er tjenesteleder for fysiote-
rapi, ergoterapi og den kommunale legetjenesten i Florø. Hen-
nes arbeid i forhold til kommunens administrasjon har gitt re-
sultater i form av tre nye fysioterapeutstillinger.

To av fysioterapeutene er ansatt i kommunen, mens den
tredje er ansatt med driftstilskudd og skal jobbe med Inkluder-
ende Arbeidsliv.

Håvardstun oppfordrer andre fysioterapeuter til å jobbe ak-
tivt opp mot administrasjonen.

– Det eneste som hjelper for å forsvare jobben er å fortelle
at vi er her og hva vi kan. Det tar nødvendigvis noe tid, både
for en selv og andre, men fører også til resultater i form av
flere stillinger, sier Håvardstun til FYSIOTERAPEUTEN.

Selv har hun tatt på seg en del oppgaver for å gjøre
fysioterapeutstanden synlig. Blant annet som delprosjektleder
for et omstillingsprosjekt i omsorg. Hun understreker også be-
tydningen av å jobbe tverrfaglig.

Synliggjøring virker

Ullevål Universitetssykehus ønsker å gjøre sykehuset tilgjenge-
lig på en ny måte og arrangerte derfor nylig en dag med åpent
hus for publikum.

Målet var å gi opplevelser,  både faglig, kulturelt og sosialt.
Sykehuset ønsker å bidra til dialog, nettverksbygging,
informasjonsutveksling og mobilisering av bruker- og interesse-
organisasjoner og samarbeidspartnere.

Fysioterapeutene i medisinsk divisjon bidro med egen stand
og postere. Publikum kunne få informasjon om hvordan de
skulle forholde seg ved rygg- og nakkeproblemer og med de-
monstrasjon av ulike nakke og ryggbelter.

Grete Andreassen, som er divisjonsfysioterapeut ved sykehu-
set, forteller at de besøkende også fikk innblikk i hva lunge-
fysioterapi er. Videre kunne de få testet sin balanse med tre tester
fra Bergs Balanseskala. Det var også mulig å teste balansen på
vippebrett. Tiltakene var populære og standen hadde mye besøk.

Åpent hus på Ullevål

Fysioterapeutene ved Ullevål markerte seg med egen stand på
sykehusets åpne dag nylig. Besøkende kunne her få testet sin
balanse, på vippebrett eller med Bergs Balanseskala.
Foto: Ullevål sykehus.

Nyttig brosjyre for dine «kunder»!

I Norge lider ca 100 000 mennesker av muskel- og
skjelettplager, og hver dag er ca 20 000 av disse
sykemeldt*. Med enkle virkemidler kan mange av
disse lidelsene forebygges. Vi gir deg gratis brosjyrer
som du kan dele ut til dine «kunder».
Her er det nyttige råd fra fagfolk på området.
* Overlege Bo Veiersted, Statens arbeidsmiljøinstitutt.

www.hodesett.no

AUTRA AS er Norges ledende importør av hodesett.
Vi ønsker å fokusere på de ergonomiske fordelene det er å
bruke hodesett. Med vårt felles mål om å forebygge slitasje
og belastningsskader, håper vi at du som fagperson vil
formidle budskapet til dine «kunder».

Bestill «ergonomi-folder» slik:
Bestill 20 - 50 eller 100 stk for gratis forsendelse.

e-post: autra@autra.no
Tlf.: 32 20 83 00
Fax: 32 20 83 10
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Balansekunst. UHOs nye for-
handlingsdirektør Per
Engebretsen er vant til å balan-
sere. I et intervju med FYSIOTE-
RAPEUTEN sier han at han tror
forskjellighetene mellom de sju
UHO-forbundene er til å leve med.
Ja, han tror til og med at dette
kan gi de mindre forbundene en
viss påvirkningskraft.

Studenter overtar ansvar. Ved Ullevål sykehus
har fysioterapeut-, sykepleier- og ergoterapeut-
studenter en praksis som innebærer at de overtar
store deler av ansvaret for en avdeling. De skal
gå mest mulig inn i avdelingen som vanlige
«ansatte» og skal jobbe tverrfaglig. Denne typen
praksis er gull verdt, mener studenter FYSIOTE-
RAPEUTEN  har snakket med.

Fysioterapeut eller forsker? Dobbelt-
medlemskap i NFF og Norsk Forskerfor-
bund opphører helt ved årsskiftet. Arve
Vorland Pedersen og Jan Harry Størksen
er begge høgskolelektorer ved Høgskolen
i Sør-Trøndelag, HiST. Den ene velger
Forskerforbundet, mens den andre fort-
setter som NFF-medlem.

Bevegelse i Trondheim. Nordisk konferanse i
bevegelsesvitenskap gikk nylig av stabelen. Rundt 85
deltakere, deriblant mange fysioterapeuter, deltok på
presentasjoner som dekket alt fra bevegelsesanalyse
innen trening og prestasjon hos toppidrettsutøvere til
testing og vurdering av motorisk funksjon hos barn og
eldre. Program for bevegelsesvitenskap har etablert et
solid fagmiljø i sine lokaler ved Dragvoll idrettssenter
på NTNU.
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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.

Et godt fagtidsskrift eller
bare et medlemsblad?
Fagstoffet i FYSIOTERAPEUTEN har vært i fokus denne høsten. Et seminar for våre

refereer har vært utgangspunktet for evaluering og nytenkning rundt kvalitet og vektleg-

ging av fagstoff.  Vi har som hovedmål at flere fysioterapeuter skal skrive fagartikler til

tidsskriftet, og at vi  skal få større bredde og høy kvalitet på fagstoffet.

Vi er inne i en prosess hvor det er flere biter vi ønsker å legge på plass. Det er ressurs-

krevende og utfordrende for et tidsskrift å skulle henge med i utviklingen innen helsefaglig

og medisinsk publisering, og samtidig formidle forskning og praksis til fysioterapeuter på

best mulig måte. Noen ønsker at FYSIOTERAPEUTEN skal bli mer evidensbasert, og

satse mot større grad av merittering. Andre setter pris på at tidsskriftet bevarer sin profil,

med en blanding av praksisnære fagartikler og nyhets- og reportasjestoff.  Framtids-

perspektivene frister også,  blant annet med større muligheter for bruk av elektroniske

publiseringsalternativer. Redaksjonen vurderer alle de mulige veiene vi kan gå, men er til

syvende og sist helt avhengige av hva NFF og våre lesere ønsker at FYSIOTERAPEU-

TEN skal være i framtiden.

I en leserundersøkelse i januar vil fagstoffet få en sentral plass. Svarene vil forhåpent-

ligvis gi oss noen ledetråder. Det er viktig for oss å få vite hvordan vi skal formilde fors-

kning og praksis på en slik måte at det når ut til fysioterapeuter. Samtidig er vi opptatt av å

bygge videre på den kunnskapsbasen faget har. For å opprettholde vår rolle som fag-

tidsskrift må vi ha tilgang på relevante og gode fagartikler. Satsningsområder framover vil

være å forbedre og standardisere retningslinjene våre, heve kvalitet og kompetanse på

referee-ordningen og rekruttere flere frivillige faglige medarbeider med ulike funksjoner.

Utover vårt redaksjonelle arbeid er det viktig at fysioterapeuter ser det potensiale som

ligger i eget fagblad. Det ligger et stort ansvar på våre egne forskere her, men tidsskriftet

er også en svært god publikasjonsarena for studenter på grunnutdanning, og ikke minst fy-

sioterapeuter på mastergradsnivå eller under annen videreutdanning. Kunnskapsbasert

praksis innebærer at fysioterapeuter publiserer sine forskningsresultater. FYSIOTERA-

PEUTEN er et naturlig og ikke altfor avskrekkende sted å begynne. Til tross for tøffe øko-

nomiske utfordringer  i 2004, er vi optimistiske i vår satsning på bladets faglige innhold og

ser fram til et nytt år med masse engasjement fra skrivelystne fysioterapeuter.
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Pasienter som går til manuellterapeuter og kiroprak-

torer er svært fornøyde med henvisningsprosjektet.

Ifølge en ny rapport fra SINTEF opplever ni av ti pasi-

enter at de blir fortere friske.

Rapporten fra SINTEF Unimed oppsummerer erfaringer med to års
forsøksordning, og den er laget på oppdrag fra Rikstrygdeverket.
Dette er en del av vurderingsgrunnlaget for om henvisningsprosjektet
skal gjøres til permanent ordning. Ifølge Aftenposten, som først om-
talte rapporten,  er brukerne positive – både når det gjelder kiroprak-
tor- og manuellterapitjenester. 90 prosent mener de opplever en ras-
kere «gang i systemet» som følge av at de kan oppsøke manuell-
terapeut og kiropraktor direkte.

Leder i Faggruppen for manuell terapi, Petter Chr. Lehne sier i en
kommentar til nettstedet www.manuellterapi.com at resultatet av un-
dersøkelsen er som ventet.

– Ordningen gir pasientene flere rettigheter og større valgfrihet.
Det er vår erfaring at pasientene setter pris på dette, sier Lehne.

83 prosent av kiropraktorenes brukere og 68 prosent av manuell-
terapeutenes brukere mener at ordningen bidrar til at de opplever en
raskere bedring. 68 prosent av brukerne av kiropraktortjenester og 78
prosent av brukerne av manuellterapitjenester mener at forsøket totalt
sett har gjort det enklere for dem.

Pasientene liker
henvisningsprosjektet

Ifølge rapporten  kan man ikke vise til en stor virkning på sykefra-
vær direkte knyttet til muskell- og skjelettsykdommer. Men veksten i
sykefraværet i forsøksfylkene, som er Vestfold, Nordland og Horda-
land, har vært én til to prosentenheter lavere enn i resten av landet.
Forskerne antyder en mulig sammenheng mellom denne lavere vek-
sten og forsøket med henvisningsrett for manuellterapeuter og kiro-
praktorer.

Pasientene som deltok i undersøkelsen hadde ingen betenkelighe-
ter med å ha manuellterapeut/kiropraktor som ansvarlig behandler og
kontaktperson. De mente det var unødvendig å gå til legen med
kjente plager. Likevel understreket de at manuellterapeuter og kiro-
praktorer har kunnskap på et begrenset område, og at leger må inn i
bilde hvis tilstanden endres.

Den fullstendige sluttrapporten fra SINTEF, som ikke var offent-
liggjort da FYSIOTERAPEUTEN gikk i trykken, vil også ta for seg
de samfunnsøkonomiske konsekvensene av prøveprosjektet. ■

Beste tipset du får i år!

Med et UltraTan solarium får du brune, fornøyde kunder og gode
ekstrainntekter uten noe særlig merarbeid. UltraTan har svært

driftssikre solarier til moderate priser og grei finansiering. Kan til-
kobles myntboks eller styres fra resepsjon. Be om katalog!

AGIT ULTRATAN, Gullstølsstien 139, 5152 Bønes
Tlf. 55 12 38 40. E-post: info@ultratan.no
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En fysioterapeut sentralt i

undervisningsmiljøet i Tromsø er

innklaget for NFFs etiske utvalg.

Bakgrunn for innklagingen er

blant annet bruk av informanter i

en fagartikkel som ble presentert i

FYSIOTERAPEUTEN i sommer.

Av Heidi Johnsen
heidi.johnsen@fysio.no

Leder i Etisk utvalg, Trond Wiesener bekref-
ter på forespørsel fra FYSIOTERAPEUTEN
at de har en slik sak til behandling. Han vil
imidlertid ikke si noe om innholdet i saken. I
tråd med regelverket er den nå sendt til den
påklagede for uttalelse. Saken vil ifølge
Wiesener bli behandlet på nyåret. Det er den
ene av informantene i fagartikkelen som har
brakt saken inn for NFFs etiske utvalg.

Bakgrunn for innklagingen er bruken av
informanter i en videofilm, hvor én pasient

Etisk utvalg behandler omstridt
bruk av informanter

behandles av to forskjellige fysioterapeuter.
På bakgrunn av behandlingen og videofil-
men forsøker forskerne å belyse hvordan fy-
sioterapeutene har utført jobben og hvilken
relasjon de hadde til pasienten.

Den ene informanten sier til FYSIOTE-
RAPEUTEN  at vedkommende ikke visste
noe om denne koblingen før fagartikkelen
stod på trykk. Den andre ga tillatelse til at
seansen ble filmet, men var ikke klar over
bruken, fordi som vedkommende sier; det er
ikke uvanlig at vi filmer behandling. Hun
leste da sitt bidrag, men var ikke klar over at
hun skulle sammenlignes med  en annen fy-
sioterapeut og at dette skulle ende opp som
en fagartikkel.

Det er klare retningslinjer for hvordan in-
formanter skal brukes i forskning. De skal
blant annet være informert om hvordan stof-
fet skal brukes og hvordan det skal presente-

Helsinkideklarasjonen er en erklæring om etiske prinsipper til rettledning for leger og andre
som utfører medisinsk forskning som omfatter mennesker. Her står det i punkt 198 at medi-
sinsk forskning er underlagt etiske standarder som fremmer respekt for mennesker og be-
skytter deres helse og rettigheter. ■

res. Vedkommende har også anledning til å
trekke seg underveis. Innklageren mener at
slik informasjon ikke er blitt gitt.

I Helsinkideklarasjonen, punkt 20, står
det: Forsøkspersoner som inngår i forskning
må være frivillige og informerte deltakere.
Ved brudd på NFFs yrkesetiske retningslin-
jer kan tre sanksjoner anvendes:
a. Saken avvises.
b. Saken  gis ikke medhold.
c. Saken gis medhold.

Hvis saken får medhold, kan følgende
iverksettes:
- Fysioterapeuten gis kritikk.
- Fysioterapeuten gis advarsel.
- Fysioterapeuten ekskluderes fra NFF.
Etisk utvalg kan også vedta å oversende en
sak til Fylkeslegen. Berørte parter skal da
først informeres om dette. ■

Hva mener leserne?
FYSIOTERAPEUTEN trenger oppdatert informasjon om hva leserne ønsker av sitt fagblad. I januar skal vi

derfor gjennomføre en leserundersøkelse, der 600 av leserne vil få tilsendt et spørreskjema fra MMI.

Spørreskjemaet vil innholde ca.35 spørsmål om alt fra fagartikler til generelt reportasje- og nyhetsstoff,

annonser og utforming. En større del enn det som er vanlig ved slike leserundersøkelser, vil være

spørsmål rundt fagstoff og fagartikler.

FYSIOTERAPEUTEN er i gang med en prosess som har som mål å avklare hva leserne ønsker av

generelt fagstoff og vitenskaplige fagartikler i bladet. For å komme videre med dette arbeidet trenger vi

kunnskap om hva leserne har behov for. Hvor mye fagstoff ønsker de og i hvilken form? Er det de

vitenskaplige fagartiklene det er størst interesse for, eller er det også et ønske om flere og lettere

nyhetsartikler og reportasjer fra forskning og praksis?

Vi håper at alle dere som blir plukket ut til å delta i leserundersøkelsen, kan ta dere tid til å svare

ærlig og grundig på spørsmålene. Det vil være til stor hjelp for oss i arbeidet med å videreutvikle bladet.

Etiske retningslinjer ved forskning
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Vinnerne har begge utført sine forskningsprosjekter ved Senter
for Idrettsskadeforskning ved Norges Idrettshøgskole. Begge er
dessuten klinikere ved Norsk Idrettsmedisinsk Institutt (NIMI)
i Oslo.

Grete Myklebust (45) fra Trondheim er fysioterapeut og tid-
ligere landslagsspiller i håndball. Hun forsvarte sin doktorgrad
ved Norges Idrettshøgskole i juni.

Myklebust jobber nå i en post.doc-stilling ved Senter for
Idrettsskadeforskning ved Norges Idrettshøgskole. I tillegg er
hun fysioterapeut ved NIMI. Grete Myklebusts forsknings-
prosjekter har i hovedsak vært knyttet til fremre korsbånds-
skader blant kvinnelige håndballspillere. Hun har gjennomført
to epidemiologiske studier for å kartlegge skadeforekomst og
risikofaktorer for fremre korsbåndskade i håndball. Studien er
den første i sitt slag internasjonalt hvor man har greid å fore-
bygge korsbåndskader.

Thor Einar Andersen (45) fra Kristiansand er lege og har
markert seg mest innen fotball. I løpet av 2003 og 2004 har el-
ler skal han publisere, som første- eller andreforfatter, i alt 11
arbeider i internasjonale tidsskrifter. Dette representerer deler
av Andersens doktorgradsarbeid, som vil bli innlevert innen ut-
gangen av året. Prisvinnerens arbeider viser at fotballskader
kan forebygges gjennom systematisk arbeid. ■

Idrettsmedisinske priser

Grethe Myklebust og Thor Einar Andersen har

fått Vitals idrettsmedisinske priser for beste

forskningsprosjekter innen idrettsfysiologi og

idrettsmedisin. Prisene, som er på 20.000 kro-

ner, ble overrakt under Idrettsmedisinsk Høst-

kongress i Stavanger.

Prisvinnere. Fysioterapeut Grethe Myklebust og Lege Thor
Einar Andersen. Foto: Vital

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

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

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

HVORFOR BRUKE 
VANDRESTAVER?
• Vandrestaver reduserer belast-

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

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

lengre turer
• Vandrestaver gir deg bedre 

balanse i krevende terreng.
• Vandrestaver fungerer utmerket 

som støtte og avlastning
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Kolleger i hvert sitt forbund
Dobbeltmedlemskap i NFF og

Norsk Forskerforbund opphører

helt ved årsskiftet. Arve Vorland

Pedersen og Jan Harry Størksen

er begge høgskolelektorer ved

Høgskolen i Sør-Trøndelag, HiST.

Den ene velger Forskerforbundet,

mens den andre fortsetter som

NFF-medlem.

Av Heidi Johnsen
heidi.johnsen@fysio.no

Jan Harry Størksen er avdelingsleder i Sør-
Trøndelag. Han begrunner sitt valg som
NFF-medlem ut fra at han definerer seg som
fysioterapeut.

– Derfor ser jeg ingen andre alternativer.
NFF er det eneste valg når det gjelder faglig
utvikling. Lønnspolitisk er det også viktig,
enten man er ansatt i offentlig eller privat
sektor. Det er en styrke å ha en oppegående
forhandlingsseksjon i ryggen, når kommu-
neøkonomien truer med oppsigelser og inn-
draging av driftstilskudd, sier Størksen.

Aktiv organisasjon
Som medlem er det opptil meg og deg hvor-
vidt det skal være en debatt i forbundet.

– Vi kan ikke bare klage på at NFF ikke
gjør noe for oss. Medlemmene er NFF, og
det er vi som må engasjere oss, sier han og
trekker fram et eksempel.

– Avdeling Sør-Trøndelag  hadde nylig
avdelingsmøte. Temaet var Tariff 2004 med
utgangspunkt i NFFs debattnotat som er
sendt til medlemmene. Åtte møtte opp! Jeg
vet at debatten går flittig ute blant fysiotera-
peutene, og jeg er sikker på at det blant med-
lemmene vil være både fornøyde og misfor-
nøyde røster etter vårens oppgjør. Ingen fra
privat praksis møtte opp, sier Størksen.

Ut av NFF
Arve Vorland Pedersen har meldt seg ut av
NFF og fortsetter som medlem i Forsker-

forbundet. Han begrunner det med at han er
mer opptatt av handling enn ord. Jeg har
bedt om hjelp en gang for å redde jobben
min. Det fikk jeg ikke.

Pedersens misnøye med NFF går tilbake
til tiden da Høgskolen i Sør-Trøndelag kom
opp i en vanskelig økonomisk situasjon og
var i ferd med å bli nedlagt.

– Vi fikk forbundsleder opp hit, forklarte
situasjonen og ba om hjelp for å redde ut-
danningen og våre arbeidsplasser. Problemet
var blant annet at høgskolen, i forhold til av-
talen om veileder i privat praksis, måtte be-
tale for denne tjenesten. Med vår økonomi
var dette mye penger, og vi så at dette mak-
tet vi ikke. Da ville vi mangle penger til å
fordele på andre utgifter, blant annet lønnin-

... mens Arve Vorland Pedersen
velger Forskerforbundet.

Foto: Heidi Johnsen

ger. Forbundet hadde bare fokus på praksis-
veilederne. Mitt medlemsskap og min jobb
betydde ingenting i dette tilfellet, hvor jeg
virkelig trengte forbundet. Selv måtte jeg og
andre gå kraftig ned i lønn ved å redusere
stillingen for å finansiere praksisveilederne.
Jeg måtte jobbe ved siden av for å klare
meg, sier Pedersen.

Da han fikk beskjed fra NFF om at
dobbeltmedlemskap ville opphøre, ringte
han forbundet og spurte hva han skulle gjøre
i forhold til forsikring.

– Jeg fikk beskjed om at dette skulle un-
dersøkes. Da jeg ikke fikk noen tilbakemel-
ding, ga jeg beskjed til Forskerforbundet at
jeg fortsatte som medlem der, sier Pedersen.
■

Skiller lag. Jan Harry Størksen
blir i NFF…

– Det er en styrke å ha en oppe-
gående forhandlingsseksjon i
ryggen, når kommuneøkonomien
truer med oppsigelser og inndra-
ging av driftstilskudd.

– Da jeg ikke fikk noen til-
bakemelding fra NFF, ga

jeg beskjed til Forsker-
forbundet at jeg fortsatte

som medlem der.
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– Kom på arenaen i 2004 og

påvirk valgkomiteen til å få fram

kandidater fra høgskolemiljøet.

Få dem valgt inn i råd og utvalg!

Dette er generalsekretær Lene Rønning-
Arnesens oppfordring til NFF-medlemmer
som vurderer å gå over til Forsker-
forbundet. Hun understreker at det er vik-
tig at forbundet har en medlemsmasse som
favner vidt.

– Det gir NFF styrke. Se på Den norske
lægeforening. Der er alle med, uansett
nivå, sier generalsekretæren.

– Det påstås fra enkelte hold at NFF
ikke gjør noe for ansatte ved høgskoler og
universiteter?

– Det er ikke slik at Forskerforbundet
har fått igjennom de krav  som ligger
innenfor de statlige lønnsplaner og opp-
rykk i justeringsforhandlinger. Tidligere
hadde AF hånd om dette, mens UHO  har
hatt ansvaret de siste årene. NFF har sam-
arbeidet med akademikerne om å få dette
gjennomført. Når det gjelder den konkrete
saken ved HiST, mener jeg NFF satte inn
ressurser og at forbundsleder tok affære.

– Hva tilbyr NFF konkret for å unngå
at medlemmer går over til Forsker-
forbundet?

– Vi har en egen nettside for ansatte ved
høgskolene og universitetene. Ved alle lo-
kale forhandlinger kan man be om hjelp
(bakvakt). I 2004 skal NFF holde to kurs
for tillitsvalgte ved høgskolene, sier
Rønning-Arnesen.

Hun understreker at NFF er svært opp-
tatt av innholdet i utdanningen og i å på-
virke rammeplanene og ramme-
betingelsene.

I UHO er det opprettet en egen enhet
som skal ivarerta dette på overordnet poli-
tisk nivå. Dette er forankret i sentralstyret,
hvor Beate Ytreberg er ansvarlig, sier ge-
neralsekretæren. ■

– Bruk
landsmøtet!

Av Heidi Johnsen
heidi.johnsen@fysio.no

Forsknings- og utdanningsdepartementet
har pålagt Universitetet i Oslo å ta betalt for
utleie av lokaler. Fysioterapeututdanningen
ved HiO er regnet som ekstern i denne sam-
menhengen. For utdanningen, som bruker
disseksjonssaler og preparater i undervis-
ningen, betyr det en utgift på over 300.000
kroner fra høsten 2004. Dette året har ut-
danningen en overgangsordning som det er
mulig å håndtere.

– Disse pengene må tas fra anatomi-
budsjettet som er på rundt 500.000 kroner.
Det betyr at vi vil sitte igjen med 200.000
kroner til undervisning. Det er umulig, og
vi må få  pengene fra ett eller annet sted,
helst fra departementet. Hvis ikke må jeg
søke Høgskolen sentralt, sier Bugge Riga-
ult.

Viktig fag
Anatomiundervisningen er en av grunn-
steinene i fysioterapeutdanningen og er på
21 studiepoeng (7 vekttall). Av disse utgjør
eksamen på Anatomisk Institutt 15 studie-
poeng, mens seks studiepoeng er integrert i
eksamen det første året av utdanningen.

For studentene har verken studiepoeng,
arbeidsbelastning eller krav blitt redusert.
Antall undervisningstimer er noe redusert,
og kravet til studentenes egenlæring har
økt. Bugge Rigault understreker at student-
aktive læringsformer er vanlig i dag, og hun
vil ikke, slik enkelte røster hevder, være
enig i at dette betyr kvalitetsreduksjon for
studentenes læring.

Høgskoledirektør Åsulv Frøysnes mener
Høgskolen kan løse problemet med å opp-
rette en stilling ved HiO som kan ta seg av
anatomiundervisningen.

– Er det en god løsning?
– Vi skal sette ned en gruppe som skal

utrede denne problemstillingen. I så fall vil

Strid om økt husleie

det bli en tilsetting sammen med universite-
tet. Men vi må ha tilgang til disseksjons-
lokaler, sier Bugge Rigault.

Mulige løsninger
I motsetning til Bugge Rigault er ikke Frøy-
snes enig i at man må bruke universitetets
lokaler til selve undervisningen. Han mener
det er mulig å finne alternative løsninger,
blant annet med bruk av kunstige preparater.
Frøysnes sier avdelingen diskuterer mulige
løsninger, blant annet å ha undervisningen i
skolens egne lokaler. Men han understreker
at han forstår fysioterapeututdanningens ar-
gumenter.

– Spørsmålet er om avdeling for helsefag
skal betale regningen, om HiO skal gjøre det
eller om vi skal sende regningen til departe-
mentet, som jeg uansett har tenkt å ta pro-
blemstillingen opp med, sier Frøysnes.

God kvalitet
Han sier fysioterapeututdanningen i Oslo er
kjent for god kvalitet. Men den er dyr, noe
som blant annet skyldes betaling av praksis-
veiledere ved sykehus.

– Jeg skjønner at fagmiljøet vil ha tilgang
til lokalitetene i Domus Medica og til prepa-
ratene. Men det betyr ikke at vi på sikt ikke
kan finne ordninger som kan erstatte univer-
sitetets lokaliteter.

– Hva er alternativet?
– Husleien vi betaler til UiO kan vi bruke

til å ansette undervisningspersonale ved
høgskolen. Hittil har argumentet mot dette
vært at vi ikke har gode nok kandidater.
Spørsmålet er om vi må ha undervisning på
professornivå, og om det er nødvendig å ha
medisinere i en slik stilling, sier Frøysnes. ■

– Jeg har ikke penger på budsjettet til å betale en husleieøkning for

anatomiundervisningen på over 300.000 kroner fra neste høst, sier

Nina Bugge Rigault, leder for fysioterapeut- og mensendickutdan-

ningen ved Høgskolen i Oslo.
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- Jeg er vant til å balansere, sier

Per Engebretsen når han blir stilt

spørsmålet: Hvordan skal du klare

å ivareta både de små og de digre

forbundene i Utdanningsgruppe-

nes hovedorganisasjon (UHO)?

Av Berit Nyman
berit.nyman@fysio.no

Den grå genseren tar godt vare på Per
Engebretsens generøse skikkelse, en høstdag
på Kaffistova. Han tar seg god tid til å
snakke, både om den stillingen han nylig
forlot og den han skal ta fatt på.

– Jeg skal jo ikke på jobben før neste
mandag, smiler han lurt, før han hviler ar-
mene på bordet og sier han har tro på at for-
skjellighetene mellom de sju UHO-forbun-
dene skal være til å leve med. Han tror til og
med at det vil kunne gi de mindre forbun-
dene en viss påvirkningskraft.

– Men det er vel gjerne kjøttvekta som
teller når det kommer til stykket, og de fleste
forhandlingskortene er spilt?

– Jo. Men på mange områder tror jeg ar-
beidsgiverne vil ha sammenfallende interes-
ser med arbeidstakerne. Og kanskje gjelder
det særlig innenfor de mindre forbundene.

Per Engebretsen har vært statens perso-
naldirektør siden 1995, forhandlingsleder for
staten i til sammen 12 år. I flere år på 1980-
tallet forhandlet han på vegne av Akademi-
kernes fellesorganisasjon (AF). Mannen får
følgende skussmål fra så vel forbundsfeller
som arge forhandlingsmotstandere: Ytterst
redelig, dyktig, tøff, og til å stole på.

– Det er veldig hyggelig å høre sånt. Jeg
er opptatt av å være forutsigbar, i den for-
stand at jeg  vil stå for det jeg har sagt.
Langs det idealet har jeg også forsøkt å
legge statens lønns- og arbeidspolitikk. Det

Balansekunstneren
er en tøff og krevende jobb å være personal-
direktør i staten – man er under stadig kryss-
press, og må si nei til både arbeidstakere og
arbeidsgivere. Vi har til og med gått imot ar-
beidsgiverne i Arbeidsretten! I tillegg legger
staten premisser for det øvrige arbeidslivet
og kan for eksempel ikke være lønns-
ledende. Man blir litt dualistisk av sånt.

– Jeg vil gjerne minne om at Norge som
nasjon har tjent på at vi har hatt billig akade-
misk arbeidskraft. Dermed har vi også hatt et
velutdannet byråkrati, sier Per Engebretsen.

Spennende tilbud
Det er blitt lagt merke til at han går tilbake
til organisasjonene – til arbeidstakerne. På
forsommeren i år kom jobbtilbudet som for-
handlingsdirektør i UHO. Engebretsen syn-
tes det var et spennende tilbud.

– Etter tolv år i mer eller mindre samme
stilling, er det vel ikke unaturlig å skifte. Det
virker uhyre interessant å få være med på å
bygge opp den nokså unge sammenslutnin-
gen UHO. Dessuten klarer jeg jo å bevise at
seniorer kan begynne på en ny karriere!

Engebretsen, som er 57, bedyrer at han
ikke ønsket seg vekk på grunn av ledelsen i
Arbeids- og administrasjonsdepartementet.

– Er det morsommere å fremme krav i
forhandlinger, enn å sitte på pengesekken?

Spørsmålet blir møtt med gjallende latter,
og etter hvert et saklig svar.

– Det er jeg ikke så sikker på! Jeg tror jeg
bruker nesten de samme egenskapene, uav-
hengig av bordside. Jeg hadde dem jo med
meg fra organisasjonslivet og inn i staten.
Jeg har i grunnen oppdaget at den viktigste
egenskapen er å omgi seg med folk man kan
stole på!

– Du skal lede forhandlinger på vegne av
en menneskemengde på størrelse med Ber-
gens befolkning. Vel 8.000 av dem er fysiote-
rapeuter, og forbundet deres er det fjerde
største i sammenslutningen. Utdannings-
forbundet er giganten med 133.000 medlem-
mer, og diakonforbundet er lilleputt med sine
500 sjeler. Du må si litt mer om hvordan du
skal klare å dra godt på vegne av så ulike
størrelser.

Smått og stort i UHO
– Jeg mener det når jeg sier at jeg ikke tror
ulikhet i størrelse blir det vanskeligste pro-

blemet. Jeg er vant til å balansere,
både store og små organisasjoner, og
store og små arbeidsgivere. Større ut-
fordringer ligger det kanskje i for-
hold til Kommunenes sentralforbund
(KS), som nå skal overta arbeidsgi-
veransvaret for alle lærerne. Samti-
dig som lærerne innfases skal
normaltilstand opprettholdes for alle
andre grupper. Jeg er spent på hvor-
dan dette går. Det er viktig at KS
viser seg som en skikkelig arbeids-
giver for lærerne – som de jo har
bedt om ansvaret for gjennom en
generasjon.

– NFF har forventninger til
UHO under din ledelse. Ett ele-
ment er den voksende gruppen
privatpraktiserende fysioterapeu-
ter som er medlemmer av forenin-
gen, men ikke del av noe offentlig
lønnsregulativ.

– Dette er en problemstilling
jeg er godt kjent med. Som sagt,
det er viktig å ivareta forskjellig-
het både innenfor forbundene og
i den store sammenslutningen
UHO. Vi må unngå profesjons-
kamp, like mye som strid mel-
lom stillingsnivåer. Det er for
eksempel lurt ikke å gjøre vedtak av typen
«ingen må tjene mer enn så og så mye».

Avgi suverenitet?
Per Engebretsen er ikke redd for å ta ordet
solidaritet i munnen. Han bruker det til og
med når han går inn på et så vanskelig tema
som hvordan de ulike forbundene og UHO
skal utvikle seg i framtiden.

– På sikt må nok forbundene avgi noe av
sin suverenitet til UHO. Det kan bli en van-
skelig prosess. Men det vil være nødvendig
for å få en slagkraftig sammenslutning. Det
handler rett og slett om solidaritet; om et
samhold bak utsatte grupper. Det er bedre å

– Det er en kjennsgjerning at
kvinner står svakere enn

menn på det individbaserte
arbeidsmarkedet.

– Jeg klarer jo å bevise at se-
niorer kan gjøre ny karriere!
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ta vanskelige runder
innenfor familien enn utenfor.

– Hva er dine viktigste ambisjoner i livet?
– Jeg har to forutsetninger i alt jeg gjør:

Jeg må ha det moro, og jeg må ha spillerom!
Når det er på plass, er jeg veldig ambisiøs på
vegne av den arbeidsgiveren jeg har, for å nå
de målene organisasjonen setter seg. Samti-
dig er jeg opptatt av å være troverdig. Når vi
sier noe, skal det være det vi mener og det vi
står for. Jeg vil ikke være noe svingende
spett!

Per Engebretsen befinner seg langt fra
svingende spett og kapper som flagrer med
vinden. Han minner mer om en sjøkaptein

som i mange år har brakt skuter til trygg
havn, i all slags vær. Han forteller at han har
en hytte ved sjøen, i Østfold et sted. Dit drar
han når det har vært dager og netter med
tøffe forhandlinger, og det endelig er tid til å
ta pause og lade opp batteriene.

Fragmentering bekymrer
– Du har erfaring fra begge sider av ar-
beidslivet. Har du noen bekymringer for må-
ten det utvikler seg på?

– Jeg er bekymret over fragmenteringen,
både i arbeidsliv og samfunnsliv. Oppsplitt-
ingen i stadig mindre enheter og særinteres-

ser er en moteretning som har så stor opp-
slutning at jeg frykter vi kan miste helhets-
perspektivet. Når vi etter 40 år med gode ti-
der har kommet dit at mange virkelig har et
valg, velger vi bort de kollektive ordningene.
Det kan gjøre det gode til det bestes fiende.
Det blir mennesker med bestemte egenska-
per som klarer seg i enhver sammenheng, de
andre faller for lett igjennom. Det er også en
kjennsgjerning at kvinner står svakere enn
menn på det individbaserte markedet. Hvis
vi mener noe med høy yrkesdeltakelse for
kvinner i dette landet, bør vi snart erkjenne
slike ting.

– Du har levd lenge som leder. Hva er din
oppskrift på det å holde ut i framskutte posi-
sjoner?

– Først og fremst må jeg brenne for det
jeg gjør. Jeg kan jobbe døgnet rundt på det
grunnlaget, fordi jeg liker å finne løsninger.
Og det er mye bedre å få gjort ting unna enn
å la dem ligge. Jobb som ligger og venter, er
det verste for meg.

– På den andre siden er jeg veldig flink når
jeg har ferie. Da slapper jeg helt av, og er nes-
ten lat. Kan ligge i sola i timer og bare kose
meg. Får jeg noen sånne pusterom i løpet av
året, da er jeg fornøyd og har det bra! ■

Ny los. Per Engebretsen har flyttet seg rundt
bordet, til plassen som forhandlingsdirektør
i UHO. Derfra skal han lose 8.000 fysiotera-
peuter, 133.000 lærere og over 100.000
andre arbeidstakere gjennom krevende
farvann. Foto: Berit Nyman

– Jeg må ha det moro, og jeg
må ha spillerom!

– På sikt må nok forbundene
avgi noe av sin suverenitet
til UHO.
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Overvekt – den nye epidemien

Overvektige blir ikke tatt på alvor i

det norske helsevesenet. Det me-

ner Serena Tonstad, leder for

Norsk forening for fedme-

forskning. Fysioterapeuter fra hele

landet deltok nylig på en Oslo-

konferanse om fedme som den

nye globale epidemien.

Berit Nyman
berit.nyman@fysio.no

Tonstad fikk støtte av flere innledere ved
Ekspertkonferansen om overvekt, som sam-
let norske og utenlandske eksperter i regi av
Sosial- og helsedirektoratet i slutten av okto-
ber. WHO har definert overvekt som en av
verdens største helseutfordringer. Det norske
helsevesenet er på ingen måte klart til å møte
denne utfordringen, ifølge Serena Tonstad.

– Vi er litt tatt på sengen av fedme-
epidemien. Og det er dessverre en tendens
blant helsearbeidere til å tenke at fedme og
overvekt handler om den enkeltes selv-
kontroll, sa hun blant annet i innlegget sitt.

Samtidig understreket både hun og fler-
tallet av de andre innlederne på konferansen
at behandlingsmetoder finnes. Det var også
mange som trakk fram forskning som viser
at alvorlig fedme svært ofte er arvelig betin-
get. Tonstad ønsker å satse både på
medikamentell behandling og på kirurgiske
inngrep overfor mennesker med alvorlig
fedme.

Bevegelse
Andre, blant dem dr. Robert Ross fra Queens
University i Canada og dr. Mikael
Fogelholm fra UKK-instituttet i
Tammerfors, Finland, trakk fram viktigheten
av å bruke fysisk aktivitet både for å fore-
bygge overvekt og som behandling.  Susan
Jebb, ernæringsforsker fra Cambridge i Stor-
britannia, er også like mye opptatt av at folk
må bevege seg mer, som av å legge om kost-
holdet.

De forskerne som fokuserer på bevegel-
ser og fysisk aktivitet, understreker at det er
store utfordringer forbundet med å få folk
opp av godstolen.

– Lokalmiljøet spiller en stor rolle for hva
slags atferd folk har. Planleggerne bør ta inn
over seg at når det er vanskelig å finne trap-
pene i en kontorbygning, er det enda flere
som tar heisen! sier Mikael Fogelholm. Han
mener alle arbeidsplasser bør ha dusjrom og
tørkerom tilgjengelig for dem som vil sykle
til jobben, og at skolene bør tenke grundig
gjennom hva slags tilbud elevene får i
gymtimene.

Livsstil med fysioterapeut
– Det er tragisk hvordan mange overvektige
får høre at de bare må spise mindre og be-
vege seg mer. De får også høre slikt i kon-
takt med helsevesenet. Men vi vet jo at over-
vekt ofte er arvelig betinget, og at det ofte er
kompliserte årsaker bak, sier fysioterapeut
Bente Havstein, en av de fysioterapeutene
som deltok på fedmekonferansen.

Hun arbeider med livsstilsgrupper ved
Skogli rehabiliteringssenter på Lillehammer.
Pasienter som har hoveddiagnose overvekt,
får tilbud om å være i en slik gruppe de fire
ukene oppholdet ved Skogli varer. Senere får
de tilbud om oppfølging. Alle får sin egen
plan, der kosthold og trening er nøye tilpas-
set. Under oppholdet får de mest mulig
kunnskap om hvordan de skal klare å endre
livsstil også hjemme.

– Vi synes vi har lykkes svært godt med
dette arbeidet, som selvfølgelig er basert på

tverrfaglige team, der leger, sykepleiere og
ernæringsfysiologer også er med, sier Hav-
stein. Livsstilsgruppene har eksistert siden
1992, og senteret håper å få fortsette med
dem når Helse Øst har evaluert satsingen.

– Synes du fysioterapeuter generelt bør
gå sterkere inn i arbeidet med å forebygge
overvekt blant folk?

– Ja, det synes jeg absolutt. Jeg er jo klar
over at det i privat praksis ofte er knapt med
tid, men – fysioterapeuten kommer veldig
nær pasienten. Vi har dem på benken og har
en viktig anledning til å prøve å motivere
dem som vi ser har et overvektsproblem. Vi
kan for eksempel tipse dem om faglig ek-
spertise som de kan kontakte selv, sier Bente
Havstein.

Bryte ond sirkel
Tormod Allum arbeider også som fysiotera-
peut i et tverrfaglig miljø, på Glittre-
klinikken i Hakadal nord for Oslo. Denne
spesialklinikken for lungelidelser har et vok-
sende antall pasienter med høy kroppsvekt.

– Mange mennesker med dårlig lunge-
kapasitet kommer lett i en ond sirkel. De har
vanskelig for å trene, sitter mye stille, og
selv om de kanskje ikke spiser mer enn før,
får de lav forbrenning og legger lett på seg.

– Hvordan kan dere hjelpe dem ut av den
onde sirkelen?

– Vi prøver å lære dem mest mulig om
sykdommen de har, og om hvordan de like-
vel kan trene og være aktive. I tillegg får de
opplæring om kosthold.

– Opplever du at du som fysioterapeut
har viktig kunnskap å tilføre?

– Fysioterapeuter har kunnskap om et
vidt spekter av aktivitetsmuligheter. Ikke alle
kan sitte på en sykkel eller gå på tredemølle.
Å hjelpe til med å finne lystbetonte trenings-
aktiviteter er noe av det viktigste vi gjør!
mener Allum. Han understreker at slanking
ikke nødvendigvis er målet for absolutt alle.

– Det viktigste er å finne en måte å holde
seg i aktivitet på for å opprettholde en best
mulig kondisjon. ■

Mikael Fogelholm
er leder ved UKK
Institutt for
helsefremmende
forskning i Finland.
Han mener
byplanleggere og
arkitekter har et
stort helseansvar:
– Hvis det er
vanskelig å finne
trappen, er det
enda flere som tar
heisen! poengterer
han.
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Kvalitative studier publiseres nå rutinemes-
sig i store medisinske tidsskrifter som The
Lancet, British Medical Journal og Journal
of the American Medical Association. Dette
signaliserer en økende anerkjennelse av
kvalitative tilnærminger i helseforskning og
praksis. Kvalitativ forskning er likevel
underrepresentert i litteraturen (1,2). Det
gjelder også i fysioterapilitteratur (3). Selv
om kvalitativ forskning har vært omtalt tidli-
gere i fysioterapilitteraturen (3- 6), har for-
holdet mellom kvalitative forskningspørsmål
og evidensbasert praksis fått lite oppmerk-
somhet. Vi argumenterer for at kvalitativ
forskning er en verdifull kilde til klinisk in-
formasjon som må taes i betraktning når den
beste tilgjengelige evidensen formuleres. I
denne artikkelen begynner vi med å gi en
kortfattet gjennomgang av målsettinger
innenfor fysioterapipraksis, historiske kilder
for kunnskap i fysioterapi og den seneste
innføringen av filosofien bak evidensbasert
praksis. Videre diskuterer vi forholdet mel-
lom kvalitative metoder og evidens og viser
til hvordan kvalitativ forskning er misforstått
og om mulig underrepresentert i fysioterapi.
Vi avslutter med å diskutere hvilke potensi-
elle bidrag kvalitativ forskning har til
evidensbasert fysioterapipraksis og oppfor-
drer fysioterapeuter til å delta i å etablere in-
ternasjonalt tverrfaglig samarbeid for kritisk

Kvalitativ forskning og evidens-
basert fysioterapipraksis

vurdering og publisering av god kvalitativ
forskning.

Fysioterapi og evidensbasert praksis
«Physiotherapy is a process that seeks to
enable individuals with impairments,
activity limitations and participation
restrictions to reach their optimal physical
and/or social functional level through
partnership with family, providers and the
community» (7). Denne beskrivelsen innbe-
fatter verdens helseorganisasjons «Interna-
tional Classification of Functioning,
Disability and Health», som vektlegger at
fysioterapi ikke bare skal henvende seg mot
fysisk funksjonssvikt, men også mot bedring
av generell funksjon og i hovedsak
optimalisere en persons deltakelse og inte-
grering i samfunnet.

 Disse rammevilkårene påvirker forsk-
ning i like stor grad som praksis. Hvis mål-
settingen for fysioterapi er å bedre pasiente-
nes livssituasjon ved å se på funksjonssvikt,
aktivitet og deltakelse, er det naturlig at også
forskningen inkluderer spørsmål, ikke bare
relatert til å redusere funksjonssvikt og øke
funksjon, men også i forhold til pasientenes
levde opplevelser. Kvalitative tilnærminger
tilbyr ofte de mest hensiktsmessige meto-
dene og rammevilkårene i forhold til dette.

Evidensbasert praksis og fysioterapi
Evidensbasert praksis er beskrevet som «the
conscientious, explicit and joudicious use of
current best evidence in making decisions
about the care of indvidual patients» (8).
Denne tilnærmingen til kliniske avgjørelser
bruker en hierarkisk framstilling av
forskingsdesign for  kritisk vurdering av stu-
dier og er avhengig av standardiserte
evidensnivåer, meta-analyser og systema-
tiske oversikter for å oppsummere serier av
relaterte studier. I søken etter å demonstrere
klinisk effekt og kontinuerlig forbedre prak-
sis, har fysioterapi (4,6) som andre helse-
profesjoner i økende grad omfavnet filoso-
fien bak evidensbasert praksis.

Tilegnelsen av evidensbasert praksis hen-
ger sammen med at fysioterapiprofesjonen i
stadig økende grad er avhengig av den empi-

risk målrettede evidensen i kliniske avgjørel-
ser. Fram til 1940-årene forholdt fysiotera-
peuter seg hovedsakelig til veiledning og råd
fra leger. Ettersom profesjonen utviklet seg,
stolte fysioterapeuter i større grad på sin
egen kliniske intuisjon og erfaring (5, 7) el-
ler på fagtradisjoner (3) som veiledende i
sine valg i forhold til behandling. En trend
mot mer forskningsbasert praksis ble obser-
vert av Dean i 1985 (9). Siden har evidens-
basert praksis i økende grad blitt fremmet
som modell for fysioterapipraksis (4).

Framdriften innen evidensbasert praksis
har vært et viktig hjelpemiddel for å kunne
identifisere og rettferdiggjøre fordelaktig
praksis for pasienter og som motmæle til et
økende press fra finansieringskilder om å
stadfeste effekten av fysioterapi. På en annen
side er denne framdriften innen evidens-
basert praksis formet av hvilke typer kunn-
skap som er regnet som evidens.

Upshur (10) påpeker at evidens i helse-
sektoren i stor grad har blitt diskutert uten å
ta evidensens natur i betraktning. Evidens er
slik han sier «an observation, fact, or
organised body of information offered to
support or justify inferences or beliefs in the
demonstration of some proposition or matter
at issue» (s. 7: 10). I følge denne definisjo-
nen, er det ingenting ved den kvalitative
forskningens natur som gjør at den ikke kan
ansees som en gyldig form for evidens.
Upshur (10) påpeker at ulike typer evidens
faller langs en kontinuum. Ved det ene
ytterpunktet ligger abstrakte eller rene mate-
matiske sannheter og i det andre det
kontekstuelle og hermeneutiske. Han argu-
menterer for at evidens i helseomsorgen ver-
ken er utelukkende abstrakt og generell, eller
kontekstuell og spesiell, men gjenstand for
gjensidig utveksling og påvirkning av begge
typer kunnskap (10).

Overbevisninger og praksis i helse-
omsorgen påvirkes og forandres av ulike ty-
per informasjon med utspring både i kvanti-
tative og kvalitative tilnærminger. Det opp-
står imidlertid et problem når den gjeldende
forståelsen av beste evidens ikke inkluderer
prosesser for å undersøke og innlemme
kvalitative studier. Evidensbasert praksis
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styrkes av robuste prosedyrer for å stadfeste
krav til stringens og troverdighet ved
forskningsfunn og som gjør det mulig å
finne evidensen som gir grunnlag for forand-
ring av praksis. Mange slike prosedyrer ek-
sisterer også innenfor kvalitativ forskning.

Kvalitativ forskning
Kvalitativ forskning er opptatt av å beskrive
og å forklare komplekse sosiale fenomen i
sine naturlige omgivelser (11). Det er svært
utfordrende å studere slike fenomener, men
hadde de blitt utelatt, ville viktige sider ved
vår forståelse av menneskets helse og opp-
førsel, gått tapt. Siden store deler av
fysioterapien tar for seg forståelsen av og
påvirkningen av personers funksjoner og rol-
ler i samfunnet, har den kvalitative forsknin-
gen muligheter til å bidra betydelig til utfor-
mingen av helseomsorgen. Kvalitative for-
skere er opptatt av oppfatninger, drivkrefter
og opplevelser, samt samspillet mellom
mennesker, organisasjoner og institusjoner.

Kvalitativ forskning er ikke en metode,
men et paraplybegrep (5) som inkluderer et
utall av forskjellige ontologiske perspektiver
(forestillinger om verden) som ikke nødven-
digvis er forskjellige i forhold til hvilke me-
toder som brukes i datainnsamling, men hel-
ler i de teoretiske forankringene som veile-
der analysen (12). Et eksempel er
«Grounded Theory» som er en ofte brukt
kvalitativ tilnærming. Den er grunnet i
Blumers teori (13) om symbolsk
interaksjonisme, som erkjenner at den so-
siale virkeligheten har fundament i menin-
gen mennesker gir fenomener i sine sosiale
omgivelser, heller enn i forhåndsetablerte
meningsinnhold. Som kontrast er «Critical
Theory» en tilnærming som fokuserer mer
direkte på ulike maktfunksjoner som grunn-
lag for hvordan mennesker forstår og oppfø-
rer seg i verden (14).

Uavhengig av hvilken tilnærming som bru-
kes, tar kvalitative studier i bruk metoder som
er svært forskjellige fra de fleste kvantitative
studier i forhold til utvalgsstrategier, metoder
for datainnsamling og dataanalyse. Det fins
flere kilder som formidler detaljerte beskrivel-
ser av forskjellige kvalitative metoder og
tilnærminger (3,11,15,16). En oversikt over
problemstillinger og noen vanlige kvalitative
tilnærminger er vist i tabell 1 (17).

Kvalitativ forskning som evidens
«Not everything that counts can be counted»
(18). Hvis målet med evidensbasert praksis
er som tidligere sitert «the conscientious,
explicit and joudicious use of current best
evidence in making decisions about the care

of indvidual patients» er det
viktig å identifisere hvilken
kunnskap vi trenger og hva
som er de beste kunnskaps-
kildene. Kvantitativ fors-
kning kan bare delvis imøte-
komme dette behovet – kva-
litativ forskning kan bidra til
å finne ut hva som mangler.
Miller og Crabtree (19) kom-
menterer følgende «Read
any randomised trial report
and the only voice you hear
is the cold sound of the inter-
vention… The cacophonous music of
patients, clinicians, insurance companies,
lawyers, government regulatory bodies,
consumer interest groups, community
agencies and family turmoil is lost.»

 Forfatteren viser, på en svært velformu-
lert måte, at omsorgsbegrepet rommer mye
mer  enn spesifikke fysiske behandlings-
tiltak. Ingen steder er dette mer sant enn i fy-
sioterapi hvor fokus for behandlingen ofte
beveger seg utover den biologiske kroppen
til å inkludere personen innenfor en spesi-
fikk (hjemme) og generell (samfunn) sosial
kontekst. I tillegg er store deler av fysiotera-
peutens arbeid fokusert rundt personer med
kroniske lidelser og funksjonshemninger
som krever kontinuerlig eller periodevis om-
sorg over lengre tid. For å kunne avgjøre hva
som er den beste behandlingen for disse
pasientgruppene, kreves det at  forsknings-
miljøer er helhetlige og i stand til å se utover
funksjonssvikten til en større forståelse for
de særegne opplevelsene og behovene til
våre pasienter. Fysioterapeuters anbefalinger
om behandling basert på et utall av faktorer
som inkluderer pasientens unike omstendig-
heter, målsettinger og verdier, forventnin-
gene og begrensningene fra omgivelsene og
finansieringskilder og klinikerens egne

praksiserfaringer.
Talsmenn innen evidensbasert praksis

anerkjenner denne kompleksiteten og for-
venter at klinikere vurderer funnene fra sys-
tematiske oversikter i forhold til de unike
omstendigheter og preferansene til hver en-
kelt pasient (8, 20). Kvalitative studier kan
frembringe stringent empirisk evidens som
tar for seg disse spørsmålene som er svært
relevant for praksis, men som er mindre til-
bøyelig for eksperimentelle metoder, og på
denne måten tilføre en viktig brikke i det kli-
niske puslespillet.

Et eksempel er Gignac og Cott (21) som
har brukt «Grounded Theory» for å utforske
betydningen av avhengighet og uavhengig-
het hos eldre mennesker med osteoartritt og
osteoporose. De brukte semi-strukturerte in-
tervjuer for å utforske deltakernes definisjo-
ner av avhengighet og uavhengighet og
hvordan disse skjærer igjennom fire gjensi-
dig påvirkende faktorer: vanskelighets-
domener, mestringsstrategier, hjelpemidler
og omsorgsforholdets natur. Dybdeanalyse
av hva som kjennetegner avhengighet og
uavhengighet er informativt for fysioterapi-
praksis ved at det frembringer en omfattende
eller bred beskrivelse av måtene pasienter
tolker og mestrer sin situasjon. Ved å imple-

Tabell 1. Problemstillinger og kvalitativ tilnærming

Problemstilling Kvalitativ tilnærming Vanlige metoder

Hva er den tilhørende Fenomenologi Dybdeintervjuer
betydningen av dette (filosofi) Analyse av personlig
fenomenet? nedskrift

Hvordan er livet til Etnografi Deltakerobservasjon
denne gruppen? (antropologi) Formelle og uformelle

intervjuer
Video-/fotografianalyser

Hva skjer? Grounded theory Dybdeintervjuer
Hvorfor skjer det? (sosiologi) Fokus grupper

Hva er det de formidler? Samtaleanalyse Dokumentanalyse
Hvordan gjør de dette? (sosiologi, lingvistikk) Deltakerobservasjon

Tabell 2. Publiserte kvalitative artikler i fysioterapitidsskrifter
1996 – 2001

Tidsskrift Antall Antall
forsknings- kvalitative
artikler artikler

Physiotherapy Canada 106   1
Physiotherapy (England) 151 14
Physical Therapy (USA) 237   9
Australian Journal
of Physiotherapy   90   1
Total 584 25
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mentere slike funn i den kliniske praksisen
kan fysioterapeuter i større grad forstå hva
som betyr noe for enkeltindividet og vil
være bedre rustet til å samarbeide med pasi-
enten i formuleringen av tiltak og etablering
av best mulig praksis.

Helt spesifikt gir denne studien empirisk
evidens som for eksempel kan hjelpe
klinikere til å forstå hvorfor pasienter ikke er
motivert for behandlingen (compliance).
Manglende motivasjon kan føre til endringer
i omsorgsprosessen, eller at målsettingene
for uavhengighet vurderes på nytt fordi av-
hengighet er fordelaktig innenfor noen av
domenene. Dette kan også påvirke hvordan
fysioterapeuter velger å måle eller definere
helsestatus og livskvalitet i denne eller i an-
dre pasientgrupper. Denne studien formidler
som alle former for evidens, foreløpig infor-
masjon som er åpen for utvidelse og forny-
else ettersom ny evidens oppstår (10).

Kvalitativ forskning innen fysioterapi som
er publisert: Misforstått eller under-
representert?
Kvalitativ forskning har blitt misforstått i fy-
sioterapi delvis på grunn av mislykkede for-
søk på å vurdere kvalitative studier i henhold
til hierarkiske systemer i evidensbasert prak-
sis hvor kvalitativ forskning ikke er aner-
kjent. I en artikkel av Klassen og kolleger i
Physiotherapy Canada (22) studerte de tren-
der innen fysioterapiforskning ved å analy-
sere og klassifisere artikler publisert i fire
fysioterapitidsskrifter fra 1995 til 1998.
Forskningsartiklene ble klassifisert som eks-
perimentell (eksperimentell, semi- eksperi-
mentell og singel subjekt design) eller ikke-
eksperimentell (deskriptive, korrelasjons,
case study eller metodedesign). Kvalitative
studier dukket opp under den deskriptive ka-
tegorien selv om begrepet kvalitativt ikke
var definert. Kvalitativ forskning er ikke dis-
kutert som en alternativ kilde til gyldig evi-
dens, men i stedet «rangert ned» i status som
ikke-eksperimentell i dette hierarkiet.

 At kvalitativ forskning er underrepre-
sentert i fysioterapi har underbygget denne
mulige misforståelsen. Tabell 2 viser resulta-
tene fra et søk i nøkkelordene kvalitative stu-
dier, kvalitativ validitet eller kvalitativ i tids-
skriftene Physiotherapy Canada, Physio-
therapy, Physical Therapy og Australian
Journal of Physiotherapy i perioden januar
1996 til april 2001. Søket var begrenset til
forskningsartikler innenfor OVID søke-
motor. Abstraktene til alle artikler som traff
søkeordene ble analysert. Av de totalt 32 ar-
tiklene som traff søkeordene, ble sju eksklu-
dert fordi de brukte begrepet kvalitativ i en

annen kontekst enn det som var utgangs-
punktet for denne artikkelen. Eksempelvis
ble en studie ekskludert fordi den brukte
kvantitative metoder for å undersøke
fysioterapeuters kvalitative vurderinger i un-
dersøkelsen av stabilitet i lumbalcolumna.

Dette resulterte i 25 identifiserte
kvalitative studier fra en total på 584 studier
(4,3 %) publisert i de fire tidsskriftene i den
oppgitte perioden. Et identisk søk i ergo-
terapitidsskrifter i de sammen landene, viste
at 29,7 prosent av publiserte forsknings-
artikler var kvalitative studier.

Disse dataene er oppsiktsvekkende, men
gir oss noe begrenset informasjon. Det er
ikke entydig om det lave antallet publiserte
kvalitative studier i fysioterapitidsskrift skyl-
des at det ikke utføres kvalitativ forskning,
forskeres motvilje mot publisering eller
tidsskriftenes uvilje mot å akseptere kvalita-
tiv forskning. Det stiller også spørsmål ved
hva som ville representere et tilstrekkelig til-
fang av kvalitative artikler, og om fysiote-
rapi og ergoterapi er sammenlignbare i
denne sammenhengen. Det er imidlertid
grunnlag for å si at tallene gir evidens, om
enn noe begrenset, for at det er en under-
representasjon av kvalitativ forskning i
fysioterapilitteraturen, og for å dra det litt
lengre, i kunnskapsbasen til profesjonen. Et
så begrenset tilfang på kvalitative studier
hentyder til at fysioterapeuter som støtter seg
til disse tidsskriftene som hovedkilder til in-
formasjon er utsatt for svært lite kvalitativt
arbeid. To av tidsskriftene hadde publisert
kun en kvalitativ studie de siste fem årene.
Tidsskriftet Physiotherapy hadde det største
tilfanget av kvalitative artikler, noe som kan
indikere en større anerkjennelse for kvalita-
tiv metode i England.

Hvilke problemstillinger i fysioterapien
kan kvalitative metoder ta for seg?
Kvalitative metoder kan brukes i enkelt-
studier eller i kombinasjon med kvantitative
metoder hvor to eller flere forgreininger fra
enkeltstudien enten er sekvensiell eller sam-
tidige (23). Tradisjonelle forskningsområder
inkluderer studier av holdninger (24), obser-
vasjon av gjensidig påvirkning (25), utforsk-
ning av komplekse fenomener og personlige
opplevelser (10), identifisering av kategorier
innenfor livskvalitet eller andre utfallsmål
og kartlegginger (26), eller valideringen av
kvantitative resultater (27).

En kombinasjon av kvalitative og kvanti-
tative tilnærminger kan gi resultater i form
av innholdsrike data, som gir mange
informasjonskilder, som igjen kan belyse
problemstillingen. Gibsons studie (28) av le-

gers holdninger og praksis i ventilasjon hos
pasienter med Duchenne’s muskeldystrofi,
er et eksempel hvor hun kombinerer kvanti-
tative (spørreundersøkelse), kvalitative (in-
tervjuer) og filosofiske metoder (undersø-
kelse av konkurrerende argumenter for lo-
gisk validitet og internt samsvar) for å un-
dersøke praksis og trekke normative konklu-
sjoner. Spørreundersøkelsen ga et sammen-
drag av nasjonal praksis og holdninger, mens
intervjuene åpnet for inngående utforskning
av betydningen til begrepene livskvalitet og
nytteløshet som ellers ville ha vært vanskelig
å fange opp, men som var helt nødvendig i
den filosofiske utforskningen.

Kombinerte tilnærminger kan også bru-
kes i intervensjonsstudier. Sandelowski (29)
forelår tre mulige anvendelser: å forklare va-
riabilitet og frafall, å bekrefte utfall fra stan-
dardiserte måleinstrumenter og for å evalu-
ere intervensjoner i sine virkelighetskonteks-
ter. Innen utvikling av måleinstrumenter, kan
kvalitative arbeider enten komme i forkant
av utviklingen av et kvantitativt måleinstru-
ment eller brukes i etterkant for å validere
resultatene. Fysioterapiforskere har brukt et
mangfold av kvalitative tilnærminger, både i
enkeltstudier og kombinert med kvantitative
metoder i undersøkelsen av ulike områder
innenfor fysioterapipraksis. Følgende tre ek-
sempler kan illustrere dette mangfoldet:

Fenomenologi ble brukt av Carpenter (5)
for å utforske betydningen og konsekven-
sene av ryggmargskade etter å ha oppdaget
en klinisk uoverensstemmelse mellom helse-
profesjonens og pasientenes forståelse. Litte-
raturen viste at tidligere forskning hadde fo-
kusert på utfallsmål og omsorgsprosesser
uten å la perspektivene fra pasientene som
lever med ryggmargsskader bli hørt. Hun
identifiserte tre relaterte emner knyttet til
identitet etter en funksjonshemmende skade:
oppdage seg selv på nytt, omdefinere funk-
sjonshemmingen og etablere en ny identitet.
Denne forskningen legger føringer for hvor-
dan klinikere måler en vellykket rehablili-
teringsprosess og etablerer støttende omgi-
velser.

Grounded Theory ble brukt til å utforske
og forklare ekspertise i fysioterapi i en serie
studier av Jensen og kolleger (6). De brukte
kognitive forståelsesprosesser, syntetiserte
kategorier, teoretiserte fram til forklarings-
modeller og rekontekstualiserte teori til an-
dre forhold i den hensikt å identifisere van-
lige emner innenfor praksisfeltet til spesia-
listfysioterapeuter. Tematiske kunnskapsom-
råder, kliniske resonnement og filosofi er be-
skrevet uavhengig og i relasjon til hverandre
og som en del av en modell for framtredende
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ekspertise ettersom man beveger seg fra stu-
dent til spesialist (30). På denne måten gir
forskerne en fyldig beskrivelse av et
komplekst fenomen som legger føringer for
utdanning og fagprofesjonell utvikling.

Kvalitative og kvantitative metoder har
blitt kombinert av Wright og kolleger (31) i
evalueringen av en gåstol beregnet for barn
med cerebral parese. De undersøkte både
forandringer i funksjonsevne og foreldrenes
observasjoner av barnets forandringer i so-
sial deltakelse. Studien er et umerket eksem-
pel på hvordan kvalitative og kvantitative
metoder kan kombineres for å identifisere i
hvilken grad en behandling er vellykket ved
å anerkjenne at suksess har flerfoldige as-
pekter som kan sees ut i fra mange perspek-
tiver. De kvantitative funksjonsresultatene
varierte en del, og forfatterne har påpekt be-
hovet for en ny studie. Et uventet resultat
kom fram av intervjuene. Foreldrene uttrykte
stor tilfredshet med hjelpemiddelet når de
fokuserte på den sosiale betydningen av at
barnet kunne stå og gå oppreist, og dermed
involvere seg i omgivelsene med et nytt fy-
sisk perspektiv. Siden forskerne ikke hadde
forutsett denne responsen, kunne denne in-
formasjonen forblitt skjult i en spørre-
undersøkelse. Intervjuene åpnet for at forel-
drenes særlige innsikt kom fram og ble ut-
forsket.

Testing av stringens i kvalitativ forskning
Kvalitativ forskning er en verdifull kunn-
skapskilde, men på grunn av sin unike fokus
og metodiske tilnærming, kan den ikke eva-
lueres i henhold til reglene for evidensnivå
eller meta-analyser utviklet for kvantitative
studier. Som en konsekvens risikerer kvalita-
tiv forskning å bli sett på som mindre verdi-
full eller bli misvisende rangert som å ha en
lavere status innen forskning hvis disse
evalueringsmetodene blir enerådende eller
brukt i feil sammenheng (19). Dikotomier
som fakta/verdier, subjektiv/objektiv,
hypotesegenerering/hypotesetesting skaper
unøyaktige og forenklede forståelsesrammer
for forskjellene mellom kvantitative og
kvalitative tilnærminger (10). Kvalitative
forskere har utallige metoder for å sikre at
studiene er stringente og at de kan motstå
kritiske vurderinger. Disse inkluderer verk-
tøy for å stadfeste troverdighet og fleksibili-
tet – de kvalitative parallellene for validitet
og reliabilitet. To vanlige metoder for å teste
troverdighet av en analyse inkluderer infor-
mantvalidering (at deltakerne bekrefter at
forskerens tolkninger er nøyaktige og repre-
sentative) og «multiple coders» (flere for-
skere har gjort koding i dataanalysen). Andre

måter å teste analysens stringens, inkluderer
metoder for å evaluere forhold til sosial kon-
tekst «theoretical samling», begrepsvaliditet,
og potensialet for generalisering (32). Disse
og andre aksepterte teknikker har blitt beskre-
vet andre steder (1, 33-39).

Hvis klinikere skal kunne bruke kvalitativ
forskning i kliniske avgjørelser, må funnene
være tilgjengelige og framstilt på en me-
ningsfull måte. Det er mye debatt om hvor-
dan vi på beste måten kan integrere og opp-
summere kvalitativ forskning i en systema-
tisk oversikt (40). Siden kvalitative studier
ikke er designet for å kunne isolere effekter
av spesifikke intervensjoner, vil et forsøk på
å samle resultatene i en narrativ konklusjon,
kunne vise seg å bli svært lite nyttig. På en
annen side er det essensielt at det gjøres for-
søk på å sammenstille eksisterende studier
slik at overførbarhet og generalisering av
kvalitative funn løftes fram.

Upshur (10) har foreslått at kvalitative
evidenssynteser kan bidra til kartlegging av
spekteret av mulige betydninger og oppfat-
ninger innenfor et gitt felt. Det vil helt klart
være et langt steg mot å hjelpe klinikere med
å implementere forskningen og tolkninger av
studiene, at ekspertpaneler samler og kritisk
analyserer studier.

Retningslinjer for slike analyser er alle-
rede tilgjengelig (32,41,42), og prosedyrer
for mer utfordrende metasynteser er i opp-
start. For eksempel har Sandelowski med
flere (40) identifisert tre mulige typer synte-
ser: integrering av funn fra multiple analyser
av den samme forskeren, syntese av funn om
det samme tema på tvers av studier med
ulike undersøkere og bruken av kvantitative
metoder for å sammenstille kvalitative funn.
Hun påpeker at hver og en av disse har sine
sterke og svake sider og krever at det utar-
beides klare regler for å avgjøre hvilke stu-
dier som skal inkluderes og hvordan de skal
graderes.

På tross av dette oppstartsarbeidet, er det
fortsatt behov for et storstilt internasjonalt
initiativ til å videreutvikle disse metodene og
etablere en bærekraftig prosess. Vi forestiller
oss et samarbeid mellom ledende kvalitative
helseforskere fra ulike disipliner, inkludert
fysioterapi, som kan gå foran å veilede og gi
retningslinjer for prosesser innen meta-
syntese og overføring av kunnskap.

Konklusjon og innvirkning i fysioterapi
I denne artikkelen har vi argumentert for at
kvalitativ forskning bidrar med verdifull evi-
dens i helseomsorgen og bør være en inte-
grert del av evidensbasert fysioterapipraksis.
Hvis målsettingen i fysioterapi er å samar-

beide med pasienten slik at de på best mulig
måte kan delta i samfunnet, må forsknings-
agendaen forholde seg til pasientens levde
opplevelser innenfor og utenfor fysiotera-
pien. Kvalitative tilnærminger gir oss en
måte å imøtekomme denne kompleksiteten
og frambringe pålitelige resultater til gode
for praksisfeltet.

Å framheve bredden i kvalitativ forsk-
ning og implementering av kunnskap, krever
pågående utdanning og trening på en hel del
punkter. Vi må bygge på den kunnskaps-
basen som allerede finnes i fysioterapi. Det
trengs flere forskere som har kompetanse i å
produsere studier med høy kvalitet og strin-
gens. Klinikere trenger trening i sine ferdig-
heter i å forstå, tolke og kritisk vurdere
kvalitative studier. Vi må forsikre oss om at
de som er ansvarlige for å vurdere kvalita-
tive studier, enten for finansieringskilder el-
ler etiske komiteer, har kompetanse til å vur-
dere kvalitet og stringens i kvalitative stu-
dier. Prosessene med å sammenstille funn vil
gjøre informasjon av høy kvalitet tilgjenge-
lig for et større antall støttespillere.

Alt dette kan imøtekommes på ulike må-
ter samtidig. Fysioterapiutdanningene må ut-
ruste studentene med en bred forståelse for
hva evidens er så de er forberedt til å vur-
dere forskning kritisk. Fysioterapitidsskrifter
har en mulighet til å lære opp klinikere om
verdien av forskning med høy kvalitet og in-
volvere eksperter til kritisk vurdering. For-
skere innenfor de kvalitative og kvantitative
tradisjonene kan utforske fordelen med kom-
binerte prosjekter. Prosjekter innen
kunnskapsoverføring har muligheten til å
skape og utprøve prosesser for metasyntese
slik at kvalitativ og kvantitativ forskning in-
tegreres til støtte for praksis. Finansierings-
kilder må fortsette å tilegne seg erfaring og
kunnskap i å vurdere kvalitative søknader
for å sikre at viktig forskning blir anerkjent
og støttet. En generell verdsettelse av kvali-
tativ forskning – hva der er, hvorfor det er
forskjellig og hvorfor denne forskjellen er
viktig – vil bidra til å hjelpe hele profesjonen
til å integrere kvalitative funn i evidens-
basert praksis.

Mye av dette arbeidet er allerede i gang.
Vi må fortsette denne bevegelsen i
fysioterapien og samarbeide med våre kolle-
ger og  andre profesjoner som har lang tradi-
sjon i å bruke kvalitativ forskning (syke-
pleie, ergoterapi og medisinsk sosiologi).
Forskere, lærere og klinikere har både mu-
ligheten til og ansvaret for å utforske grunn-
leggende spørsmål om pasientenes levde
opplevelser og hvordan helsesektoren kan
bidra til bedre livskvalitet. Fysioterapeuter
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har stor kapasitet og kan bidra til å etablere
internasjonalt samarbeid for å imøtekomme
de nåværende mangler i vår forståelse og
implementering av kvalitativ forskning.
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Alfredsson har sammen med Fahlstrøm,
Johnsson og Lorentzon sett på effekten av
eksentrisk trening på pasienter som driver
idrett i fritiden med kroniske smerter i akil-
lessenen. I en prospektiv studie som ble pu-
blisert nylig, fant de at behandling med ek-
sentrisk trening av akillessenen ga gode kli-
niske resultater hos pasienter med kroniske
smerter i midtre del av senen, men ikke hos
pasienter med smerter i senefestet.

To grupper pasienter, 78 med midtre
senesmerter (tilsvarer 101 sener)  og 30 med
senefestesmerter (31 sener), gjennomgikk et
12 ukers eksentrisk treningsprogram. Pasien-
ten ble instruert i å gjøre øvelsene to ganger
daglig, sju dager i uka, og øvelsene ble sjek-
ket av en fysioterapeut etter seks uker. Tre-
ningsprogrammet bestod av to typer eksen-
triske øvelser som ble gjentatt med 15 repe-
tisjoner i tre omganger. Utgangsstillingen for
øvelsene var stående på kanten av et trinn
med all vekt på forfoten og ankel i plantar-
fleksjon. Med kroppsvekt som motstand sen-
ket  pasienten hælen ned under forfoten,
først med kneet strakt og i neste øvelse med
kneet litt bøyd for å maksimere soleusmus-
kelen. Leggmusklene ble kun belastet eksen-
trisk, og den friske leggen og armene ble
brukt til å komme til startposisjonen.

Pasienten ble fortalt at muskelsårhet var

Fag og forskning for idretts-
interesserte fysioterapeuter

Rundt 400 fysioterapeuter og idrettsmedisinere deltok på Idrettsmedisinsk Høst-

kongress i Stavanger 6. – 9. november. På programmet stod foredrag om kroniske

senebetennelser og fysisk aktivitet, utallige referat fra forskning innen idrett og

matnyttige workshops.

    Flere utenlandske gjesteforelesere var til stede, blant annet spesialist i ortopedisk

kirurgi og professor ved universitetet i Umeå, Håkan Alfredsson. Han presenterte

forskningsresultater fra studier på kronisk smertefulle hæl- og knesenetendinoser.

forventet de første to ukene, og at øvelsene
skulle være smertefulle. Når de kunne gjen-
nomføre øvelsene med lite smerte, skulle de
øke belastningen med for eksempel vekter i
en ryggsekk for igjen å nå et smertefullt
nivå. Andre aktiviteter som sykling og gange
var tillatt i treningsperioden hvis det ikke
førte til senesmerter.

Utfallet ble målt ut fra evne til å ta opp
tidligere aktiviteter som før skaden. Smerte
under aktivitet ble målt med VAS 0 – 100
millimeter. Pasientens tilfredshet med utfal-
let ble evaluert under intervju og med en 100
millimeter prosentskala.

90 av 101 sener i gruppen med midtre
senesmerter oppnådde høy signifikant reduk-
sjon i smerte og kunne ta opp aktivitetsnivå
som før skaden. I gruppen med senefestes-
merter viste 32 prosent av senene tilsvarende
gode resultater, mens hovedvekten av pasi-
entene ikke kunne returnere til tidligere akti-
vitetsnivå og ikke hadde signifikant reduk-
sjon i smerte.

Det ble ikke registrert skader som følge
av treningen. Alle pasientene med dårlig re-
sultat viste tegn til kompliserte sekundær-
tilstander og ble behandlet operativt. Fun-
nene diskuteres ut fra teorier om at økt
muskelstyrke i leggmuskulatur eller økt flek-
sibilitet i muskelsenesystemet kan gi effekt i
form av mindre belasting på senen og der-
med mindre smerte under normal belastning.
Mange stiller spørsmål om hvordan et slikt

smertefullt regime kan gi slike gode resulta-
ter hos pasienter med kroniske smertefulle
tilstander. Det er uvisst om metabolske reak-
sjoner kan være involvert i smertemekanis-
mer i sener, og flere studier er nødvendige.
Det er også interessant å se om resultatene
kan overføres til andre vanlige kroniske
smertefulle senetendinoser som i knesenen
og ekstensormuskulatur i albuen.

Kilde: Fahlstrøm M, Johnsson P, Lorentzon R,
Alfredson H. Chronic Achilles tendon pain treated
with eccentric calf-muscle training. Knee Surg
Sport Traumatol Arthrosc 2003;11: 327 –333.
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Spørsmålet har opptatt Inger

Thune, professor og forsker ved

institutt for samfunnsmedisin i

Tromsø. Hun har blant annet tatt

doktorgrad på sammenhengen

mellom brystkreft og fysisk

aktivitet.

Av Guro Stene
guro.stene@fysio.no

Under Idrettsmedisinsk Høstkongress holdt
hun et foredrag om fysisk aktivitet og kreft.
Thune mener at fysisk aktivitet i større grad
bør være en del av moderne kreftbehandling
og  snarest mulig komme inn under ordnin-
gen «grønn resept» som Helsedepartementet
har innført for pasienter med høyt blodtrykk
og diabetes 2.

Paradigmeskifte innen fysioterapi
for kroniske senebetennelser
– Studien bekrefter et paradigmeskifte innenfor behandling av senebetennelser, sier Knut

Jæger Hansen, tidligere leder for FFI. Han har lenge vært kjent med forskningsarbeidet til

Alfredsson og kolleger i Sverige, og andre fremstående miljøer i både USA og Canada.

Tidligere har praksis i liten grad vært evidensbasert, og fysioterapeuter har visst lite om

effekten av eksentrisk trening. Nå har flere veldokumenterte studier bekreftet at aktiv

opptrening, som denne studien er et eksempel på, er bedre enn både kirurgisk eller passiv

behandling for pasienter med kronisk smertende senebetennelser.

Ifølge Jæger Hansen må norske fysioterapeuter oppdatere seg på dette området. Det

dreier seg om pasienter vi ofte møter i klinikken. Kunnskapen fører til en større differensier-

ing av ulike typer seneproblemer og bidrar til nye kliniske problemstillinger. På NIMI holder

de på både klinisk og i forskningsarbeid med eksentriske treningsmodeller og har opprettet

et samarbeid med forskerne i Sverige.

Bør kreftpasienter drive
med fysisk aktivitet?

Hun viser til at 150.000 nordmenn i dag
lever med en kreftdiagnose, og forekomsten
av kreft er økende. Dette skyldes blant annet
at det er flere eldre som lever lenger med
kreftsykdommer og flere som overlever.

I en studie i Tidsskrift for den norske
Lægeforening i 2000, presenterte Thune og
Smeland (1) resultater fra en  litteratur-
analyse som inkluderte 38 studier, som
indikerte at fysisk aktivitet kan forbedre livs-
kvalitet og ha effekt på behandlingsrelatert
«fatigue» hos kurerte kreftpasienter. Det er
knyttet en del usikkerhet rundt kliniske stu-
dier foreløpig, men resultatene er lovende.
Økt livskvalitet som følge av fysisk aktivitet
ble også funnet i en nylig publisert littera-
turoversikt av studier gjort på overlevende
brystkreftpasienter (2).

Det er ennå usikkert om fysisk aktivitet
kan forebygge risikoen for kreftsykdommer,
men det er lovende resultater for tarmkreft
og sannsynligvis også for brystkreft (3).

American Cancer Society har utarbeidet ret-
ningslinjer for fysisk aktivtet og kreft-

sykdommer. Mer informasjon om dette er
tilgjengelig på www.cancer.org
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I tillegg til et bredt spekter av fagområder,
ble det presentert ulike forskningsmetoder
og teknologi innen analyse av bevegelse.
Bevegelsesvitenskap er definert som tverr-
faglige studier av mennesker i fysisk aktivi-
tet. Menneskers fysiske bevegelser studeres
(gjennom forskning og teoretiske studier) i
forbindelse med blant annet fysiske presta-
sjoner, helse, trening, idrett, utvikling og læ-
ring.

Program for bevegelsesvitenskap har sin
forankring i Trondheim, og har etablert et
solid fagmiljø i sine lokaler ved Dragvoll
idrettssenter på NTNU. De samarbeider med
fysioterapiutdanningen ved Høgskolen i Sør-
Trøndelag og utveksler blant annet forele-
sere mellom institusjonene. Ifølge Beatrix
Vereijken, som er leder ved Program for
bevegelsesvitenskap, har bevegelses-
vitenskap og fysioterapi mye til felles, og de
har mye å hente fra hverandre.

– Vi prøver å forstå bevegelse, og fysiote-
rapeuter er i tillegg gode til å påvirke beve-
gelse, sier Beatrix og understreker at målet
med en tverrfaglig tilnærming er nettopp å få
kunnskap om bevegelsessystemet som helhet.

– Trondheimsmiljøet har den fordelen at
vi er mange, og vi føler derfor et visst ansvar
for at bevegelsesvitenskapen skal nå ut til
flere, sier Beatrix Vereijken.

Hensikten med konferansen er nettopp å
gi flere innsikt i hva bevegelsesvitenskap er
og hvordan dette kan gi større forståelse og
kunnskap i kliniske problemstillinger. Forlø-
pet til konferansen ble lagt i fjor da Sintef og
HiO arrangerte en første samling. Det viste
seg at miljøet og interessen for bevegelses-
vitenskap var mye større enn vi trodde. Nå
er målet å få et større nettverk og bidra til å

Tverrfaglig om bevegelse i Trondheim
Nordisk konferanse i bevegelsesvitenskap gikk av stabelen i Trondheim

30.-31. oktober. Rundt 85 deltakere, deriblant mange fysioterapeuter,

deltok på presentasjoner som dekket alt fra bevegelsesanalyse innen

trening og prestasjon hos toppidrettsutøvere til testing og vurdering av

motorisk funksjon hos barn og eldre.

utvikle miljøene i andre byer, som for ek-
sempel miljøene i Oslo, Bergen, Sogndal og
Kristiansand. Vi jobber for at nettverket skal
være aktivt også mellom samlingene, og at
de som er interessert vet hvor de skal hen-
vende seg for å lære mer. Neste nordiske
konferanse i bevegelsesvitenskap planlegges
i Bergen høsten 2004.

Mer informasjon om Program for
bevegelsesvitenskap med lenker til forskning
finnes på www.bevegelsesvitenskap.ntnu.no.

Forsking på barns motorikk
Fysioterapeut Kari Anne Indredavik Evensen
presenterte posteren «Motor skills in adole-
scents with low birth weight» på konferan-
sen. Studien er en del av hennes hovedfag
ved Universitetet i Bergen, og samarbeid
med NTNU, ledet av professor Ann-Mari
Brubakk. Hun har sammenlignet motoriske
ferdigheter hos to grupper barn med lav fød-
selsvekt med en kontrollgruppe med normal
fødselsvekt ved 14 års alder. Funnene viste
at 26 prosent av premature  barn med svært
lav fødselsvekt og 15 prosent av terminfødte
barn med lav fødselvekt hadde motoriske
problemer sammenlignet med 4 prosent i
kontrollgruppen, målt med Movement ABC.
Risikoen for motoriske problemer viste seg å
være 9-10 ganger så stor for prematurgrup-
pen og nesten 7 ganger så stor for termin-
fødte med lav fødselsvekt sammenlignet
med kontrollgruppen når man justerte for
vekt (som var forskjellig i utgangspunktet).
De premature hadde motoriske vansker i de
fleste aktiviteter, mens guttene i gruppen
terminfødte med lav fødselsvekt spesielt
hadde problemer med manuelle ferdigheter.

 – Oppfølgingsstudier av barn med lav
fødselsvekt er et viktig skritt på veien for å
finne ut hvem som kan ha nytte av behand-
ling. Vår studie fant at motoriske problemer

er utbredt i tenårene hos barn med lav fød-
selsvekt, og at dette ikke er problemer man
vokser av seg med alderen, sier Kari Anne.
Hun forklarer at sammen med kunnskap fra
andre studier kan dette gi indikasjoner for
tettere oppfølging av slike risikobarn fra fød-
selen av. Eventuelt kan det settes igang inter-
vensjon tidlig for å se om dette på sikt kan
hjelpe de barna som har motoriske proble-
mer.

Kari Anne har vært fysioterapeut ved
Munkvoll rehabiliteringssenter i 80 prosent
stilling samtidig som hun har studert.

– Det har til tider vært travelt, sier Kari
Anne, som nå har søkt doktorgradsstipend
hvor hun tenker å videreføre prosjektet.

– Da vil jeg se nærmere på sammenhen-
ger mellom disse resultatene og andre funk-
sjonsområder, som kognisjon, fysisk og psy-
kisk helse. Dessuten vil funnene bli sam-
menholdt med MRI-undersøkelse av hjer-
nen, for å se om det er et hjerneorganisk
grunnlag for de motoriske vanskene, sier
hun.

Det var flere fysioterapeuter blant foredrags-
holderne på konferansen. Disse studiene ble
presentert:
● Utvikling av målemetode for fysisk form

hos barn. Ingunn Fjørtoft HiT, Arve Vor-
land Pedersen HiST, Hermundur
Sigmundsson og Beatrix Vereijken NTNU.

● Motorisk kontroll: Knesmerte og trening.
Ann-Katrin Stensdotter HiST og Umeå
Universitet i Sverige.

● Intercycle variability as indicator of motor
control during walking. Rolf Moe-Nilssen
og Jorunn L. Helbostad UiB.

● Serious fall injury, balance, function and
health. Astrid Bergland HiO/UiO.

● Covariation of various functional tests and
perceived life quality in a study of acute
stroke. Birgitta Langhammer HiO.

● Muscular Adaptions Following a Trans-
tibial Amputation: What are the contri-
butions of stump muscles in stair
climbing. Siri Brændvik St. Olavs Hospi-
tal Trondheim/NTNU, Geir Oterhals og
Karin Roeveld NTNU.

● Movement skill learning is individual!
Differences in learning of dart throwing
across subjects. Arve Vorland Pedersen og
Jan Harry Størksen HiST og NTNU, Per
Johnny Garli, HiST.
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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 Courneya K, Mackey JR, Bell GJ, Jones LW, Field
CJ og Fairey AS (2003) artikkel: En randomisert kontrollert studie:
Gir trening av postmenopausale kvinner som har hatt brystkreft bedre
hjertelungefunksjon og livskvalitet? Journal of Clinical Oncology 21:
1660-1668. (Utarbeidet av Avdeling for epidemiologi, Maastricht
universitet, Nederland.)

Problemstilling: Øker trening hjertelungefunksjon og livskvalitet
hos postmenopausale kvinner som har overlevd brystkreft? Design:
Randomisert kontrollert studie. Sted: Spesialisert kreftsykehus. Pasi-
enter: Kvinner etter menopausen ble inkludert hvis de hadde: Tidlig
stadium av brystkreft, bekreftet histologisk, uten tegn på tilbakefall
eller progressiv sykdom, avsluttet kirurgisk strålebehandling, og/eller
cellegiftbehandling med eller uten hormonbehandling og at de var
ikke-røykere. De ble ikke inkludert hvis de hadde: Hjertesykdom,
ubehandlet høyt blodtrykk, thyroidealidelse, diabetes, psykiske lidel-
ser, infeksjoner, nedsatt immunforsvar, hormonelle forstyrrelser eller
at trening var kontraindisert av andre grunner. Pasientene ble tilfeldig
fordelt til trening (n=25) eller kontrollgruppe (n=28). Intervensjon:
Treningsgruppen brukte ergometersykkel med en treningsintensitet
tilsvarende 70% eller 75% av maksimalt oksygenopptak. De trente
tre ganger i uken i 15 uker og treningsintensiteten økte systematisk.
Utfallsmål: Hjerte- og lungekapasitet ble målt ved sykkeltest. Livs-
kvalitet ble målt med Functional Assessment of Cancer-Breast Scale.
Kroppsvekt, body mass index (BMI) og summert subkutan hudfold-
test ble målt ved baseline og etter intervensjon, dvs ved 15 uker.  Re-
sultat: Treningsgruppen gjennomførte 98.4% av treningsøktene.
Gjennomsnittlig endring i oksygenopptak var 0.29 l/min i favør av
treningsgruppen (95% CI = 0.18 til 0.40; p<0.01). Gjennomsnittelig
forskjell i økning av livskvalitet var 8.8 poeng i favør av trenings-
gruppen (95% CI = 3.6 til 14.0; p<0.01). Det ble ikke funnet noen
statistisk signifikant forskjell mellom gruppene ved mål av kropps-
vekt, BMI eller subkutan hudfold. Konklusjon: Trening har positiv
effekt på hjertelungefunksjon og livskvalitet hos postmenopausale
kvinner som har overlevd brystkreft.

Trening bedrer hjerte- og lungefunksjon og livskvalitet hos
postmenopausale kvinner som har hatt brystkreft

Kommentar
Det er viktig å huske at brystkreftpasienter har funksjon og livs-
kvalitet som er like god eller bedre enn friske jevnaldrende kvinner
(1, 2).  Det tilsier ikke at tiltak som kan øke funksjonen ytterligere,
slik som i studien til Courneya med flere, er overflødige.

Forfatterne påpeker selv både i artikkelen og på lederplass at stu-
dien har begrensninger. De hadde problemer med å få frivillige, det
er et lite antall deltagere og treningsopplegget er av kort varighet
uten langtidsoppfølging. I tillegg synes treningsintensiteten å være
høy for pasienter som ikke er vant til å trene. Dette kan være grunnen
til at så mange ikke tok imot tilbudet om å delta i studien. Rehabili-
teringsbehov varierer fra pasient til pasient. Det kunne ha vært spen-
nende å se om mindre intensiv treningsprogram som svømming, tur-
gåing eller sykling hadde hatt tilsvarende effekt på livskvalitet og gitt
færre problemer med å rekruttere pasienter.

Forfatterne viser til en mulig negativ bivirkning. Treningsgruppen
hadde en tendens til høyere forekomst av lymfeødem. Inntil mer data
foreligger synes det lurt å ekskludere høyrisikopasienter, slik som de
som har hatt glandel toilette  i kombinasjon med stråleterapi (3).

Studien til Courneya med flere gir et viktig bidrag til den spar-
somme forskningen som finnes om effekten av profesjonelle veile-
dende treningsopplegg på fysisk helse og livskvalitet for brystkreft-
pasienter. Fremtidig forskning bør fokusere på mer tilgjengelige tre-
ningsopplegg av lang varighet som blir tilpasset pasientens ønsker og
behov. Dette for å øke antallet deltagere som ønsker å delta, samt re-
dusere problemet med oppfølging (adherence). Fremtidig forskning
bør også ha et større antall deltagere slik at en kan gjøre sub-gruppe-
analyser og kost-effektanalyser. Oppfølgingstiden bør være lang for å
se om det er mulig å oppnå varig endring av livsstil.

Adri C Voogd, Maastricht universitet, Nederland

Litteratur:
1. Dorval M et al. Journal of Clinical Oncology 1998; 16: 487-494.

2. Ganz P et al. Journal of Clinical Oncology 1998; 16: 501-514.

3. Ververs J et al. European Journal of Cancer 2001; 37: 991-999.
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På 80-tallet var det obligatorisk med kurs hvor både fy-
sioterapeut og jordmor deltok. Etter en tid smuldret til-
budet bort. I dag må mange kvinner sykmeldes i løpet
av svangerskapet, halvparten på grunn av rygg- og
bekkenplager. Det meldes også om at mange kvinner er
i svært dårlig fysisk form når de føder.

Dette ønsker NFFs faggruppe for kvinnehelse å
gjøre noe med. Nå skal det arrangeres kurs om fysiote-
rapi i svangerskap og barseltid, et tilbud som har ligget
nede i lengre tid. Rundt 60 påmeldte førte til at det
måtte bli flere kurs. Det første gikk av stabelen i Oslo i
slutten av oktober, mens det neste går i januar – også
det i Oslo. Men i august neste år blir det kurs i Bergen.
Alle disse kursene går over tre dager.

Da første kurs startet opp fikk FYSIOTERAPEU-
TEN allerede under presentasjonsrunden vite at beho-
vet for fysioterapitilbud til gravide er stort. De fleste
kursdeltakerne møtte gravide i sin egen praksis og så
klart behovet for å starte egne kurs for gruppen. Derfor
ville de på kurs for å lære mer om problematikken.

Fysioterapeuter på

svangerskapskurs
Fysioterapeuter kan fremme fysisk og psykisk aktivitet hos gravide ved blant annet å informere om:
● Sunn livsstil.
● Forebygging av muskel/skjelettplager.
● Trening for å forberede kroppen til svangerskap og postpartum.
● Generell trening i svangerskapet.

Av Heidi Johnsen
heidi.johnsen@fysio.no

Vil bidra
Bjørn Moskvil, ledende fysioterapeut i Trøgstad kom-
mune i Østfold, er eneste mann på kurset og en av to
fysioterapeuter i kommunen. Han er på kurs fordi kom-
munen mangler et fødselsforberedende kurs. Kommu-
nen har ikke hatt jordmor det siste året og har lyst ut en
stilling i samarbeid med nabokommunen.

– Målet mitt er å starte fødselsforberedende kurs i
samarbeid med helsestasjonen og ved å leie inn jord-
mor, sier Moskvil.

Tone Sandvik, ved Kråkerøy fysikalske, var gravid i
33.uke da hun deltok på kurset, og er når dette står på
trykk ute i svangerskapspermisjon. Hun har hatt en del
kvinner med bekkenløsning i sin praksis. Sandvik har
gått kurs, blant annet hos Britt Stugu, for å skaffe seg
mer kompetanse på området.

– Under min graviditet har det ikke vært noe kurstil-
bud. Det har jeg savnet og leker med tanken på å starte
kurs når jeg er ferdig med permisjonen, sier hun.

Hva vi kan
Kari Straume Haugland, leder for NFFs faggruppe for
kvinnehelse, var sammen med Gro Togstad ansvarlig
for opplegget. Straume Haugland påpekte for forsam-
lingen at det var viktig at fysioterapeutene kom på ba-
nen igjen i forhold til denne gruppen kvinner.

– Jordmødrene som har fått refusjonsrett har alle-
rede startet opp privat. Vi må på banen og samarbeide
med dem. Vi trenger kunnskap, blant annet kunnskap
som jordmødre har. Vår styrke er kunnskap om kropp
og helse. Vi kan fremme fysisk og psykisk helse hos
gravide ved å informere om sunn livsstil og hvordan
man kan forebygge muskel- og skjelettplager. Videre
kan vi gi råd for å redusere graviditetsplager, samt tre-
ning for å forberede kroppen til endringene i svanger-
skapet og etter fødselen, sier Straume Haugland.

Mål
Målet med kurset er å gi deltakerne et redskap, slik at
de selv kan starte opp kurs for  gravide og barsel-
kvinner. De som skal starte kurs for kvinner med

Kursledere. Kari
Straume Haugland og
Gro Togstad har fått
kurs om svangerskap
og barseltid inn i
NFFs kurstilbud.
Foto: Heidi Johnsen
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Fysioterapeutens rolle innen barsel og svangerskap
1947: Barselgymnastikk startet på Kvinneklinikken i Bergen.

1948: Fødselsforberedelse for gravide i grupper i samarbeid med jordmødre.

1959: Svangerskapskurs på helsestasjoner.

1968: Faggruppe for obstetrisk fysioterapi startet.

1970: Jordmødre gradvis mer med i undervisning på

svangerskapskurs.

1972: «Lov om helsestasjonsvirksomhet» forpliktet til å holde fødselsforberedende kurs for

gravide – samarbeid jordmødre, helsesøstre og fysioterapeuter.

Senere år: Jordmødre overtok svangerskapskursene.

2003: Ny forskrift om helsestasjonstjenesten.

2003: Jordmødre får refusjonsrett.

bekkenløsning må ifølge Straume Haugland ha kunn-
skap utover dette kurset.

Blant foredragsholderne var Siv Mørkved, som tok
opp problemer rundt urininkontinens og andre sympto-
mer relatert til belastning/skade av bekkenbunn under
svangerskap, fødsel og barseltid. Hennes doktorav-
handling handler om akkurat dette.

I løpet av de tre kursdagene fikk deltakerne blant
annet innføring i endringene i den gravides kropp –
fysiologiske og biomekaniske endringer - og hvordan
man kan forebygge med fysioterapitiltak. Kroppshold-
ning var gjennomgående i hele kurset. Vektøkningen

– Innvandrerkvinner er mer vant til massasje og avlast-
ning i svangerskap og barseltid. Norske kvinner opple-
ver mindre avlastning og må stort sett klare seg selv,
sier fysioterapeut Nanna Biørnstad. På kurset ga hun
nyttige tips om hvordan man møter kvinner fra andre
kulturer.

Biørnstad har nettopp kommet med bok; Bekken-
løsning – på godt og vondt. Tidligere har hun skrevet
bok sammen med Eli Heiberg; Fødsel – kraft og kjær-
lighet.

Da hun skulle skrive siste bok om bekkenløsning,
dro hun til Pakistan for å finne ut hvorfor kvinner der
ikke har bekkenløsning.

Det vi så var at barselkvinnene ikke gjorde annet
enn å amme og ta vare på seg selv. De er med andre ord

Svangerskap i andre kulturer
ikke, som norske kvinner, vant til å arbeide ute og
hjemme, men har et nettverk som gir dem avlastning,
sier Biørnstad.

– Hvilke råd ga du fysioterapeutene?
– Ikke stress med kulturforskjeller. Skap tillit og

finn ut hvor den andre står. Innvandrerkvinner er like
forskjellige som norske kvinner. Det er viktig å få
kjennskap til hvordan de har det i hverdagen. Spør hel-
ler hva du kan jeg hjelpe dem med for at de skal få det
bedre, sier Bjørnstad.

Hun understreker at det er viktig å nærme seg lang-
somt. Man skal ha god kulturforståelse og innsikt før
man anbefaler bekkenbunnstrening, blant annet fordi
mange er omskåret. ■

Savnet tilbud. Fysioterapeut Tone Sandvik vil gjerne
starte kurstilbud for gravide når hun er ferdig med
sin svangerskapspermisjon. Foto: Heidi Johnsen

fører til at tyngdepunktet forskyves. Presset mot fot-
buen øker og balansen mot underlaget endres. Da er det
viktig at tyngdepunktet korrigeres. Det er heller ikke
like lett å bøye seg og løfte når magen vokser. Dette ble
gjennomgått både teoretisk og praktisk blant annet med
stabilitetstrening for bekken og rygg, avlastende stillin-
ger både stående og liggende og ved ergonomi både i
jobb og i daglig virksomhet.

Kosthold under svangerskap ble også viet oppmerk-
somhet. Økt fødselsvekt, vektøkning blant gravide og
utvikling av diabetes under svangerskap er i ferd med å
bli et helseproblem. ■
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Divisjonsfysioterapeut Grete Andreassen forteller at
FoU-enhetens post er organisert som en indremedisinsk
post. Posten har 14 senger og er blant annet tilknyttet
leger, sykepleiere, fysioterapeut, ergoterapeut og sosio-
nom. Pasientene kommer fra medisinsk divisjon. De
fleste av dem er rundt 70 år og representerer et stort
spenn i ulike diagnoser i subakutt fase.

Studentene skal gå mest mulig inn i avdelingen som
vanlige «ansatte» og de skal jobbe tverrfaglig. I prin-
sippet skal det være fire fysioterapeutstudenter inne
hver gang. I høst var det tre.

– Noen synes det er litt skummelt i begynnelsen å
bare bli sluppet løs, men de finner fort ut at det er opp
til dem selv hvordan praksisen blir. De får et mye større
ansvar enn mange av medstudentene får. Veiledning er

Studenter overtar sykehusavdeling

Ved Ullevål universitetssykehus har fysioterapeut-, sykepleier- og ergoterapeut-

studenter fått sin praksis ved å overta mer av ansvaret for driften av en avdeling.

Studentene måtte i større grad stå ansvarlig for resultatet, noe de fleste mente var

utfordrende og lærerikt.

Av Heidi Johnsen
heidi.johnsen@fysio.no

naturligvis en viktig del av praksisen. HiO har ansatt en
egen fysioterapeut, Gertie Verburg,  som har ansvaret
for veiledningen, sier Andreassen.

Tverrfaglige utfordringer
Ifølge Andreassen har det tverrfaglige samarbeidet vært
en utfordring for studentene.

Gertie Verburg påpeker at studentgruppene har ulike
mål for sin praksisperiode i forhold til hva de skal lære.
Sykepleiere har læringsmål i forhold til akutt syke pasi-
enter. Fysio- og ergoterapeutstudentene har krav i for-
hold til rehabilitering.

Men det betyr ikke at fysioterapeutstudentene ikke
deltar i morgenstell. Der bidrar de både med å lære opp
pasienten til å klare seg best mulig selv, og å vise

sykepleierstudentene hvordan de kan for-
flytte pasientene slik at de får treningen in-
tegrert i sine daglige aktiviteter.

To ganger i uken er det tverrfaglige mø-
ter, og studentene er med på previsitt dag-
lig.

– Rehabiliteringspasientene blir disku-
tert og fysioterapeutene er med for å infor-
mere om hva de gjør med pasienten, for-
telle om framgang og stille spørsmål. Det
som er positivt for studentene er at legene
stiller dem spørsmål om problemstillinger
rundt behandlinger. Legene stiller også
spørsmål til studentene om hvilke råd de
kunne tenke seg å gi, for eksempel om an-
dre behandlingsmetoder. Det oppleves
svært positivt for en student. Det vi har
manglet hittil er legestudenter, men de
kommer over nyttår, sier Andreassen.

Evaluering
– Vi har jobbet aktivt for at studentene skal
få tilfredsstilt sine læringsbehov. Studen-
tene som var her i fjor hadde mulighet til å
velge seg hit. Evalueringen av for-

Tverrfaglig samling.
Ved studentposten på
Ullevål sykehus møtes
studenter, leger og
annet helsepersonell to
ganger i uken.
Foto: Heidi Johnsen
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Fakta om studenpost
Høsten 2002 ble det opprettet en

ny sengepost ved medisinsk

divisjon, FoU-enhetens post ved

Ullevål universitetssykehus. Dette

var et tolv ukers tverrfaglig

samarbeids- og forprosjekt innen

pasientbehandling, utdanning og

utviklingsarbeid. Samarbeids-

partnerne var Høgskolen i Oslo,

Diakonhjemmets høgskolesenter,

Universitetet i Oslo og Medisinsk

divisjon ved Ullevål universitets-

sykehus.

Bakgrunnen for samarbeidspro-

sjektet var tredelt:

●  Sammenfallende interesse

mellom utdanningsinstitusjonene

og Medisinsk divisjon for å utvide

kapasiteten på pasient-

behandlingen og å øke antallet

praksisplasser.

●  Utvikle en modell for tverrfaglig

samarbeid.

●  Øke integreringen av fag-

utvikling og forskning i den

daglige driften av en medisinsk

sengepost.

Lærerikt. Studentpraksisen
til Håkon William Wirak,
Birger Svela (på hodet) og
Hilde M. Halvorsen har
gitt dem en forsmak på
framtida. De har også hatt
mye moro, både med å
trene pasientene og å
prøve ut øvelsene selv.
Foto: Heidi Johnsen
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Ifølge Svela får studentene mye mer ansvar her enn ved
tidligere praksis. Men nå nærmer det seg snart virkelig-
het for oss og da oppleves det fint å bli kastet utpå, sier
Svela.

Hilde Marken Halvorsen og Håkon William Wirak
er de to andre tredjeårsstudentene fra fysioterapeut-
utdanningen i Oslo. De er enige med Svela i hans fram-
stilling. Wirak sier det tok litt tid før det begynte å fun-
gere tverrfaglig, og at det var mye å forholde seg til i
begynnelsen. Previsitten, når status for pasienten tas
opp, synes han er spesielt viktig.

– De tverrfaglige møtene er lærerike. Da tar du for
deg de to pasientene du har ansvaret for. Du må gå
igjennom hva som er blitt gjort og bli enige om hva
som skal gjøres videre. Jeg har lært mye av dette, sier
Wirak.

Birger Svela understreker betydningen av å ha en

Terje Viggo Eilertsen trener seg opp etter å ha brukket lårhalsen.
Han er full av beundring for Håkon William Wirak og sier det er
fysioterapeutens skyld at han er blitt så bra. Eilertsen forteller at
han i begynnelsen var livredd for å gå på foten, men at denne
karen – han peker på Wirak – har hjulpet ham med å bli kvitt
angsten. Nå går han trappen uten støtte og skal forlate sykehuset
for å reise på opptrening. Foto:Heidi Johnsen

prosjektet viste at studentene opplevde at de fikk større
ansvar og at de i større grad måtte stå til ansvar for re-
sultatet. Studentene mente dette var utfordrende og læ-
rerikt og følte at erfaringen gjorde dem bedre rustet til å
håndtere den «virkeligheten» som møter dem når de er
ferdig utdannet. De første studentene var svært fornøyd
med tilbudet og anbefalte det raskt til neste kull studen-
ter, forteller veilederen.

Hovedmålsettingen for forprosjektet var at tilbudet
til pasientene ikke skulle forringes, men helst at pasien-
tene skulle erfare at kvaliteten økte. Statistikken viser
at liggetiden for  pasientene ikke stod tilbake for de an-
dre postene i Medisinsk divisjon.  Spørreundersøkelsen
viste også at pasientene var fornøyd med det medisin-
ske tilbudet, omsorgen og treningsopplegget de fikk
ved FoU-enhetens post. ■

– En smak av fysioterapi
– Det er på denne måten vi får en virkelig føling med hva fysioterapi er,

sier Birger Svela, en av de tre fysioterapeutstudentene som har valgt å ha

sin praksis ved studentposten på Ullevål.

pasientgruppe i denne aldersgruppen, fra 60 år og
oppover.

– Mange har bidiagnoser som vi må forholde oss til,
blant annet hjertesvikt og diabetes. På skolen er det
konsentrert om en diagnose. Tverrfagligheten her gir
oss bedre innblikk i pasientens diagnose og vi tror det
er bedre også for pasientene.

Hilde M.  Halvorsen sier hun merker at det hun gjør
har betydning for pasienten.

– Vi blir ikke bare sett som studenter her. Vi får
spørsmål, også fra legene, og de hører på oss. Dette gir
oss økt selvtillit. Vi føler også at de har respekt for den
kunnskapen vi har tilegnet oss under studiene, sier hun.

Alle tre understreker at det krever en del av sykehu-
sene å ha et slikt opplegg, men for dem som studenter
er en slik praksisperiode gull verdt. ■

Trappetrening
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debattdebatt
Tar forbundet de
unges situasjon på
alvor?
Jeg vil takke for en bra artikkel i FYSIOTERAPEU-
TEN nr. 10. Artikkelen omtaler en yngre fysiotera-
peut som har driftstilskudd, men likevel har øynene
åpne for de problemene som nyutdannede
fysioterapeuter møter når de skal inn på arbeids-
markedet. Det jeg lurer på er om NFF har forstått
hvor vanskelig situasjonen er for mange unge
fysioterapeuter.

Mange tror at hvis nyutdannede bare er villige
til å flytte på seg, så er det arbeid til alle. Dette er
en påstand jeg mener er utgått på dato. Bare se på
arbeidsmarkedssidene i Fysioterapeuten nr. 10/03.
Der er det fem stillinger som utlyses. En av
annonsene gjelder en psykomotoriker, dermed er
bare fire stillinger aktuelle. Til sammenligning var
det cirka 350 nye fysioterapeuter som fikk
autorisasjon i høst. Hva gjør NFF for å prøve å løse
denne ubalansen?

Jeg og mine medstudenter fra Trondheims kull-
99 har flyttet til alt fra Vadsø i nord til Lindesnes i
sør, for å prøve å få oss jobb som fysioterapeut. De
jobbene vi har fått, består for det meste av
vikariater, få prosenter og av få måneders varighet.
Mange av oss vet ikke om vi har noe å gjøre etter
årsskiftet fordi vikariatet vårt går ut da. Denne
usikkerheten i forhold til jobbsituasjonen er en stor
belastning.

Et deltidsvikariat holder heller ikke lenge
økonomisk sett når husleia skal betales og brevet
fra lånekassen dumper ned i postkassen. Mange av
oss har flere jobber for å få endene til å møtes,
undertegnede har selv i skrivende stund fire ulike
jobber. Det sier seg selv at dette ikke går i lengden,
og situasjonen er således svært utilfredsstillende
for unge fysioterapeuter i samme situasjon som
meg. Vi blir utslitt før vi i det hele tatt har kommet
skikkelig inn i arbeidslivet. Skjønner forbundet og
veletablerte fysioterapeuter hvor stor belastning det
er for oss nyutdannede ikke å vite om vi har arbeid
i neste måned?

I juni i år var det registrert 55 helt arbeidsle-
dige fysioterapeuter i Norge (Kilde: Arbeidsdirekto-
ratet). Her er det store mørketall. For det første har

man alle deltidsledige som Arbeidsdirektoratet ikke
har registrert. For det andre kommer de som er
ferdig utdannet som fysioterapeuter, men ikke får
seg arbeid, og velger å studere videre i stedet. I
tillegg har man de som er utdannet fysioterapeuter,
men som ikke får seg arbeid innen faget. I stedet
for å gå arbeidsledige eller studere videre, velger de
å ta seg annet arbeid innen helse og omsorg, blant
annet som treningsledere. Hva gjør NFF for å
registrere denne skjulte arbeidsledigheten?

I Norge utdannes det i dag cirka 300 nye
fysioterapeuter hvert år. Arbeidsledighet blant
fysioterapeuter er uten tvil et problem. Det bør
vurderes sterkt å kutte ned på antall studieplasser
ved fysioterapiutdanningene i Norge. For hva er
vitsen med  å utdanne folk til ledighet?

En oppfordring til NFF er å ta de unges
situasjon på alvor. Innse at arbeidsledigheten for
fysioterapeuter er stor og sett inn tiltak for å
redusere denne! Det er slike saker jeg mener vi har
et forbund til.

Vivian Stoss, nestleder UFF

En krigserklæring
fra Privat råd
Privat råd la fram sin innstilling om ASA 4313 for
NFFs sentralstyre i begynnelsen av november. Dette
er avtalen som regulerer privat praksis. Til tross for
at NFF sentralt i over to år har poengtert at det skal
ryddes opp i forhold til uvesenet i privat praksis,
foreslo ikke Privat råd en eneste regelendring som
kunne bidratt til dette. Problemene gjelder i første
rekke urimelige leiekontrakter og krav om alt for
høye summer ved overdragelse av praksis.

Det eneste Privat råd foreslo var å øke verdien
av goodwill fra 20% til 50%, en økning på 150%!
Dette vil i praksis si at man skulle betale 180 000
kroner mer i gjennomsnitt for et driftstilskudd.
Privat råd gjorde heller ingenting for at det skulle
bli vanskeligere å kreve enda mer. UFF hadde
mange forslag til regelendringer som kunne gjort
det vanskeligere å bryte reglene og sikret mer
normale leiepriser. Hvorfor ble ingenting gjort?

Ønsker de ikke at fysioterapeuter skal slippe å bli
grovt utnyttet eller at ASA-avtalens regler skal
overholdes?

Heldigvis grep Sentralstyret inn med et vedtak
om at det skal settes ned et utvalg som skal se på
goodwill-begrepet og verdiene som kan knyttes til
dette. Samtidig vedtok Sentralstyret å utsette
behandlingen av ASA 4313 og å be KS om en
forlengelse av dagens avtale. Dette fordi Sentralsty-
ret ønsker en dialog med KS i forbindelse med det
pågående prosjektarbeidet om kommunehelsetje-
nesten.

Goodwill er noe en driftstilskuddsinnehaver har
rett til å kreve når han slutter dersom han har hatt
tilskuddet i over tre år. Det blir regnet ut fra
gjennomsnittlig inntekt (driftstilskudd, refusjon,
egenandeler) de tre siste år. UFF er enig i at man
skal kunne få uttelling for goodwill dersom man har
en opparbeidet praksis, men hva skal goodwill være
verdt? Hvis man starter en ny klinikk, har man
utgifter til annonsering, og det tar tid å få pasienter.

En gjennomsnittlig fysioterapeut med
driftstilskudd og full stilling har 600.000 kroner i
årsinntekt. Med dagens regler vil goodwill utgjøre
120.000 kroner. Hvis man har startet opp selv, vil
man i hvert fall ikke ha brukt så mye som 120.000
kr for å annonsere, bygge opp et navn og skaffe
seg et tilstrekkelig antall pasienter.

Så lenge de med driftstilskudd har enerett på
trygderefusjonen tar det ikke lang tid å få pasienter.
Med dagens regler får derfor DT-innehaveren
allerede godt betalt. Med Privat råds forslag ville
man betalt 300.000 kroner for denne praksisen, og
det er totalt uakseptabelt.

Enkelte fysioterapeuter har inntekter på over en
million, og da blir det snakk om goodwill-beløp på
opp til 600.000 kr. I tillegg kommer utstyr og
inventar.

Privat råds forslag innebar at fysioterapeuter
skulle betale i bøtter og spann for en goodwill som
ikke er reell. Alle vet at det som er verdt noe i en
praksis er selve drifttilskuddet og den medfølgende
eneretten på trygderefusjon. Uten denne eneretten
er praksisen som regel lite verdt. Man skal ikke
betale for å få lov til å overta driftstilskuddet og
dermed retten til trygderefusjon. Dette er offentlige
midler som tilhører kommunen og staten.

Snorre Vikdal, leder UFF
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Ramaskrik
Fysioterapeuten nr 10, 2003 hadde fyldig reportasje fra høstens ledermøte i
NFF. Ut fra reportasjen virker det som faggruppen for manuell terapi (FFMT)
med sin søknad om egen autorisasjon for manuellterapeuter har tråkket mange
på tærne. Forbundsleder, PFG-leder og avdelingsledere med flere gir i grunnen
FFMT det glatte lag, og ingen viser forståelse for faggruppens argumentasjon.

Jeg merket meg følgende uttalelser: PFG-leder Trond Hannestad: «MT-
gruppa er en av NFFs viktigste merkevarer. Den er synlig, og medlemmene er
kjent for å være faglig dyktige». Leder i faggruppen for psykomotorisk
fysioterapi, Berit Iansen sa om MT-gruppa: «Dette handler om at en gruppe i
forbundet skal oppnå noe på tvers av de andre gruppene. Gjør den det, blir det
ramaskrik». Stort tydeligere kan det neppe sies!

Tida kan synes overmoden for å minne om hvordan denne merkevaren er
blitt til: Hardt arbeid fra medlemmer av FFMT gjennom mange år. Stort
pågangsmot og innsatsvilje fra faggruppestyrer og sterke personligheter for
noe man trodde og tror på har ført norske manuellterapeuter dit vi er i dag. Ikke
NFF!

Oppstart av, deltakelse i og gjennomføringen av Henvisningsprosjektet
(HVP) er et glitrende eksempel. Hva med følgende tankespill: Ville manuell-
terapeutene fått delta i henvisningsprosjektet om spørsmålet først skulle ha blitt
behandlet i sentralstyret (for ikke å si på landsmøtet)?  Ofte er det slik at toget
går fra perrongen mens slike omstendige byråkratiske prosesser gjennomføres.
Fagutvikling er ikke alltid tjent med det. Noen ganger må man våge å satse inn i
det ukjente på direkten. HVP er et godt eksempel på nettopp det.

 NFF sier de vil samle alle fysioterapeutene i Norge i ett forbund. Men ingen
skal forskjellsbehandles – av frykt for hva? Hvem i NFF kan med en smule
fornuft påstå  at all fysioterapipraksis er lik og dermed skal ha like vilkår? Det er
forstemmende når selv Iansen, lederen for en annen høyt aktet faggruppe,
roper at det blir ramaskrik hvis FFMT oppnår fortrinn. Snarere bør det motsatte
være tilfelle! Manuellterapeutene i HVP befinner seg i en praksisverden som
innholdsmessig, ansvarsmessig, organisatorisk og kostnadsmessig ikke er
sammenlignbar med annen fysioterapipraksis.

Jeg savner betydelig mer takhøyde i NFF, med rom for ulike utøvere av
fysioterapi uten at «den kongelige norske misunnelsen» skal legge føringer for
utviklingen. Da blir det fort stagnasjon. Faggruppene selv er de nærmeste til å
vite veien, men trenger i mange tilfeller drahjelp fra moderorganisasjonen. Slik
drahjelp ville sannsynligvis virke samlende for et forbund som NFF, og kanskje
kunne det vært flere «kjente merkevarer»?

Styret i FFMT har de siste årene vist en kjempefin evne til framsynthet når
det gjelder forholdene rundt utøvelsen av manuell terapi. Det kan jeg dessverre
ikke si NFF har gjort. Forbundet virker snarere bremsende. I stedet for å så tvil
om FFMTs hensikter, burde forbundsledelsen heller være støttespiller og
døråpner. Bare slik kan NFF oppnå lojale medlemmer som føler seg ivaretatt.

Sven E. Fredriksen
Manuellterapeut
(uten identitetskrise)

Om «sjokkterapi»
Jeg ser med glede frem til at Kikkan Eck Hansen oppdaterer meg ved å sende
referanser på publiserte randomiserte kontrollerte studier på effekt av osteopati
på de ulike tilstandene som dere behandler.

Når det gjelder fysioterapi/manuell terapi har dr.scient Kjersti Storheim og
dr.philos Anne-Marit Mengshoel nettopp ferdigstilt en rapport med referanser til
randomiserte kontrollerte studier. Hvis du synes det blir for omfattende å ta
hele ostepatien, kan du jo begynne med inkontinens.

På oppdatert søk på Pubmed i dag var det ingen slike studier å finne, og
teorigrunnlaget er helt på siden av det gynekologer, urologer og  fysioterapeuter
arbeider etter. Min mail-adresse er kari.bo@nih.no

Kari Bø, Professor, PhD
Norwegian University of Sport and Physical Education

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!

Utvigelsesplanen for 2004 er nå tilgjengelig.
Her finner du priser og frister gjeldende fra neste år.

Ta kontakt med redaksjonen:

fysioterapeuten@fysio.no

FYSIOTERAPEUTEN 2004

Prøv gratis i 14 dager!

På Salli Sadelstol sitter du
avslappet og balansert

Cenger Norge AS

▼ Rygg og skuldersmertene
lindres.

▼ Ryggmusklene blir sterkere
og holdningen forbedres.

▼ Blodsirkulasjonen i beina
blir bedre.

▼ Man beveger seg med
letthet.

▼ Salli hjelper deg med
å være aktiv.

▼ Prestasjonen øker.

Tlf. 33 00 35 60. Fax. 33 03 05 61



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

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

fysioterapeuten

www.fysioterapeuten.no/arbeidsmarked

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

 0 Nord-Norge

 4 Midt-Norge

 1 Vest-Norge

 5 Øst-Norge

11 Oslo og Akershus

 0 Sør-Norge

 0 Utlandet

Finnmark • Troms • Nordland • Svalbard

Nord- og Sør-Trøndelag • Møre og Romsdal

Sogn og Fjordane • Hordaland • Rogaland

Hedmark • Oppland • Buskerud • Telemark

Vest-Agder • Aust-Agder

• Vestfold • Østfold



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

NES KOMMUNE ønsker å være den beste bokommunen i Akershus.
Kommunen har 17.500 innbyggere med små skolemiljøer, tette og gode
lokalmiljøer, rike kultur- og fritidstilbud, flott natur og fantastiske frilufts-
muligheter, 18 hulls golfbane, stort ridesenter, ishall, skianlegg og et
yrende båtliv på Glomma og Vorma. 

Fysioterapeut til 20% driftsavtale
I Nes kommune er det ledig 20% driftsavtale ved Gymnastikk og
fysioterapi i Vormsund, fra den 01.01.04. Instituttet har i alt 2
fysioterapeuter, samt en vikar. Det tilbys behandling med spesi-
fikk trening, og mensendieck-gruppetilbud.Vi søker fortrinnsvis
etter fysioterapeut med kunnskap/fordypning i mensendieckfilo-
sofien.Kommunale oppgaver, i samsvar med gjeldende planer og
prioriteringer i kommunen, kan bli tilpliktet. 

For nærmere informasjon kontaktes Toril Østmoe, daglig leder
ved Gymnastikk og fysioterapi: 63 90 22 01 eller Anne Rønning,
virksomhetsleder, ergo- og fysioterapitjenesten i Nes: 63 91 14 42.

Søknaden sendes til Nes kommune, Etat for helse- og sosialtje-
nester, Pb.114, 2150 ÅRNES. Søknadsfrist: 02.01.04.

www.nes-ak.kommune.no

Nes kommune
AKERSHUS FYLKE
Etat for helse- og sosialtjenester

FREDRIKSTAD KOMMUNE
Kunngjøres også på www.fredrikstad.kommune.no

DRIFTSAVTALE FOR FYSIOTERAPEUT
50% driftsavtale er ledig fra 01.02.2004 ved Fredrikstad Fysikalske
Institutt. Instituttet er velutstyrt og har 4 hele driftsavtaler.

For hjemmelen gjelder Avtale mellom Kommunenes Sentralforbund
(KS) og NFF om drift av privat praksis for fysioterapeuter etter lov om
helsetjeneste i kommunene, herunder drift i selskap (ASA 4313).
Det søkes etter offentlig godkjent fysioterapeut. Personlig egnethet vil
bli vektlagt.

Nærmere opplysninger om stillingen ved fysioterapeut Roger Nielsen,
tlf.: 69 31 14 46.
Søknad med CV og kopier av vitnemål og attester sendes: Fredrikstad
kommune, Forebyggende og kurative helsetjenester ved avdelingsleder
Else Galleberg, Postboks 1405,  1602 Fredrikstad.
Søknadsfrist: 10. januar 2004.

Avd. for rehabiliteringstjenester er en felles organisert avdeling for fysioterapi,
ergoterapi, sosionom og klinisk ernæringsfysiolog. Avdelingen dekker fysioterapi-
behov til inneliggende pasienter og har polikliniske tilbud til pasienter med hjerte-,
lunge-, og inkontinensproblemer. Vi har 5 fysioterapistillinger samt turnuskandidat og
evt studenter.

Fra 01.02.04 har vi ledig fast 50 % stilling for

Fysioterapeut
Arbeid hver 10. helg.
Vi trenger en person som har:
• autorisasjon som fysioterapeut
• erfaring og interesse for fysioterapi i akuttsykehus,

samt poliklinisk virksomhet og gruppetrening.
• evner til tverrfaglig teamarbeid.
Vi tilbyr:
• lønn etter gjeldende overenskomst
• Ringerike sykehus HF sine tilsettingsvilkår
Personlig egnethet vektlegges.
Spørsmål om stillingen kan rettes til avd.leder Marianne Liknes
eller fagansvarlig fysioterapeut Grete Heggheim, tlf. 32 11 60 00.
Søknad med CV, godkjente attester og vitnemål sendes
Personalavdelingen, Ringerike sykehus HF, Serviceboks 13,
3504 Hønefoss innen 30.12.03.

til Avd. for rehabiliteringstjenester

Fysioterapeut søkes
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Manuell terapeut
(evt. fysioterapeut) trengs til Horten Fysikalske Institutt snarest for
1/2 –1 års vikariat med fullt driftstilskudd. Behovet kan bli permanent.
Henv. tlf. 33 04 29 51, Storgata 19, 3181 Horten.

NORGES FOTBALLFORBUND (NFF)
er landets største særidrettsforbund med over 500 000 med-
lemmer. Disse er organisert i og utøver aktivitet via 18 fotball-
kretser, ca. 1830 klubber og mer enn 20 000 lag. Organisasjo-
nen har ca 125 heltidsansatte og 100 000 tillitsvalgte. Sentral-
administrasjonen på Ullevaal Stadion har 40 ansatte og er or-

ganisert i fem avdelinger ( toppfotball, breddefotball, marked, administrasjon og
økonomi). NFF har en årlig omsetning på ca. kr. 260 mill.

Til et aldersbestemt jentelandslag søker NFF ny

FYSIOTERAPEUT

Fysioterapeuten vil være lagets medisinske hovedkontakt og inngå i støt-
teapparatet rundt laget sammen med trenerne og våre internasjonale
koordinatorer.

Vi ønsker å engasjere en fysioterapeut som ser viktigheten av å veilede
og jobbe med unge toppidrettsutøvere, som har høye sportslige ambisjo-
ner . Det settes store krav til samarbeidsevne og positiv innstilling, samt
evne til å oppnå gode relasjoner til utøver i 16-20 års alderen.

Søkere må ha idrettsmedisinsk kurs trinn 1 & 2, eller ta dette innen kort
tid. Søkere med videreutdanning i Manuell Terapi, samt egenerfaring
innen fotball vil bli foretrukket.

Laget vil i gjennomsnitt ha ca 20-50 samlingsdøgn i året.
Dette vil variere i henhold til de turneringer laget kvalifiserer seg til.

Ta kontakt med Roar Robinson tlf. a. 22 99 31 77 eller pr. 66 99 16 62,
for mer utførlige opplysninger.

Søknad med utfyllende CV, som ikke returneres, sendes:
Norges Fotballforbund, Serviceboks 1 - US, 0840 OSLO,
att: Mette S. Sveen eller ledig.stilling@fotball.no snarest og senest
innen 15. januar 2004.
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Velkommen til Akershus Universitetssykehus!

Akershus Universitetssykehus HF  skal bygges ut og vil i løpet av noen år bli et av landets
største sykehus. Sykehuset ligger i Lørenskog kommune, 2 mil øst for Oslo sentrum.Vi kan tilby deg

et godt arbeidsmiljø og gode muligheter for faglig utvikling sammen med dyktige og engasjerte kolleger.
Vi tilbyr våre ansatte en rekke fine velferdstilbud som bolig og barnehage, bedriftsidrettslag, flott kantine og 

hytter i Trysil og på Tjøme.

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

Konsulent Saksnr. 245

Rehabiliteringsnettverket Ahus
Rehabiliteringsnettverket Ahus er et kontaktnettverk for samarbeid og informasjon for rehabiliteringsaktører på ulike nivåer innen
Akershus universitetssykehus HF (Ahus) sitt nedslagsfelt. Nettverket har sin base ved Ahus, og vil fra 01.01.04 bemannes med to faste
stillinger og utgjøre koordinerende enhet for rehabilitering i foretaket. Nettverket er etablert gjennom prosjekt i 2003, og det er knyttet
faste kontakter mot koordinerende enhet i 20 Akershus-kommuner samt enheter i foretaket som yter tjenester til rehabiliteringspasien-
ter. Hovedmålet med virksomheten er å bidra til en helhetlig tiltakskjede for rehabiliteringspasienter.

Ledig stilling: Fast stilling som konsulent med snarlig tiltredelse.

Nærmere opplysninger på www.ahus.no og www.rehabiliteringsnettverket-ahus.no eller ved henv. til Sigrunn Gjønnes tlf 67 98 90 03 /
99 26 27 04.

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

Søknadsfrist: 10. januar 2004

Se fullstendig utlysningstekst på www.ahus.no eller www.aetat.no

fysioterapeuten@fysio.no

Stange kommune

LEDIG DRIFTSAVTALE  80%
i Stange kommune
Ved Hoberg Fysioterapi er det ledig 80% driftsavtale. Instituttet lig-
ger i Bekkelaget/Ottestad i Stange kommune, dog kun 5 minutter
fra Hamar sentrum!

Instituttet er organisert i et driftsfellesskap med 2 avtalehjemler, kom-
munens fysioterapiplan tilsier at instituttet etter hvert skal utvides til mi-
nimum 3 hjemler.

Den avtalehjemmelen som vil bli ledig, har tilhørt spesialist i Manuell
Terapi, men kommunen ønsker også å bedre tilgangen til psykomotorisk
fysioterapi. Søkere med en av spesialitetene vil bli vurdert som meget
sterke. Imidlertid vil personlig egnethet og samarbeidsevne tillegges stor
vekt.

Ved inngåelse av  driftsavtalen vil det bli stilt krav om at det også utfø-
res noe rekvisisjonsbasert hjemmebehandling og gruppebehandling. Av-
talen vil for øvrig bygge på den sentrale avtalen mellom KS og NFF
(ASA 4313). Det må påregnes goodwill og kjøp av andel utstyr.

For nærmere informasjon, kontakt:
Leder for fysioterapitjenesten Bente Mostuen, tlf. 62 58 52 87,
mobil 41 67 98 75 eller
avtale-innehaver - Kjersti Gundersen, tlf.  90 77 13 68.
Mailadresser: bente.mostuen@stange.kommune.no  eller
kjersti.gundersen@norsk-tipping.no

Søknad vedlagt CV og attesterte kopier av vitnemål og attester,
sendes innen 02.01.04:
Virksomhet for helse og rehabilitering,
Stange Helsesenter, 2335 Stange.

Fysioterapeuter til CatoSenteret

Vi ønsker en person som:
- Med interesse og engasjement vil være med å delta i og utvikle

behandlingstilbudet og ideologien ved senteret.
- Jobbe selvstendig og tverrfaglig.
- Interesse for å jobbe helhetlig i forhold til bruker.
- Kreativitet blir vektlagt og verdsatt i behandlingen.
- Oppfordrer spesielt fysioterapeuter med erfaring innen basal

kroppskunnskap og/eller kognitive teorier til å søke.
- Har allsidig erfaring.

Vi tilbyr:
- Utviklende og selvstendige oppgaver i et trivelig og aktivt fagmiljø,

organisert i tverrfaglige behandlerteam.
- Gratis egentrening i og utenom arbeidstiden.
- Lønn etter avtale.
- Egen pensjonsavtale.

Ring teamleder/fysioterapeut  Ellen E. Løkegaard, tlf. 64 98 44 81 /
982 95 116  hvis du vil vite mer, eller hvis du vil besøke oss.
Søknad med CV og kopi av attester og vitnemål sendes til
CatoSenteret, pb. 164, 1556 Son, eller på e-mail:
senteret@catosenteret.no innen 23. desember 2003.

S E N T E R E T   F O R   E G E N M E S T R I N G   I   R E H A B I L I T E R I N G
www. catosenteret.no

Cato Zahl Pedersen Senteret vil være et mulighetenes senter, en veiviser innen
egen mestring i rehabilitering. Vi er et rehabiliteringssenter i Son i Vestby kom-
mune, 40 minutters biltur syd for Oslo. CatoSenteret får sine brukere primært rett
fra sykehus fra hele landet, gjennom avtale med bl.a. Helsedepartementet og
Helse Øst. Vi er i dag ca. 80 årsverk fordelt på over 100 ansatte.
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interhalvåret

ADRESSE:

BJØRKLUNDVEIEN 5 

1470 LØRENSKOG 

PULKER, FLERE

MODELLER OG 

UTFØRELSER.

HER VIST

CARBONPULKEN

”EXPERIENCE”

VEKT 9,5 KG 

VI TRENGER FLERE MEDARBEIDERE. 
Aktiv hjelpemidler ble etablert for 4 år siden og har utviklet seg raskt til å bli den største aktøren innenfor sport og

fritidshjelpemidler for funksjonshemmede. 

Vi søker etter personer som er sporty, utadvendte og kreativt problemløsende og ikke er redd for å ta i en 

skiftenøkkel. Gjerne  med gode skikunnskaper, da mye av vår virksomhet foregår ute i skibakkene i v

Stillingen kan gjerne kombineres med annen praksis. Lønn på provisjonsbasis. 

Vi trenger medarbeidere i følgende distrikter: 

Oslo, Akershus, Aust og Vest-Agder og Nord-Norge. 

Send inn en CV, eller ta kontakt på telefon med Geirr Scheen eller Inger Berit Oland Scheen. Så forteller vi deg mer

om hva vi driver med og hvordan vi jobber. 

TA KONTAKT FOR Å FÅ VÅR 

PRODUKTKATALOG

TLF    67 90 22 29 

FAKS 67 90 25 82 

e-mail:geirr@aktiv-hjelpemidler.no

SKIBOB, ET ALTERNATIV FOR BRUKERE 

UTEN STOR ARMSTYRKE. STYRES MED 

JOYSTICK.

LEDSAGER KAN OGSÅ STYRES MED

FJERNKONTROLL, FESTET PÅ 

SIKRINGSLINEN I BELTET TIL LEDSAGER

-STARTER

-SNOWBALL

-MONOSKI

-MONOSKI -

 RACING 

-DUALSKI

SITSKI:

LEDSAGERKJØRING

MORO FOR HELE 

FAMILIEN

AKEUTSTYR: VI HAR 

SNOWRACERE  OG 

MANGE FORSKJELLIGE 

KJELKER SOM FYLLER

DE FLESTE BEHOV. 

RIKT UTVALG AV 

TILLEGGSUTSTYR

PRASHBERGER

PIGGEKJELKE

VEKT 4,5 KG 

SLIMSKATE

HOCKEYKJELKE

RIKT UTVALG AV PIGGEKJELKER: HER 

SER DU VÅR MEST POPULÆRE KJELKE 

”AKTIV KJELKEN” 

DENNE KAN UTSTYRES MED BÅDE SKI, 

SKØYTER, RULLESKØYTER, PULKDRAG 

OG EN MENGDE ANNET 

SPESIALTILPASSET UTSTYR 
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Revmatologisk avdeling ved Diakonhjemmet Sykehus AS har sentralsykehusfunksjon for
Oslo og regionsykehusfunksjon for Helse Øst RHF. Sammen med Rikshospitalet har 
avdelingen også regionsfunksjon for Helse Sør RHF i revmakirurgi.
Nasjonalt revmatologisk rehabiliterings- og kompetansesenter (NRRK) er tilknyttet 
avdelingen. Revmatologisk avdeling har universitetsfunksjon med viktige oppgaver innen
forskning, fagutvikling og undervisning. Diakonhjemmet Sykehus AS har for øvrig funksjon
som lokalsykehus for ca. 90.000 innbyggere innen indremedisin, generell kirurgi og 
psykiatri.

Fysioterapeut
Ved Nasjonalt revmatologisk rehabiliterings- og kompetan-
sesenter (NRRK)  er det  ledig engasjement i 100 % stilling
med snarlig tiltredelse og frem til 31.12.05.

Arbeidsoppgavene vil bli hovedsakelig fordelt mellom fag-
utviklings- og formidlingsenheten og direkte rehabiliterings-
arbeid i rehabiliteringsavdeling med 5 pasienter. 

Vi ønsker en person med erfaring fra og interesse for:
· klinisk arbeid innen revmatologi og helst revmakirurgi
· rehabilitering av mennesker med kronisk sykdom
· dokumentasjonsarbeid og fagutvikling
· prosjektledelse
· formidling og undervisning av pasienter og helsepersonell
· tverrfaglig teamarbeid

Ved tilsetting vil samarbeids- og kommunikasjonsferdig-
heter samt personlig egnethet bli vektlagt.

For informasjon om NRRK se www.nrrk.no.

Kontaktperson: Enhetsleder dr. med. Till Uhlig, 
tlf: 22 45 15 00.

Søknad med CV sendes Diakonhjemmet Sykehus AS, 
personalavdelingen, postboks 23 Vinderen, 0319 Oslo
innen 31.12.03

Se fullstendig utlysning på www.diakonhjemmet.no eller
www.finn.no

GREFSENHJEMMET
Grefsenhjemmet er et privat sykehjem eid av en stiftelse tilknyttet Grefsen menig-
het og samarbeider med bydel Nordre Aker. Vi vil ha 87 plasser fra 2004. Vi er ny-
lig flyttet inn i nybygde og rehabiliterte lokaler og vil kunne tilby alle enerom ved
årsskiftet.

FYSIOTERAPEUT –  50% stilling
fra januar 2004

Vi søker en kvalitetsbevisst person som kan arbeide selvstendig og mål-
rettet og som trives i arbeid med eldre. Menn oppfordres til å søke.

Arbeidsoppgaver:
– Bidra med fysioterapikunnskaper i et tverrfaglig samarbeid.
– Funksjonsvurdere og behandle eldre med komplekse problem-

stillinger.
– Behandle beboere i vårt terapibasseng.
– Veilede og undervise pleiepersonalet, også i stellesituasjon, samt

iverksette tiltak som letter deres arbeidssituasjon.

Vi kan tilby:
– Store utfordringer i et utvidet og ”nytt” sykehjem.
– Tverrfaglig  godt samarbeid og  trivelige og engasjerte kolleger.
– Pensjonsmedlemskap i KLP .
– Lønn etter avtale (2% pensjonstrekk).

Ta gjerne kontakt med fysioterapeutene Kari Pape eller Helge Flo,
tlf. 22 79 78 26.

Søknad med CV og referanser (attester og vitnemål vil vi event. be om
senere) sendes Grefsenhjemmet, Ogmundsv. 18B, 0488 Oslo, eller
postmaster@grefsenhjemmet.no innen to uker etter utlysing.

Oslo kommune
Bydel Kjelsås/Grefsen
Ledig 40% avtalhjemmel i privat praksis fra 01.02.04.
Se stillingsannonse på www.finn.no

www.fysioterapeuten.no

Prosjektlederstilling
FRISKGÅRDEN – FOLLO

Vi søker etter prosjektleder til å utvikle Friskgårdskonseptet i Ski/Follo.
Man vurderer også å starte en Friskvernsentral. Mer info om konseptet
finnes på www.friskgaarden.com

Kontaktpersoner: Svein Myhr/Aud Ramberg, tlf. 74 14 04 02.
Lønn og øvrige betingelser etter avtale.

Søknadsfrist: 31. desember 2003.

Søknaden sendes: Friskgården Follo, Eikjolvn. 540, 1400 Ski,
tlf. 90 13 36 31, e-post: friskgardenfollo@hotmail.com

To 20 % stillinger ledig
Utviklende miljø søker medarbeidere med interesse for, og erfaring
innen aktiv rehabilitering / gruppetrening.
Personlige egenskaper vektlegges.

Vi oppfordrer kvinner til å søke.

Kontaktperson: Inge Liavaag.
Søknadsfrist: 5. januar 2004.
Svømmehallen Fysioterapi AS, Postboks 7636 Spjelkavik,
6022 Ålesund. Tlf. 70 14 15 60.

OPPDAL TRENINGSSENTER søker

Daglig leder
i et års vikariat (p.g.a svangerskapspermisjon) fra februar 2004.
Hovedoppgaver: daglig drift, instruksjon sal, markedsføring/ salg, fore-
byggende helsearbeid, personalansvar, økonomi og utvikling.
Treningssenteret er tilknyttet et medisinsk senter med et bredt spekter av
spesialisthelsetjenester, deriblant et fysikalsk institutt. Dette gir et spen-
nende potensial med tanke på tverrfaglig samarbeid.
Lønn og arbeidstid etter avtale.

Skriftlig søknad med CV, eller personlig oppmøte ønskes
innen 28 desember.
Oppdal Treningssenter AS, Russervn 5, 7340 OPPDAL.
Tlf. 72 42 13 30.
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Avdeling for rehabilitering

Skedsmo kommune ligger mellom Oslo og Gardermoen og
har 40.000 innbyggere. Korteste reisetid til Oslo er 10
min. med tog. Kommunen er i en utvikling, hvor forskning,

utdanning og næringsutvikling er sentralt. Skedsmo er Norges messe-
og kongresskommune.

Leder fysio- og ergoterapi-
tjenesten 80% 

Stillingen er ledig fra 01.01.04. Fysio/ergotjenesten er en aktiv avdeling
med godt miljø og dyktige fagfolk. Tjenesten består av p.t. 14.67 års-
verk, inklusive leder og merkantil stilling. Tjenesten forvalter også 26
årsverk private fysioterapihjemler.

Arbeids- og ansvarsområder tillagt stillingen:
• Faglig og administrativt ansvar for tjenestens daglige drift
• Sikre at virksomheten drives etter de lover og forskrifter som gjelder 

til enhver tid
• Stillingsinnehaver har personal- og budsjettfullmakter og anvisnings-

myndighet

Krav til søkeren:
• Minimum 3-åring helse- og sosialfaglig høgskolekompentanse
• Lederutdanning og erfaring
• Evne til fleksibilitet, selvstendighet og tverrfaglig samarbeid
• Kunnskaper om og interesse for rehabilitering
• Ønskelig med erfaring fra ledelse av terapeuter som arbeider både 

med barn og voksne
• Personlig egnethet vektlegges

Lønn: 345.500,-

Fysioterapeut 60%
Stillingen er ledig fra 1.01.04. Ansettelse i Fysio- og ergoterapitjenes-
ten. Tiltredelse snarest.

Oppgaver:
• Ansvar for forebyggende, behandlende og rehabiliterende oppgaver 

for voksne over 16 år
• Råd- og veiledningsoppgaver

Krav og ønsker til kvalifikasjoner:
• Autorisert fysioterapeut
• Kompetanse fra gruppevirksomet
• Erfaring fra kommunehelsetjenesten 
• Evne til selvstendighet og tverrfaglig samarbeid
• Erfaring fra og ønske om rehabiliteringsarbeid
• Personlig egnethet vektlegges

Lønn: 258.500,-

For begge stillinger gjelder: vanlige kommunale ansettelsesvilkår i
overensstemmelse med gjeldende lover, overenskomster, reglemente og
vedtekter. Det tas forbehold om kommunestyrets godkjenning av bud-
sjett.

Nærmere opplysninger om stillingene kan fås på tlf: 64 83 71 61 (leder)
eller tlf: 64 83 71 87 (fagansvarlig fysioterapi).

Søknadene med CV og bekreftelser innen 30.12.03 sendes
til: Inger Vetlesen, Husebyveien 18, 2020 Skedsmokorset.
Søknadene sendes ikke i retur.

SKEDSMO KOMMUNE

FREI KOMMUNE

Frei kommune har 100% stilling som kommunefysioterapeut og to 100%
fysioterapeuter med driftstilskudd.
Fysioterapeutene er alle lokalisert i Frei kommunes nye Helsehus.
Det er stor pågang etter fysioterapi i kommunen. Derfor er det opprettet:

20% driftstilskudd for fysioterapeut
Fysioterapeuten kan inngå samarbeid med kommunen og de øvrige fy-
sioterapeuter om lokaler og utstyr. Lokalene eies av Frei Rådhus AS

Opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til enhetsleder
Åse Bjerkestrand, tlf. 71 52 96 15,
e-post: aase.bjerkestrand@frei.kommune.no
Søknadsfrist: 03.01.04.
Søknad med CV og kopier av vitnemål og attester sendes
Frei kommune, Servicekontoret, 6520 Frei.

Aktiv Fysioterapi har
100% stilling u/driftstilskudd ledig fra 01.01.04
Søknad sendes snarest: Aktiv Fysioterapi, Elvegata 52, 2003 Lillestrøm.
Kontaktpersoner: Jørgen Huseby 93 02 68 38/Arnold Nilsen 91 74 14 44.

Bruk gjerne e-post når du sender
annonser til Fysioterapeuten

Midtre Gauldal kommune er en innlandskommune med ca 5 800 innbyggere.
Administrasjonssenteret Støren er et regionsenter ca 50 km sør for Trondheim.
Kommunen er vidstrakt og gir gode muligheter for friluftsliv.

Midtre Gauldal Kommune har fra 01.03.04 ledig avtalehjemmel privat
praksis fysioterapeut. Praksisen utøves i dag ved Støren Fysikalske insti-
tutt, og driftstilskuddet utgjør 100%.

Det forutsettes at ny hjemmelsinnehaver overtar utstyr, og at ”good-
will”-avtale inngås med nåværende hjemmelsinnehaver.

Vi ønsker en offentlig godkjent fysioterapeut med erfaring og interesse
for instituttpraksis og som kan yte et variert og godt tjenestetilbud til
personer med sammensatte helseplager via forebyggende og
rehabiliterende virksomhet.

For nærmere informasjon kan følgende kontaktes: Fysioterapeut S.P
Jolly på tlf. 93 20 15 30 eller Helse- og omsorgssjef Lars Frisvold på
tlf. 72 40 30 83.

Søknad sendes til Midtre Gauldal kommune, Lønn og personalkontoret,
7290 Støren innen 2. januar 2004.

Eidsberg kommune
Ledige vikariater:

●   Kommunefysioterapeut (vikariat) i 100% stilling
Svangerskapsvikariat i 100% stilling i ett år med tiltredelse 10.02.04.
Ansvarsområde: Rehabilitering voksne og eldre.

●   Kommunefysioterapeut (vikariat) i 50% stilling
Svangerskapsvikariat i 50% stilling i ett år med tiltredelse 05.04.04.
Ansvarsområde: Barn og unge 6-20 år (Skolehelsetjenesten).

For begge stillinger kreves offentlig godkjenning, og de som ansettes
må disponere egen bil.
Opplysninger vedr. stillingene fås ved henvendelse virksomhetsleder
Kirsti Norstrøm, tlf. 69 70 20 00 eller 98 85 99 58.
Skriftlig søknad med bekreftede kopier av attester og vitnemål
sendes Eidsberg kommune, Ordfører Voldens vei 6, 1850 Mysen
innen 01.01.04.
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Driftsavtale  Fysioterapi
I Suldal kommune blir det ledig driftsavtale
(100%) frå 1. mars 2004.

I tillegg til driftsavtalen, er det 2,8 kommunale
stillingar. Fysioterapi er organisert under
tenesteområdet Helse.

På grunn av alderssamansetjing av nåverande
team, søkjer vi etter yngre medarbeidar med
erfaring/interesse i treningsterapi/manuell
terapi. Personlege eigenskapar vil bli vektlagt,
og vi er interessert i samarbeid mellom dei
kommunalt tilsette fysioterapeutane og den
privatpraktiserande fysioterapeuten.
Krav til utdanning: Offentleg godkjenning som
fysioterapeut.

Ein må rekne med innreiing og leige av eigne
lokaler. Suldal Utviklingsselskap, pb 8, 4230
Sand, tlf 5279 0600 kan kontaktast med tanke
på praktisk hjelp til etablering. Dei disponerer
og støtteordningar/ lån til etablering. For
heimelen gjeld overenskomst mellom KS og
NFF om drift av privat praksis.

For nærare opplysningar:
Kontakt fysioterapeut Jan Slot, tlf 52 79 22 00.

Søknad vert å sende Rådmannen i Suldal,
Eidsvegen 7, 4230 Sand innan 1. januar 2004.

JOBB I SULDAL?

Kjøp/salg/leie

Pyaction 796
(kombinasj. laser, ul, el-stim) selges kr. 20.000. Tlf. 93 41 07 58

Privat fysikalsk institutt i Oslo
vurderes solgt 50%, eller leies ut. Tlf. 90 88 15 66.

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 

First Hotel Grand

Egeskov Slot/
Odense Turist Bureau

Gourmet
på Danmarks topp

3 dagers weekend på ★★★ hotell i Frederikshavn

2 overnattinger
2 frokostbuffeer
1 velkomstdrink
1 fireretters gourmetmiddag lørdag kveld

Ta en båttur til Frederikshavn! Den koselige havnebyen kan by på en mengde
kulturopplevelser, en spennende og pulserende maritim atmosfære og mange
koselige steder å svinge rockefoten. Toppen av Jylland er et flott sted for vårens
utflukter - gå en tur langs havet, opplev Skagens spesielle lys og atmosfære,
eller dykk ned under havets overflate på Nordsømuseet i Hirtshals. I sentrum av
Frederikshavn, ved østkystens brusende bølger ligger det romantiske Park
Hotell. Her er det duket for en fantastisk gourmetmiddag lørdag kveld, i hotel-
lets populære restaurant. Fra hotellet er det kort vei til handlegatene, kafeene
og toget som fører deg ut på eventyr.

Park Hotel Frederikshavn
Hotellet tilbyr restaurant, bar, gårdshave, terasse og gratis parkeringsplass.
Alle rom har bad/WC, minibar, telefon og TV.

Ankomstdatoer:
Tilbudet gjelder med ankomst fredager i periodene 06.02. - 26.03. & 16.04. -
02.07.2004. Dessuten valgfri ankomst i perioden 02.04. - 10.04.2004.

Rabatt ved to betalende voksne:
Maks. 1 barn 0-6 år gratis i foreldrenes seng.

Oppholdet inkluderer kun sluttrengjøring.

Enkeltromstillegg kr 325,-.

Ekstra døgn med frokost kr 199,-

pris pr. person i dobbeltrom kun kr 799,-

Avbestillingsforsikring: kan kjøpes. Ekspedisjonsgebyr kr 35,-. Med
forbehold om utsolgte datoer og trykkfeil. * i forhold til hotellets
veiledende normalpris – med forbehold om spesialtilbud. 
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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.

Kursnr. 5030104

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: Fortsatt ledige plasser!

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

OBS! Kursavgiften justeres fra 01.01.2004.

Kursrnr. 3550104

Fysioterapi «dott» søk – oppdag en verden
av fysioterapi på nettet
Kunnskapsbasert praksis – oppdag en verden av fysioterapi på nettet.
Forskningsbasert kunnskap er en viktig kilde for faglige beslutninger.
Kurset har som mål å stimulere til utviklende, faglige diskusjoner både
deltakerne imellom og på arbeidsplassen. Det kan være en utfordring å
overføre forskning til praksis, og her vil du gjøre spennende oppdagel-
ser i forhold til hvordan du kan finne fram til og implementere
forskningsbasert fysioterapi. Ved å stille presise og relevante spørsmål,
lete etter forskningsbasert kunnskap, vurdere denne kritisk og flytte
gode forskningsresultater ut i praksis vil fagutvikling og kvalitets-
forbedring i fysioterapi stimuleres. Kurset legger opp til interaktiv læ-
ring og mye praksis hvor deltagernes egne problemstillinger er i fokus.
Med ny og oppdatert forskning vil vi som fysioterapeuter bedre kunne
ivareta våre klienter samt stå sterkere overfor samarbeidspartnere og
andre profesjoner. Kurset legger vekt på praktisk arbeid.

Målgruppe: Fysioterapeuter i klinisk praksis, forebyggende arbeid,
i ledelse og prosjektarbeid.
Opptakskrav: Grunnutdanning.
Etter gjennomført kurs skal deltakerne kunne:
•· stille gode praksisrelevante spørsmål
• innhente forskningsbasert kunnskap via litteratursøk i ulike databa-

ser og via internett.
• kritisk vurdere forskningsbasert kunnskap med hensyn til gyldighet

og anvendbarhet.
• kjenne prinsipper for hvordan gyldig og anvendbar kunnskap må

integreres med erfaring og brukerens preferanser for å planlegge og
gjennomføre fysioterapitiltak.

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF avd. Oslo
Kursledere: Lillebeth Larun mfl.
Tid: 15.-19. mars 2004
Sted: Oslo
Deltakerantall: 24
Kursavgift: kr 3.560 for medlemmer, kr 6.545 for ikke medlemmer.
Lunsj kommer eventuelt i tillegg til kursavgiften.
Påmeldingsfrist: 14. januar 2004
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131
Oslo eller via NFFs hjemmesider www.fysio.no
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Barnefysioterapi

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: Fortsatt ledige plasser!
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

KURS FOR STUDENTER OG
TURNUSKANDIDATER
Kursnr. 3060104

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

Målgruppe: studenter (6. semester) og turnuskandidater
Opptakskrav: Studenter på 6. semester eller turnuskandidater

Etter gjennomført kurs skal deltakerne:
• kunne benytte treningsprinsippene og doseringsmåten på enkeltpasienter

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

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

spesifikk leddtest og funksjonstest
• kunne revurdere treningsprogrammet

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF v/Fagseksjonen
Kursledere: Hans Petter Faugli
Tid: 11. – 15. Mars 2004
Sted: Skullerudstua, Oslo
Deltakerantall: 34
Kursavgift: kr. 2.900
Påmeldingsfrist: 13. januar 2004
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo eller
via NFFs hjemmesider www.fysio.no.
Lunsj kommer eventuelt i tillegg til kursavgiften.

Onkologi

Kurs 8510104

ONKOLOGI DEL 1
Kurset som var annonsert til å gå i Trondheim i mars 2004 går ut.
Grunnen er at alle NFFs kurs innen onkologi er under revisjon. Nye
kurs vil bli presentert i løpet av første kvartal 2004.
Følg med i FYSIOTERAPEUTEN og på kurssidene på nettet,
www.fysio.no

Psykiatrisk/psykosomatisk fysioterapi

Kursnr. 9070104

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

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

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

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF v/Fagseksjonen
Kursledere: Agnes Lærdal og May Lisbeth Svendsen
Tid: 28. mars – 2. spril 2004
Sted: Gavelstad Hotell, Svarstad, Vestfold
Deltakerantall: 24
Kursavgift: kr 3.425 for medlemmer, kr 6.300 for ikke medlemmer. Fullpen-
sjon: kr. 590 per person per døgn, enkeltrom.
Påmeldingsfrist: 28. januar 2004
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: 4 samlinger: 11. februar, 10. mars, 31. mars og 21. april
Sted: Martina Hansens Hospital, Bærum
Deltakerantall: 24
Kursavgift: kr. 2.700, for medlemmer og kr. 5.400 for ikke-medlemmer.
Lunsj kommer evnt. i tillegg til kursavgiften.
Påmeldingsfrist: Fortsatt ledige plasser!
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo el.
via NFFs hjemmesider www.fysio.no.
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Kursnr. 6020104

Kurs i elektiv ortopedi - ved kroniske lidelser og
belastningsskader i skjelett og bløtdeler
Formålet med kurset er å gi deltakerne redskaper til å heve kvaliteten på egen
yrkesutøvelse.  Gjennom ny kunnskap og erfaring kan deltakerne stimuleres
til å se kritisk på egen praksis.  På den måten kan ny kunnskap gi mulighet for
endring av egen fagutøvelse.

Målgruppe: Fysioterapeuter med praksis fra ortopedi i sykehus, kommune-
helsetjeneste, privat praksis, rehabiliteringsinstitusjoner og andre som har be-
hov for oppdatering av kunnskap innen ortopedi.

Opptakskrav: Grunnutdanning. Erfaring med ortopediske pasienter.

Etter gjennomført kurs skal deltakerne ha:
• oppdatert kunnskap om ortopediske lidelser og elektive operative inngrep.
• kjennskap til de ulike vevsstrukturers betydning for det postoperative

forløp.
• praktisert undersøkelser og behandling.
• kjennskap til nyere treningsprinsipper.
• økt kunnskap om aktuell forskning innen fagfeltet.

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF avd. Akershus
Kursledere: Vegar Hjermundrud og Hilde Stømner
Tid: 19.-23. januar 2004
Sted: SiA, Akershus
Deltakerantall: 24
Kursavgift: kr. 3.560 for medlemmer og kr. 6.545 for ikke-medlemmer
Påmeldingsfrist:  15.desember 2003
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo el.
via NFFs hjemmesider www.fysio.no.
Lunsj kommer evt. i tillegg til kursavgiften.

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
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.

Kursnr. 7050104

Fysioterapi i svangerskap og barseltid
Kurset gir deltakerne teoretisk og praktisk kunnskap til å holde fødsels-
forberedende og barselkurs, og gir økt kunnskap til fysioterapeuter som veile-
der og behandler gravide og barselkvinner.

Målgruppe: Fysioterapeuter som jobber med gravide og barselkvinner i kom-
munehelsetjenesten, på sykehus og i instituttpraksis, og fysioterapeuter som
ønsker å holde fødselsforberedende- og barselkurs.
Opptakskrav: Grunnutdanning.

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

fødselens påvirkning på kroppen

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

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

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

og barselkurs.

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF v/Fagseksjonen
Kursledere: Kari Straume Haugland og Gro Togstad
Tid: 19. – 23. januar 2004
Sted: Oslo
Deltakerantall: 24
Kursavgift: kr 3.000 for medlemmer, kr 6.050 for ikke medlemmer. Lunsj
kommer eventuelt i tillegg til kursavgiften.
Påmeldingsfrist: Fortsatt ledige plasser!
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo eller
via NFFs hjemmesider www.fysio.no.

Kursnr. 5020104

Undersøkelse og behandling av
voksen hemiplegi – Bobath Konseptet
(The Assessment and Treatment of Adult
Hemiplegia – The Bobath Concept)
Kurset ”Undersøkelse og behandling av voksen hemiplegi - Bobath Konsep-
tet” består av en teoretisk og en praktisk del. I den teoretiske delen legger kur-
set til rette at deltakerne tilegne seg kunnskap om Bobath konseptet og dets
utvikling. Anvendt nevrofysiologi. Normal bevegelse relatert til pasienter med
nevrologiske utfall. I den praktiske delen blir pasienter behandlet under vei-
ledning, analyse av pasientbehandling i etterkant, pasientdemonstrasjoner og
praktisk øving på hverandre.

Målgruppe:Fysioterapeuter og ergoterapeuter (2) i og utenfor institusjon.
Opptakskrav: Grunnutdanning. Søkere må arbeide med pasienter som har
nevrologiske utfall, spesielt hemiplegi. Søkere må ha praktisert i ett år etter
endt turnus.

Etter gjennomført kurs skal kursdeltakerne ha:
• økt kunnskap om nevrofysiologi og anvendt nevrofysiologi
• økt kunnskap om Bobath konseptet og dets utvikling
• økt kunnskap om normal bevegelse relatert til pasienter med

nevrologiske utfall.
• økt kjennskap til nyere forskning på dette feltet
• økte ferdigheter i pasientbehandling og analyse av behandlingen.

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF avd. Hordaland
Kursledere: Bente Gjelsvik & Mary Lynch-Ellerington (Undervisningen går
på Engelsk, prosjektene kan skrives på norsk)
Tid: kurset strekker seg over 3 uker: To første uker: 1. – 6. mars og 8. – 12.
mars 2004. Siste uke: 28. juni – 4. Juli 2004
Sted: Bergen
Deltakerantall: 20
Kursavgift: medlemmer i NFF kr 10.680,- - ikke medlemmer kr. 19.635,-.
I tillegg kommer en avgift på kr. 780 for retting av oppgaven og evt. en avgift
for lunsj.
Påmeldingsfrist: 5. januar 2004
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo eller
via NFFs hjemmesider www.fysio.no.

fysioterapeuten@fysio.no

Årsmøte i NFFs faggruppe for
manuell terapi
Årsmøte arrangeres 12. februar 2004 kl. 17.00 på Hotel Bristol, Oslo
(i forkant av seminaret “Nakke – Rygg. En biomedisinsk tilnærming”).

Forslag til årsmøtet må være styret i hende innen 1. januar 2004.

Forslag sendes til: Faggruppen for manuell terapi,
boks 797, 8510 NARVIK

Styret
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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: 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: 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: 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 på
Lillehammer 2.-3. desember.

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.
Påmeldingsfrist: 7. 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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Trønderne er stolte av byen sin som ligger vakkert til ved
munningen av Nidelven. Vi ønsker at du skal bli bedre kjent
med Trondheims historie og Trondheim by i dag og invite-
rer til det 27. fagseminaret i Ergonomigruppen.
Byens grunnlegger var Olav Tryggvasson i 997. Byens tu-
senårige historie har satt sitt preg, og vi finner en rekke kul-
turelle og historiske minnesmerker både i og rundt  byen.
Det sosiale programmet disse tre dagene vil føre deg til
flere av disse.
Fagseminarets innhold handler om bevegelse og mestring.
Trondheims lange historie handler også mye om å være i
bevegelse gjennom ulike tidsepoker. Mestring er kilden til
utvikling både når det gjelder personlig utvikling og byut-
vikling.

Program
Onsdag 24. mars
1000 Registrering. Få nye impulser hos utstillerne
1100 Åpning av fagseminaret
1110 Rytme og mestring presentert av elever ved musikk- og danse-

linja ved Trondheim Katedralskole
11.25 Vidvinkel på mestring. .

Foredragsholderen vil fokusere på kommunikasjonens betydning
for mestring. Han vil hente sine inntrykk fra den norske virkelig-
het og vil lede oss inn i mestringens underfulle verden.

1200 Lunsj
1300 Overføring av kunnskap.

Ved bedriftsfysioterapeut Bibba Benum og John Bojer Godal
1445 Pause med rundstykker og frukt – oppdatering og nye impulser

hos utstillerne
1530 Improvisasjon – en aktivitet mellom panikk og kjedsomhet.

Gjennom levende musikk og rytmer møter vi to av Norges frem-
ste jazzmusikere. Ved Bjørn Alterhaug og John Pål Inderberg.

Velkommen til den historiske hovedstad!
1900 Nidaros Domkirke – Norges nasjonalhelligdom

Vi får omvisning av profesjonelle guider, for deretter å nyte
gregoriansk sang Ved Domkirkens kor Scola St. Sunniva

2015 Mottagelse i Erkebispegården. Vertskap Trondheim Kommune
21.00 Vi går tvers over Erkebispegårdens borggård til restaurant Grena-

deren hvor vi inntar kveldens måltid

Torsdag 25.mars
0900 Constanses 10 minutter. Ved fysioterapeut Astrid Tarlebø Berg
0910 Praktiske og organisatoriske betingelser for mestring

Ved cand.phil. og fysioterapeut Per Halvor Lunde
.1030 Pause – oppdatering og nye impulser hos utstillerne
1115 Den gode ryggsamtalen. Ved lege Jan Sture Skouen
1200 Pause – oppdatering og nye impulser hos utstillerne
1230 Den gode ryggsamtalen – Jan Sture Skouen fortsetter
1315 Lunsj

1415 Parallelle sesjoner
Sesjon A:  Risikovurdering
1. Risikovurdering av arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager.
Ved fysioterapeut Trond Gjerstad
2. Metodikk for risikovurdering av ergonomiske forhold på Norsk Hydros
offshore-installasjoner. Ved fysioterapeut Henrik Aasved
Sesjon B:   Bevegelse
1. Bevissthet gjennom bevegelse. Ved fysioterapeut og
Feldenkreispedagog Stina Njaastad
2. Bevegelsesglede som hverdagskost. Ved mensendieckfysioterapeut
Elizabeth Spidsøe

Faggruppen for ergonomi
ønsker velkommen til det 27. fagseminaret i Trondheim

Tema: Mestring – helse, 24.-26. mars 2004

1545 Pause – oppdatering og nye impulser hos utstillerne
1615 Arbeidsplassvurdering - 101 måter å ødelegge kroppen på.

Foredraget passer for de som ønsker å bli sikrere i arbeidsplass-
vurderinger, og for de som ønsker å snappe opp flere måter å vur-
dere en arbeidsplass på. Ved fysioterapeut Karl-Petter Knudsen

Vi slapper av og koser oss
19.30 Middag på Royal Garden. Til kaffen nyter vi en Jazz/Blues-kon-

sert. Ved musiker Vigleik Storaas.
Resten av kvelden - ”Vi går på byen” og besøker Trondheims
koselige utesteder.

Fredag 26. mars
0830 ”Bedriftsfysioterapeut” Constanses oppdaterte tips

i hverdagen. Ved Astrid Tarlebø Berg
0840 Funksjonsvurdering – hva finnes, og hvordan kan

det brukes? Ved arbeidsmedisiner og fysioterapeut Marijke
Engbers

1015 Pause
1030 Informasjon fra styret i Faggruppen for ergonomi.
1120 Pause
1130 Den nye Arbeidsmiljøloven – hva er nytt?

Ved spesialist i arbeidsmedisin og sjefslege Geir Riise
1230 Neste års programkomité overtar stafettpinnen
1300 Lunsj for den som ønsker

Praktiske opplysninger:
Sted/Tid: Radisson SAS Royal Garden Hotel 24. – 26.mars 2004

Deltakeravgift: (Betales mot tilsendt bekreftelse / faktura.)
Uten overnatting kr 3.000,-. I deltakeravgiften inngår kaffe i pausene, lunsj
og middag onsdag lunsj og festmiddag torsdag.

Med overnatting i enkeltrom fra onsdag – fredag: kr 4.450,-
Med overnatting i dobbeltrom fra onsdag – fredag: kr 3.835,-
Ekstra avgift for fysioterapeuter som ikke er medlem av NFF: kr 1.500,-
Ekstra avgift for NFF-medlemmer som ikke er medlem
av faggruppa: kr 500,-
Ekstra avgift for yrkesgrupper som ikke er fysioterapeuter: kr 500,-

Ekstra overnatting:
Enkeltrom: kr 790,- pp/natt
Dobbeltrom: kr 445,- pp/natt
Ekstra lunsj fredag: kr 205,-

Påmelding til:
KURS OG KONGRESSERVICE, ”NFF-E”, 7340 OPPDAL
Tlf. 72 42 34 48.  Fax 72 42 34 40.
E.mail: post@kursogkongress.no
PÅMELDINGSFRIST: 20. januar 2004
Påmelding etter denne dato beregnes et gebyr på kr   400,-.

Avbestillingsgebyr:
Etter 20. januar kr 400,-. Etter 10.mars betales full deltakeravgift.

Reise:
Reiseopplysninger for tog fåes på www.nsb.no eller tlf. 815 00 888 .
Fly: BERG-HANSEN REISEBUREAU i Trondheim har reservert et antall
billetter med rabatt tur/retur Trondheim Lufthavn Værnes som er forbe-
holdt våre deltakere. Kryss av på påmeldingsskjemaet om du ønsker til-
sendt bestillingsskjema for flybillett.

Spørsmål vedr. tider/priser:
BERG-HANSEN REISEBUREAU, PIRSENTERET,
7005 TRONDHEIM.
Tlf. 73 54 53 50, faks 73 54 53 60.
Våre kontaktpersoner er Bjørn Fremstad og Wenche Foss.
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Torsdag 18. mars er det kollegabasert samling
etterfulgt av årsmøte.

Seminaret fredag og lørdag er lagt opp med et tverrfaglig vinklet pro-
gram. Vi har valgt å følge en smertepasient sin vandring gjennom noen
av helsevesenets henvisningsinstanser. Vi starter med møtet med fast-
legen som henviser ham til ”smertesenteret” ved St. Olavs Hospital. Der
møter pasienten mange forskjellige innfallsvinkler til smertene sine.
Foredragsholderne vil fra sine forskjellige faglige bakgrunner prøve å be-
lyse smerteproblematikken.

Kollegabasert samling og Årsmøte
Torsdag 18. mars
1000 Registrering.
1100 Lunsj. (Må bestilles separat.)
1200 Kollegabasert samling. Innledning.
1230 Gruppearbeid.
1430 Pause med forfriskninger.
1500 Oppsummering i plenum.
1600 Pause med bagetter.
1630 Årsmøte.
2000 Middag. (Må bestilles separat.)

Seminar: «Smerte - livet setter spor»
Fredag 19. mars
0800 Registrering.
0845 Åpning. “Fra moll til dur”. Berit Lillevold.
0900 Kasuistikk.
0915 Smertebehandling i allmennmedisin, ikke bare piller.

Ved spes. i allmennmedisin, dr.med. Egil A. Fors.
1010 Bevegelse/Strekk.
1015 Hva kan vi hjelpe primærhelsetjenesten med? «Måter å forstå og

forklare smerter på med utgangspunkt i vår kliniske hverdag.»
Presentasjon av Senter for smerte og sammensatte lidelser,
St. Olavs Hospital.Ved seksjonsoverlege, professor dr.med.
Petter C Borchrevink.

1110 Bevegelse/Strekk.
1115 Kaffepause/utstillerbesøk.
1145 Person to person Encounter.  A Professional Paradox. Ved fysio-

terapeut, hovedfagsstudent Susan McAlister Olsen .
1240 Bevegelse/Strekk.
1245 Lunch.
1345 Kognitiv terapi og praktisk anvendelse i behandling av psyko-

somatiske lidelser/smerter. Ved professor dr. psychol. Tore Stiles.
1440 Bevegelse/Strekk.
1445 Kaffepause/utstillerbesøk.
1515 Anvendelse av psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi ved Sen-

ter for smerte og sammensatte lidelser. Ved spes. i psykiatrisk og
psykosomatisk fysioterapi Lise Brauten.

1610 Slutt for dagen.
1745 Vi besøker og blir guidet i Nidarosdomen av domprost

Knut Andresen.
1830 Mottagelse i Erkebispegården. Ved Trondheim kommune.
2030 Festmiddag på Royal Garden. (Bestilles separat for ikke-boende.)

Lørdag 20. mars
0845 Morgenstund.
0900 Erfaringer fra gruppebehandling av pasienter med kroniske smer-

ter. Anvendelse av prinsipper fra kognitiv terapi og psyko-
motorisk fysioterapi. Ved avdelingssykepleier Bjørn Hval
og spesialist i psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi Bente
Brigtsen.

Faggruppen psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi arrangerer
Årsmøte - Seminar 2004

Trondheim 18. – 20. mars, Radisson SAS Royal Garden Hotel

Tema: Smerte – livet setter spor

0955 Kaffepause/utstillerbesøk.
1025 Psykologisk behandling av pasienter med psykosomatisk lidelse

og smerte. Ved psykolog Kari Gustafsson.
1120 Bevegelse/Strekk.
1125 Lunch.
1225 Erfaringer fra en gruppebehandling for kvinner med smerter.

En tverrfaglig tilnærming gjennom kropp og psykodrama.
Ved spes.i psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi Bente
Aanjesen og sosionom/ psykodramatiker Mai Antonsen.

1320 Bevegelse/Strekk.
1325 Kaffepause/utstillerbesøk.
1355 Akupunktur. Hvordan tenke psykosomatikk med nåler? Er det

noen samarbeidsmuligheter med psykiatrisk/psykosomatisk fysio-
terapi? Ved spes.i allmennmedisin og akupunktur Nils Lystad.

1450 Oppsummering av kasuistikk. Spørsmål.
1515 Avslutning.

Praktiske opplysninger.
Fullstendig program finnes også på www.fysio.no

DELTAKERAVGIFTER: (Betales mot tilsendt bekreftelse / faktura.)
Kollegabasert samling/årsmøte torsdag 18. mars:
(kun medlemmer i faggruppen): kr 300,-
Fagseminaret 19.-20. mars:
Deltakeravgift: kr 1.850,-. I deltakeravgiften inngår faglig program,
kaffe i pausene, lunsj fredag og lørdag.
Deltakeravgift med overnatting i enkeltrom fra fredag - lørdag: kr 3.120,-.
Deltakeravgift med overnatting i dobbeltrom fra fredag-lørdag: kr 2.850,-.
I deltakeravgiften for overnattende er også festmiddag inkludert.
Ekstra avgift for fysioterapeuter som ikke er medlem av faggruppen:
kr 550,-.

Dagdeltakelse fredag eller lørdag inkl. lunsj:
- for medlemmer i faggruppen kr    900,-.
- for ikke-medlemmer kr 1.200,-.

Bespisning som ikke inngår i deltakeravgiftene:
Lunsj torsdag før møtestart: kr 205,-.
Middag torsdag: kr 240,-.
Festmiddag fredag for ikke-overnattende inkl. vin/drikke: kr 565,-.

Overnatting:
Enkeltrom: kr 790,- pp/natt. Dobbeltrom: kr 445,- pp/natt.

Påmelding til:
KURS OG KONGRESSERVICE, «NFF-PSY», 7340 OPPDAL
Tlf. 72 42 34 48  Fax 72 42 34 40.  E.mail: post@kursogkongress.no

PÅMELDINGSFRIST: 20. januar 2004
Ved påmelding etter 20. januar beregnes et gebyr på kr 400,-.

Avbestillingsgebyr:
Etter 20. januar kr 400,-. Etter 10. mars betales full deltakeravgift.

Reise: Reiseopplysninger for tog fåes på www.nsb.no eller tlf 815 00 888.
Fly: BERG-HANSEN REISEBUREAU i Trondheim har reservert et an-
tall billetter med rabatt tur/retur Trondheim Lufthavn Værnes som er for-
beholdt våre deltakere. Kryss av på påmeldingsskjemaet om du ønsker til-
sendt bestillingsskjema for flybillett.
Spørsmål vedr. tider/priser:
BERG-HANSEN REISEBUREAU,
PIRSENTERET, 7005 TRONDHEIM.
Tlf 73 54 53 50  Faks 73 54 53 60
Våre kontaktpersoner er Bjørn Fremstad og Wenche Foss.
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● Andre fysioterapikurs og -møter
For søknader om forhåndgodkjenning av kurs til spesialistordningen,
se: www.fysio.no/spesialistordningen

Stipend til fagutviklingsprosjekt
Søknadsfrist 1. mars 2004

Til prosjekter med oppstart høsten 2004 eller våren 2005 kan fysiotera-
peuter med varig norsk godkjenning søke om stipend til fag-
utviklingsprosjekt fra Fond til etter- og videreutdanning av fysiotera-
peuter.
Det er utarbeidet egne søknadsskjema som skal benyttes. Kriterier og
søknadsskjema finnes også på Fondets hjemmeside på Internett:
www.fysio.no/fondet.

Nærmere opplysninger fås hos
Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

Postboks 2704 St.Hanshaugen, 0131 Oslo
tlf. 22 93 30 90(ikke fredag)

For full utlysningstekst, se Fysioterapeuten nr. 11/2003.

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

Fortløpende kurs i basal kroppskjennskap og
T’ai chi chuan, Oslo våren 2004
Kurset blir holdt 10 mandager f.o.m. 5.01.04 kl. 16.30 – 19.00

Kursleder: Ulla-Britt Skatteboe
Sted: Fysioterapiutdanningen, Høgskolen i Oslo
Deltakerantall: 16-20
Kursavgift: 2000.-
Påmeldingsfrist: 15.12.2003
Ulla-Britt Skatteboe, Jomfrubråtveien 30, 1179 Oslo, tel 22 68 66 94.

Ny søknadsprosedyre:
Det skal søkes etter avsluttet reise.
I forbindelse med faglig ajourføring kan fysioterapeuter søke om reise-
stipend til fysioterapirelevante kurs, kongresser og seminarer som ble av-
sluttet i løpet av høsten 2003. Søkeren må ha norsk autorisasjon (varig
norsk godkjenning) og daglig virke i Norge.

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

Hva kan det søkes om støtte til:
1. Stipend kan innvilges til  reiser i forbindelse med:

– Utdanninger av kortere varighet - som ikke gir formell kompetanse
eller gir mindre enn 30 studiepoeng. Utdanningen må ha en varighet
på minimum 3 dager. Det kan gis stipend til ett kurs/én utdanning pr.
år. Som ett kurs/én utdanning forstås kurs/utdanning som gir eget
kursbevis.
– Deltakelse på fysioterapifaglig relevant kongress/seminar.
Det kan gis stipend til én kongress pr. år.

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

Ny søknadsprosedyre og - frist for

Reisestipend
Ny søknadsfrist: 30. januar 2004

2. Stipend gis på grunnlag av dokumenterte reiseutgifter, etter rimeligste
reisemåte. Minste utbetaling er kr. 1.000,- og største utbetaling
kr. 10.000,-.
Tilskudd til oppholdsutgifter kan innvilges med inntil kr. 200,- pr.
døgn ved privat opphold og inntil kr. 400,- pr. døgn ved opphold etter
regning, maksimum kr. 3.000,-.  Minste utbetaling er for denne grup-
pen kr. 1.000,- og største utbetaling kr. 13.000,- i reise- og oppholdsut-
gifter for samme tiltak.

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

Hvordan søke:
Det er utarbeidet nytt søknadsskjema, merket ”Reisestipend” som må
benyttes.
I henhold til Fondets vedtekter plikter mottakere av midler å avgi rapport
og regnskap med bilag. Sammen med søknadsskjema må det derfor sen-
des en kort rapport (ca. en side) om hensikten med, faglig utbytte av og
egen vurdering av tiltaket, og kopi av bilag for søknadsbeløpet.

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

Nærmere opplysninger og søknadsskjema fås hos:

Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter
Postboks 2704 St.Hanshaugen, 0131 Oslo. Tlf. 22 93 30 90 (ikke fredag)

Kriterier og søknadsskjema finnes også på Fondets  hjemmesider på Internett: www.fysio.no/fondet
Nye søknadsfrister for reisestipend vil være 30. januar og 30. juli hvert år.

Dette innebærer at søknadene må være poststemplet senest disse datoene.
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Forelesere:
– Louis Gifford, fysioterapeut, videreutdanning i manuell terapi, privat praksis

Falmouth Cornwall, England
– Rune Enehaug, fysioterapeut, spesialist i idrettsfysioterapi, Stadion Fysikalske

Institutt, Brann Stadion, Bergen
– Sara Maria Allèn, avdelingsledende fysioterapeut, Smerteklinikken,

Aker Universitetssykehus, Oslo
– Johannes Brattebø, overlege, spesialist i allmenn og ortopedisk kirurgi,

Voss Sjukehus,Voss

Fredag 6. februar
• Pain biology and clinical reasoning. Louis Gifford
• An introduction to pain mechanisms. Louis Gifford
• Hva må du kunne som fysioterapeut for et lag når du er alene og det

oppstår akutt behov for førstehjelp ved sirkulasjonssvikt?
Johannes Brattebø

• Skiaktiviteter og Middag

Lørdag 7. februar
• Nevropatiske smertetilstander. Rune Enehaug
• Diagnostisering og behandling av nevropatiske smertetilstander ved

bruk av IMS. Rune Enehaug
• Undersøkelse og behandling av Complex Regional Pain Syndrome

(CRPS). Sara Maria Allèn
• Integrating the biopsychosocial model – “The shopping basket

approach”. Louis Gifford
• Lunsj og Skiaktiviteter

Faggruppen for idrettsfysioterapi
Vinterseminar 6. - 8. februar 2004, Kvitfjell

Tema: Smerte

Workshops
• The biopsychosocial model – «The shopping basket approach»

in practice. Louis Gifford
• Behandling av lyskeproblemer ved bruk av IMS. Rune Enehaug
• Tiltak ved CRPS tilstander. Sara Maria Allèn og Anne Lofthus
• Førstehjelp ved sirkulasjonssvikt. Johannes Brattebø

Søndag 8. februar
• Dermatologi – kuldeskader; hva er det og hvordan forebygge disse

skadene? Hudterapeut og seniorinstruktør Ann-Kristin Stokke
• Egne erfaringer med CRPS som pasient og fysioterapeut.

Fysioterapeut Anne Lofthus
•· Frie foredrag

INFORMASJON:
Informasjon om seminaret finnes også på faggruppens hjemmeside:
www.idrettsfysioterapi.no

FRIE FOREDRAG:
Sendes til: Forskningsrådet v/ Prof. Inger Holm, Fysioterapiavdelingen,
Rikshospitalet, Sognsvannsvn 20, 0027 Oslo, innen 8. januar.
De to beste foredragene honoreres med kr. 2000,-

PÅMELDING:
Påmeldingsfrist: 10. januar 2004
(eget skjema www.idrettsfysioterapi.no)
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NB! Søknadsprosedyren er endret:
Det skal søkes etter avsluttet tiltak.
Som resultat av forhandlinger med Norsk Fysioterapeutforbund  bidro sta-
ten i 2002 med hele tre millioner kroner ekstra til Fond til etter- og videre-
utdanning av fysioterapeuter. Forhandlingsprotokollen gjør det klart at
privatpraktiserende fysioterapeuter spesielt skal tilgodeses ved tildeling av
midlene. Overføringen er en kompensasjon for inntektstap privat-
praktiserende fysioterapeuter har hatt på grunn av momsreformen i 2001.
De tre millionene er derfor et engangsbeløp. Halvparten av midlene skal
anvendes til individuelle stipend.

I forbindelse med faglig ajourføring og etterutdanning som blir gjennom-
ført og avsluttet i 2003 kan derfor privatpraktiserende fysioterapeuter
søke om støtte etter at tiltaket er avsluttet.
Søkeren må ha norsk autorisasjon (varig norsk godkjenning) og daglig
virke innenfor privat fysioterapipraksis i Norge.

Utdanninger som allerede faller inn under Fondets ordinære utdannings-
stipend faller utenfor ordningen med Stipend til privatpraktiserende fysio-
terapeuter.

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

i Norden med spesiell relevans for privatpraktiserende fysioterapeuter,
herunder
– kurs/utdanning
– kongress
– seminar
med en varighet på minimum 3 dager.

Stipend for privatpraktiserende fysioterapeuter
Søknadsfrist 30. januar 2004

Det kan gis stipend til ett kurs, én kongress eller ett seminar pr. år.
Som ett slikt tiltak forstås kurs/kongress/seminar som gir eget kursbe-
vis. Det må søkes på hele tiltaket samlet.
Privatpraktiserende fysioterapeuter som allerede er tildelt stipend i
2003 kan derfor ikke søke nå.

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

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

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

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

Nærmere opplysninger og søknadsskjema fås hos:

Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter
Postboks 2704 St.Hanshaugen, 0131 Oslo. Tlf. 22 93 30 90 (ikke fredag)

Kriterier og søknadsskjema finnes også på Fondets  hjemmesider på Internett: www.fysio.no/fondet
Stipendiet har søknadsfrist 30. januar 2004.

Dette innebærer at søknadene må være poststemplet senest disse datoene.

Välkommen till Nordiskt möte
för fysioterapeuter inom respirationsområdet

i Göteborg 22.-23. april 2003

Syftet med konferensen är att skapa ett forum för fysioterapeuter inom
området och att utbyta kliniska och vetenskapliga kunskaper.

Alla Nordiska fysioterapeuter inom området är inbjudna till denna 2-
dagars konferens med längre föreläsningar av sjukgymnaster som är
föregångare inom sina forskningsfält samt korta föredrag med den sena-
ste inom klinik och vetenskap. Språket under konferensen är Nordiska.

Konferensen kostar 1600 svenska kronor inkl. kaffe, lunch, middag 22/9
samt kursdokumentation.

För mer information och program, se LSR:S hemsida
(www.lsr.se /sektioner/ andning och cirkulation)

Anmälan görs till: Sektionsordförande Monika Fagevik Olsén,
e-post: monika.olsen@telia.com, Blågatan 23, S-421 65 Västra Frölunda.

Nytt om kognitiv rehabilitering
ved hodeskader og hjerneslag

Tidsrom:  22.-23. mars 2004.
Målgruppe:  Kurset egner seg for fagpersoner innen helse-sosialsekto-
ren, skoleverket samt trygdeetaten som arbeider med rehabilitering av
pasienter med ervervede hjerneskader og hjerneslag.
Kurssted:  Auditoriet Sunnaas sykehus, 1450 Nesoddtangen.
Kurskomité:  Jan Berstad (kursleder),  Anne Geard,  Ellen Høyer,  Arne
Mosberg,  Anette Holth Skogan,  Sveinung Tornås.
Kontaktperson:  Overlege Jan Berstad, e-mail:
jan.berstad@sunnaas.no

Påmelding til:  Meeting Management,  Niels Juels gate 39,  0257 Oslo.
E-mail:  firmapost@meeting-management.no. Fax:  22 56 35 10.
Påmeldingsfrist:  22. februar 2004.
Kursavgift:  Kr. 2.200,- inkludert lunsj, kaffe/te.
Godkjenninger:  Kurset søkes godkjent som tellende for fysioterapeu-
ter i forhold til egnet spesialistkompetanse.
Program:  Finnes på hjemmesiden til Sunnaas sykehus:
www.sunnaas.no, og på Sunnaas Intranett.
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VINTER / VÅR 2004
   OSLO – JANUAR
MTT for skulder-, albue- og håndleddssmerter. Dysfunksjon i øvre ek-
stremitet (19 timer).
Tid: Fredag 23. og lørdag 24. januar 2004
Oslo - Januar
MTT for thorakale og lumbale ryggsmerter – isjias (19 timer).
Tid: Søndag 25. og mandag 26. januar 2004
Sted: Begge kurs i Medinor A/S lokaler, Nils Hansens vei 4, 0667 Oslo.
Påmeldingsfrist: Til begge kurs fredag  9. januar 2004.

   TRONDHEIM - FEBRUAR
MTT for thorakale og lumbale ryggsmerter – isjias (19 timer).
Tid: Lørdag  7. og søndag 8. februar 2004
Sted: Moholt Fysioterapi, Brøset veien 145, 7048  Trondheim
(Bygget til Trøndertaxi)
Påmeldingsfrist: Fredag 30. januar 2004.

   BERGEN - MARS
MTT for skulder-, albue- og håndleddssmerter. Dysfunksjon i øvre ek-
stremitet (19 timer).
Tid: Lørdag 13. og søndag 14. mars 2004
Sted: Medinors A/S lokaler, Johan Berentsensvei 41, 5804 Bergen
(gamle lokalene til hjelpemiddelsentralen i Bergen-Laksevåg, like ved
den gamle tysker bunkeren.)
Påmeldingsfrist: Fredag 27. februar 2004.

   ARENDAL - APRIL
MTT for hofte-, kne- og ankelsmerter. Dysfunksjon i nedre ekstremitet
Tid: Lørdag 24. april og søndag 25. april 2004
Sted: Aktiv Fysioterapisenter, 4818 Færvik. (Fævik ligger på Tromøya
10 km fra Arendal)
Påmeldingsfrist: Fredag 2. april 2004.

HØST 2004
   OSLO - SEPTEMBER
MTT for hofte-, kne- og ankelsmerter. Dysfunksjon i nedre ekstremitet
Tid: Fredag 17. og lørdag 18. september 2004
Oslo - September
MTT for nakke- og skulder bue smerter – hodepine (19 timer).
Tid: Søndag 19. og mandag 20. september 2004.

MTT er i utvikling og Holten Institutt for MTT (etabl. 1966) har fra 1998 utviklet 4 nye todagers kurs i medisinsk
treningsterapi (MTT) à 19 timers varighet. Teorigrunnlaget for MTT er oppdatert og endret. Gjennom kursene vil
du få ny kunnskap om sammenhengen mellom struktur og funksjon. Kursene vil gi deg teori og praktiske eksem-
pler for hvorfor vi i dag bør fokusere mer på funksjon, på hva pasienten selv kan gjøre. Viktige behandlings-prin-
sipper vil bli presentert som når man skal trene så godt som smertefritt og når pasienter må trene med smerte
(adferdsterapi). Denne tilnærmingen baseres på pasientens smerteadferd, hvor du får et nytt redskap ved å klassifi-
sere pasienter som enten type I, type II eller type III pasient. Her kombineres kunnskap både fra det
biomedisinske- og det fenomenologiske perspektiv. Praktisk trening på globale, semiglobale og lokale MTT øvel-
ser gjør at du etter kurset vil ha et praktisk redskap som du kan benytte på mandagen i ditt møte med pasienten.
Kursene vil gi deg kunnskap om hvordan du på en effektiv og kostnadsnyttig måte organiserer din daglige praksis
for å kunne arbeide med trening som behandling. Pasientdemonstrasjon begge dager vil gi deg økt forståelse i den
kliniske resonering (clinical reasoning) om sammenhengen mellom undersøkelse og oppsett av MTT program.
Grunnleggende treningsprinsipper som styrketrening og utholdenhetstrening vil bli diskutert oppmot begrepet
funksjons-normaliserende trening. Kurset (ene) gir rett til bruk av takst C32, medisinsk treningsterapi. Mer infor-
masjon om MTT og kursene finnes på www.holteninstitute.com

Sted: Begge kurs i Medinor A/S lokaler, Nils Hansens vei 4, 0667 Oslo.
Påmeldingsfrist: Til begge kurs fredag 3. september 2004.

   BODØ - OKTOBER
MTT for thorakale og lumbale ryggsmerter – isjias (19 timer).
Tid: Lørdag 9. og søndag 10. oktober 2004
Sted: Medina Aspmyraklinikken AS, Aspmyra Stadion, 8039 Bodø
Påmeldingsfrist: Fredag 1. oktober 2004.

   SOLA/STAVANGER - NOVEMBER
MTT for hofte, kne og ankel smerter. Dysfunksjon i nedre ekstremitet (19
timer).
Tid: Lørdag 13. november – søndag 14. november 2004.
Sted: Fysioterapisenteret, Soltun vn 1, Sola (SR Bank bygget mitt i Sola
sentrum).
Påmeldingsfrist: Fredag 22. oktober 2004

Underviser: Tom Arild Torstensen B.Sc. (Hons), PT., Cand. Scient., spe-
sialist i manuell terapi MNFF. Tom Arild er utdannet fysioterapeut fra Ul-
ster University i Belfast i 1983. Har arbeidet i privat praksis i Halden og
Oslo og tok over Holten Institutt i 1989 etter Oddvar Holten som utviklet
MTT på begynnelsen av 1960-tallet. Tom Arild er manuell terapeut fra
1987 og har tatt Hovedfag i fysioterapi ved Universitetet i Bergen. Han
kombinerer i dag klinisk arbeide med forskning. Av familiære grunner
flyttet Tom Arild til Stockholm i 1999.

Kursavgift per kurs: 2.850,- som inkluderer profesjonelt laget video
(60-100 min), to kursmanualer, lunsj begge dager og fire kaffe/te pauser.
    I samarbeide med PhysioTools har Holten Institutt utviklet 4 CD Rom,
en til hver av de 4 kursene. Dette er et softvare produkt (øvelsesbank)
hvor alle bildene fra øvelsesmanualen(e) finnes. Her kan du lage person-
lige øvelsesprogram for dine pasienter med progresjoner av øvelser samt
start- og sluttstilling på hver øvelse. Hver CD ROM kan kjøpes i forbin-
delse med kursene.

Bindende påmelding: ved innbetaling av NOK 2.850 - til Holten Insti-
tutt for MTT - kunnskapsformidling, Box 6038, 181 06 Lidingö, Sverige.
Innbetaling til Handelsbanken i Norge; 9049.10.04036. Oppgi på innbe-
talingen kurssted og tidspunkt. Da Bankenes Betalingsentral (BBS) bru-
ker lang tid på håndtering av innbetalinger, vil vi at du også melder deg
på enten skriftlig (adresse ovenfor), eller faxer til: 00 46 8 731 70 55, el-
ler bruker email: info@holteninstitute.com

Da det er stor pågang til kursene, bør du være rask med påmelding, som
blir akseptert i den rekkefølge de kommer. Maximum 24 deltagere.
For ytterligere informasjon om kursene besøk vår hjemmeside:
www.holteninstitute.com

Medisinsk Trenings Terapi (MTT) 2004
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Arrangør: Fysioterapiavdelingen, Haukeland Universitetssykehus, i
samarbeid med Institutt for fysioterapi, HiB, Seksjon for fysioterapi-
vitenskap, UiB og lokalforeningene i NFF.
Tid: Tordag 5 og fredag 6. februar 2004
Sted: Høgskolen i Bergen (HiB), Møllendalsveien 6, 5009 Bergen.

Torsdag 5. februar
1001-1130 Registrering, kaffe/te og frukt.
1130 Dans med Carte Blanche.

Åpning av seminaret v. ass. sjeffysioterapeut Elisabeth W.
B. Hjorthen, Fysioterapivadelingen, Haukeland
Universitetssykehus.

1145-1230 ”Utfordringer i klinisk forskning” v. forskningssjef Ernst
Omenaas, Kompetansesenter for klinisk forskning, Hau-
keland Universitetssykehus.

1230-1315 ”Konsekvenser av klinisk forskning for fysioterapi-
utøvelse i praksis” v. amanuensis dr. philos. Jan Magnus
Bjordal, HiB/UiB.

1315-1415 Lunsj.
1415-1500 ”Strategisk kompetansemiljø – hva er det og hvilke kon-

sekvenser får det for fysioterapeuter i regionen?” v. pro-
fessor Elisabeth Ljunggren, Seksjon for fyisoterapiviten-
skap, UiB.

1500-1545 ”Fysioterapeututdanningens plass i det strategiske
kompetansemiljøet” v. instituttleder Mildrid Haugland,
Institutt for fysioterapi, HiB.

1545-1600 Pause.
1600-1645 ”Universitetssykehusets plass i det strategiske kompe-

tansemiljøet” v. sjeffysioterapeut Else Sterndorff og
forskning- og fagutviklingsleder Hildegunn Lygren,
Fysioterapiavdelingen, Haukeland Universitetssykehus.

1645-1730 ”Fra ide til prosjekt – til stipend fra Kompetansesenter for
klinisk forskning – til konsekvenser for trening av
hjertesviktpasienter” v. spesialfysioterapeut/hovedfags-
student Jannicke Bruvik, Fysioterapiavdelingen, Hauke-
land Universitetssykehus.

1930 Middag og sosial samvær…

Fredag 6. februar
0830-0900 Kunstnerisk innslag og kort oppsummering av dagen

i går.
0900-0945 ”Utfordringer i samarbeidet mellom spesialist- og kom-

munehelsetjenesten” v. viseadm. direktør Anne Sissel
Faugstad, Haukeland Universitetssykehus.

0945-1030 ”Utvikling av et bedre fysioterapitilbud til barn med CP.
Et prosjekt i samarbeid mellom Barnas fysioterapisenter,
Bergen, Institutt for fysioterapi, HiB og Seksjon for
fysioterapivitenskap, UiB” v. fysioterapeut Jannicke
Rieber, høgskolelektor Helga Kaale og stipendiat Anne
Brit Sørsdahl.

1030-1045 Pause.
1045-1200 ”Kroppen i psykiatrien” v. høgskolelektorene Liv Helvik

Skjærven og Diana Munkner, Institutt for videreutdan-
ning, HiB.

1200-1300 Lunsj.
1300-1400 Parallellsesjoner; innledning etterfulgt av diskusjon og

samtale.
A.”Fra ide til prosjekt”. Innledning v. Hildegunn Lygren.
B. ”Samarbeid om barn”. Innledning ved Helga Kaale og
Anne Brit Sørsdahl.
C. ”Tidlig utskrivelse fra sykehus, en utfordring for alle”.
Innledning ved Elisabeth W. B. Hjorthen.
D. ”Dokumentasjonskrav i henhold til helselovverket”.
Innledning ved representant fra Fylkesmannen i Horda-
lands helseavdeling.

1400-1500 Paneldebatt med blant andre forbundsleder Anne Lexow.
1500-1515 Oppsummering og avslutning.

Seminaravgiften er kr. 500, som inkluderer både kaffepauser og lunsj
begge dager. Det vil bli separat påmelding til middag. Påmeldingsskjema
med tidsfrister, kontonummer o.a. finnes på Fysioterapiavdelingens intern-
ettsider under www.helse-bergen.no

Spørsmål om seminaret kan rettes til ass. sjeffysioterapeut Elisabeth W. B. Hjorthen, Fysioterapiavdelingen,
 Haukeland Universitetssykehus, 5021 Bergen, tlf. 55 97 50 82 / 55 97 29 09,

e-post: elisabeth.hjorthen@helse-bergen.no

Vinterseminar
for fysioterapeuter fra Hordaland, Rogaland og Sogn og Fjordane

Medisinsk treningsterapi. Grunnkurs i MTT. Kurs i klinisk resonnering i MTT.
www.holteninstitute.com - OSLO 23.-24. og 25.-26. jan., TRONDHEIM 7.-8. feb. 2004.

Redaksjonen ønsker
alle lesere

God jul og
Godt nytt år!

Neste frist
for innlevering av
stillingsannonser:

2. januar 2004
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Invitasjon til kursrekke:

UNDERSØKELSE & BEHANDLING
ad modum MANUELL TERAPI
Del 2: Overekstremitet, cervical & thorakalcolumnae,
40 timer

Tid: Februar – mai 2004
Sted: Hans & Olaf Fysioterapi A/S, Torggata 16, Oslo
Kursleder: Roar Robinson
Pris: Kr. 4200,-. Kursavgift betales første kursdag

Velkommen til et svært klinisk anlagt kurs i undersøkelse og behandling
ad modum Mauell terapi. Kurset retter seg mot fysioterapeuter som arbei-
der i sykehus eller privat praksis i Østlandsområdet. Teknikkene som blir
presentert ligger på nivå med den tidligere mobiliseringseksamen. Det
må påregnes noe litteraturstudie – og gjerne praktisk kollokviearbeid –
mellom kursdagene. Det er planlagt et tilsvarende kurs for underekst-
remitet, iliosacralledd og lumbalcolumna høsten 2004.
Kurset teller som 40 timer innen fysioterapispesifikk etterutdanning for
de fleste spesialiteter. Det teller også som del av etter- og videreutdan-
ning til fornyet godkjenning innen alle spesialiteter.

Kurstimene vil bli lagt til onsdag ettermiddag (16.30 – 20.30) og fordelt
over vårsemesteret. På denne måten kan deltagerne praktisere ny lær-
dom i egen praksis mellom hver kurskveld.
Kursdatoer: Januar 14., 21., 28., Februar 4.,11.,25.,
Mars 3.,17., April 14., 21.
Det tas forbehold om endringer. Reservedatoer Mai 5., 12., 19.

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

Prosjektmidler
Norge-Kina-samarbeidet
innen TCM

Søknadsfrist for prosjektmidler 2004
er 20. februar 2004

Nærmere informasjon får du på http://uit.no/nafkam/1681
eller ved å kontakte Norsk Forskningssenter innen Komplemen-
tær og Alternativ Medisin (NAFKAM)

Universitetet i Tromsø, 9037 TROMSØ
Tlf. 77 64 66 50, Fax: 77 64 66 47
E-post: nafkam@fagmed.uit.no

NFKAM

I FAGPRESSEN
TREFFER DU
IKKE HVEM
SOM HELST 

Det er det som er poenget.



50 Fysioterapeuten nr. 12   desember  2003

Fra leserne

8. oktober stod 45 reiseklare fysioterapi-
studenter på Flesland, klare til å dra til en av
Europas vakreste byer, Praha. Vi på tredje
årskull skulle endelig få lønn for alle de in-
tense ukene vi hadde strevd oss igjennom før
vi dro. Reisen til Praha forløp nesten helt
problemfritt, men noe forsvunnet bagasje må
man nesten regne med. Vi ble innkvartert på
Apple Hostel, som lå midt i sentrum. Søvn-
kvaliteten var vel heller dårlig her, men
hvem vil vel sove når de er på klassetur?

De første dagene gikk med til sightseeing
og shopping. Vi dro blant annet til en liten
by som heter Kotna Hora  i utkanten av
Praha (ca en times togtur). Der finnes en
kirke som hadde en noe spesiell, men dog
spektakulær utsmykning. Knokler fra 40 000
mennesker prydet både vegger og tak. Etter
en pest på 1300-tallet, var det mangel på
gravplasser i den lille byen. 500 år senere, så
en kunstner sin sjanse. Han samlet alle rester
av de døde og bygde noen helt utrolige
kunstverk som senere skulle gjøre kirken

verdenskjent. Glaserte hodeskaller ble lyse-
staker, mens femur og humerus ble bygd til
høye tårn som dekorerer hjørnene av kirken.
En diger lysekrone i taket var et av hans
mesterverk. Den skulle bestå  av alle krop-
pens knokler.

«Fysiosoldatene» tok selvsagt på seg
oppgaven å finne ut om guiden snakket sant.
Med full ekstensjon i nakken, stod vi møy-
sommelig og kikket og talte til vi ble svimle.
Resultatet var enstemmig; patella manglet.

Dagen etterpå fikk vi omvisning på et av
Prahas mer velstående barnehjem. Her fikk
vi se og lære om organiseringen av sosialtje-
nesten i Tsjekkia. Vår siste faglige del av tu-
ren var et besøk på et sanatorium, hvor vel-
stående tsjekkere med ryggplager kom for
noen ukers rehabilitering. Vi fikk demon-
strert og prøvde selv ut en trening med strik-
ker som var grunnsteinen i dette
rehabiliteringsopplegget. Programmet ba-
serte seg på mottoet «stabilisation before
mobilization».

Etter syv dager i fantastiske Praha, var
kontoen tom og savnet etter egen seng stort.
Men vi hadde hatt et super tur, med billig
mat, masse drikke, mye liv og utstrakte so-
siale aktiviteter. Både vi og krystallen over-
levde flyturen hjem. Slitne, men lykkelige,
fikk vi bagasjen vår og vendte nesen hjem-
over med ett mål for øyet; å pusse tennene i
kaldt vann! (lunkent tsjekkisk vann blir man
nemlig lei av i lengden).

En stor takk til turkomiteen som har gjort
en strålende innsats med planlegging og or-
ganisering, og ikke minst til filmjentene som
foreviget øyeblikk vi helst vil glemme.

Mona Høivik
leder, Fysio Bergen

Studenttur til Praha

Vi er to danske terapeuter, en fysioterapeut
og en ergoterapeut,  som gjerne vil ha
kontakt med norske kolleger som jobber
med hjemmetrening. Vi arbeider på
Gjenoptræningscentret i Lyngby/Taarbæk
kommune. Siden sommeren 2002 har vi
utelukkende arbeidet med å trene
pasientene hjemme og i nærmiljøet.

Treningen består av ADL-trening og
trening i å ferdes i nærmiljøet, så langt det
er mulig i samarbeid med hjemmesyke-
pleien. Det er bare vår egen fantasi som
setter grenser for treningsmulighetene. Vi
søker nå kontakt med kolleger i Norge som
vi kan utveksle ideer og erfaringer med.

Ergoterapeut Britta Mogensen,
e-post: mo@ltk.dk
Fysioterapeut Eva Gottrup,
e-post:  ego@ltk.dk

Genoptræningscentret,
Bauneporten 20, 2800 Lyngby,
Danmark. Tlf: + 45 93 25 00

«Ortopøsene» fra 1953 jubilerer igjen
Ja, for det har vi gjort om og om igjen: etter 10, 15 , 20, 30 og 40 år. Og nå er det
altså 50 år siden vi slet på stoler og massasjebenker i lokalene på St.Olavs plass. Der
fikk vi vår åndelige og legemlige føde under oppsyn av dr. Birger Tvedt, Borghild
Helene Olsen og Reidun Bart Heyerdal.

I den menneskealder som har gått har vel de fleste av oss vært mer eller mindre
engasjert i yrket. Noen har tatt tilleggsutdannelse, enkelte har funnet andre yrker,
men det er likevel fysioterapeuter vi har vært gjennom hele livet.

Mens vi gikk på «Ortopeden» ble vi godt ristet sammen på den minimale plassen
vi hadde.

Siden har vennskap blitt styrket, og for hvert jubileum vi har feiret er vi blitt be-
dre kjent. Vi har fulgt med i hverandres liv. Noen jubileer har vi feiret i Oslo, mens
gode kolleger har stilt opp i Stavanger, Bergen, Trondheim, Telemark og på Røros.
Alltid har det vært både faglige innspill og kulturelle opplevelser, godt planlagt av
våre lokale «kullinger».

50 års-jubileet i sommer ble feiret i et privat hjem. En sporty Marianne rigget til i
eget hus og «uthus» med 23 (t)kullinger i senger og på flatsenger. Vi var som unger
på leir og pratet og mimret til langt på natt.

Lørdag fikk vi høre et inspirerende kåseri ved Brita Hansen: «Mennesket bak fa-
get»,  og senere ble det «Seniordans».

Nydelig sensommervær innbød til bading i fjorden, og til trim med musikk på
plenen. Gleden ved å treffes igjen er bare blitt større,  og vi gir oss ikke. Vi planleg-
ger allerede neste jubileum!

Anne Grete Berg Astad,
Bø i Telemark

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

bransjeregisteret

DØNSKI  INDUSTRI AS

Norsk produsent av medisinsk
forbruksmatriell

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

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

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

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

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

BEMER – terapeutens beste assistent!

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

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

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

post@sportsmaster.no
www.sportsmaster.no

Ledig plass!
Bli med i FYSIOTERAPEUTENs
Bransjeregister! Ta kontakt med

Magne Egil Rendalen,
tlf. 62 94 69 02!

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  Internett: www.pvf.no

ProMed®
 for Windows

Pasient-oppfølging og regnskap

Vi er eneforhandler av ultralyd, inter-
ferens, TENS, EMG, kombinasjons-
terapi og kortbølge fra Enraf Nonius,
www.enraf-nonius.com

Din ElektroterapiPartner
Tlf. 69 35 38 70. Fax. 69 35 20 81

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

– gode strekk for alle som sitter foran pc!
www.avbrekk.no

Tlf. 99 35 53 92. E-post: kristine.vegstein@avbrekk.no
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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

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!

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 50/68 a
22 49 29 28 p, 908 43 950 mob.

anne.lexow@fysio.no
Nestleder: Elin Engeseth

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

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

Fageråsveien 26, 1415 Oppegård
Tlf. 64 87 86 06 a, 66 99 30 65 p
64 87 86 70 faks, 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 ( i permisjon)
Rådgiver: Bente Eide, 22 93 30 73
Rådgiver: Kirsti Glad, 22 93 30 82

Rådgiver: Kjersti Hatlestad, 22 93 30 56

Elin Engeseth,
nestleder

I Norge er velferdsordningene basert på at alle borgere skal ha grunnleggende trygghet. I
mange andre land utenom Norden er disse rettighetene knyttet opp mot et arbeidsforhold.

Men når det gjelder rettigheter i forbindelse med svangerskap, fødsel og omsorgen for
små barn, spiller mors tilknytning til arbeidslivet en vesentlig rolle for trygdedekningen.
Dersom hun er fast ansatt, utløses vesentlig bedre ordninger enn de som gjelder dersom hun
driver egen virksomhet, for eksempel er privatpraktiserende fysioterapeut. Urimeligheten i
dette er påpekt i mange sammenhenger og gjennom mange år uten at det er tatt særlig på al-
vor av politiske myndigheter.

Nylig ble det avholdt et seminar om selvstendig næringsdrivendes rettigheter ved svan-
gerskap, fødsel og omsorg for små barn. Seminaret kom i stand etter en tid med økende poli-
tisk oppmerksomhet mot spørsmålet. Barne- og familiedepartementet, Nærings- og handels-
departementet og Akademikerne sto som arrangører. NFF var representert, og et av NFF“s
medlemmer gjorde rede for den forskjellsbehandling som hun selv, barnefaren og ikke minst
det lille barnet er gjenstand for når det gjelder økonomi og muligheter til å yte nødvendig
omsorg.

Hovedpersonen i forholdet det her er snakk om er uten tvil BARNET. Hvorfor behandles
barnet ulikt avhengig av mors arbeidstilknytning?

Også i et likestillingsperspektiv er det svært betenkelig at velferdsstaten henger igjen på
dette området.  Det er et faktum at det er vanskelig for en ung kvinne å starte sin egen virk-
somhet så lenge hun da velger seg bort fra 100% (av 6 G) sykepengedekning dersom hun blir
gravid og må slutte å jobbe p.g.a. at arbeidet kan medføre fare for fosteret. Hun må nøye seg
med 60 %. Den samme reduserte utbetaling finner sted når det gjelder fødselspenger – så
sant de ikke har tegnet tilleggsforsikring. Og når barnet blir sykt, vil de som selvstendig næ-
ringsdrivende ikke ha rett til sykepenger.  Fedre i samme situasjon kan heller ikke, på linje
med sine fast ansatte brødre, ta del i omsorgsarbeidet rundt små barn uten å tape økonomisk.

Betydningen av likestillingsperspektivet i denne saken tydeliggjøres med det faktum at
Norge henger vesentlig etter når det gjelder andel kvinner som starter egen virksomhet sam-
menlignet med andre OECD-land.

Både fra samfunns- og næringspolitisk hold blir det pekt på behovet for nyskaping,
grundervirksomhet og økende betydning av privat sektor. Kvinneandelen i høyere utdanning
er stadig stigende. Kvinner må også stimuleres til å skape nye arbeidsplasser. Det må legges
til rette for at de kan ivareta sine oppgaver både som fødende kvinner og som mødre til små
barn!

I NFF vet vi at det er mange unge, kvinnelige fysioterapeuter som brenner for å bruke sin
kompetanse i privat praksis, men også på nye områder der de kan fristille seg fra ramme-
vilkårene i den offentlige kommunehelsetjenesten. Ett av NFF“s bidrag til denne gruppen er
fortsatt å delta i påvirkningen av de ansvarlige myndigheter i arbeidet med familiepolitikken.
Målet er både høye fødselstall og at kvinners kompetanse kommer samfunnet til gode!

A få barn – et hinder for å starte
egen virksomhet?
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Ta gjerne kontakt med NFFs informa-
sjonsleder Harald Nyquist
dersom du har stoff til nyttsidene.
Telefon: 22 93 35 67.
E-post: hn@fysio.no

RTV avklarer om oppgjør
Etter henvendelse fra NFF har Rikstrygdeverket sendt
et oppklarende brev til oppgjørskontorene og fylkes-
trygdekontorene. I brevet presiseres at fysioterapeu-
ter fremdeles kan sende inn regning for flere måne-
der av gangen, og at behandling utført over en pe-
riode på flere måneder kan føres på samme enkelt-
regning. Se hele brevet på www.fysio.no

Postpakker må hentes
NFF har problemer med pakker som ikke blir hentet på
postkontorene. De blir sendt tilbake til NFF med gebyr
etter to uker. Derfor er det viktig at medlemmene hen-
ter pakkene sine på postkontoret innen fristen.

Full boks – null e-post
Hvis du ikke regelmessig tømmer leste meldinger i
din e-postkonto og postboksen blir full, returneres
e-posten til NFF. Selv om dette er relativt elementær
it-kunnskap, er det viktig at medlemmene gjøres opp-
merksom på dette problemet, melder Seksjon for
administrasjon og økonomi i NFF

Kommunene pålegges
transport av helsepersonell
Den foreslåtte syketransportreformen innebærer en
overføring av finansieringsansvaret for transport av
helsepersonell fra trygdeetaten til regionale helse-
foretak og kommunene. NFF ser på dette som nok en
belastning for kommunene, som kan gi et dårligere
tilbud for pasienter som trenger hjemmebehandling.

– Forslaget vil gjøre det vanskeligere å engasjere
fysioterapeuter til hjemmebehandling, sier leder Anne
Lexow i NFF.

Helsedepartementet ser annerledes på saken. I
et brev til kommunene skriver departementet at «For
(…) helsepersonell må en derfor anta at ansvars-
overføringen i syketransportreformen vil innebære en

forenkling for kommunen. Kommunen får overført
midler til sitt eget budsjett, og trenger altså ikke len-
ger å sende refusjonskrav med nødvendig dokumen-
tasjon til trygdekontoret.»

Videre skriver departementet: «Privatpraktise-
rende behandlere leverer i dag regning for transport
til trygdekontoret. Krav om dekning av reiseutgifter
blir behandlet og utbetalt sammen med refusjon for
utført behandling. Behandlere sender samlet krav for
eksempel en gang i måneden. De må etter en ansvars-
overføring sende separat krav om dekning av reise-
utgifter til kommunen.»

Ikke takst for OMI
Rikstrygdeverket har fått flere henvendelser om hvor-
vidt behandlingsmetoden OMI (Tverrfaglig samarbeid
etter klinisk ortopedisk prinsipp) kan utløse takster
og i tilfelle hvilke takster som kan utløses. Etaten av-
viser i et brev til fylkestrygdekontorene at behand-
lingsmetoden utløser takst.

OMI er en behandlingsmetode som brukes i flere
fylker og som øker i omfang. Metoden brukes for ve-
rifisering av diagnoser og behandling ved smerter i
ledd, som for eksempel skulder og hofter. Behand-
lingen utføres ved at fysioterapeuten og i noen tilfel-
ler legen undersøker pasienten i form av tester, van-
ligvis mellom 13 og 26 tester. Legen setter deretter
en injeksjon med lokalbedøvelse eller kortison i led-
det. Denne behandlingen må ofte gjentas én eller to
ganger. Legen som deltar i denne behandlingen er
ikke nødvendigvis pasientens fastlege. Ved denne
behandlingen krever fysioterapeuten som regel takst
1a og takst E50 ved første behandling og takst E50

ved senere behandling. Legen krever takst 14.
Rikstrygdeverket mener at ovennevnte takstbruk

ved OMI metoden er feil. «Dette er en behandlings-
form det ikke finnes takster for i dagens takstsystem.
OMI-metoden innebærer samtidig behandling, og det
er etter takstsystemene ikke adgang til dobbelt-
honorering, med mindre det finnes en særskilt takst
for det», skriver etaten. Rikstrygdeverket konklude-
rer med at «Hvis behandlerne ønsker takst for denne
behandlingen, må de ta dette opp via sine organisa-
sjoner i de årlige takstforhandlingene.»

Arbeidsgruppe ser på
Forhandlingsutvalget UHO-
Oslo kommune
UHO har etablert en arbeidsgruppe som skal vurdere
og utrede nærmere arbeidsform, organisering og
ansvarsforhold for UHO-Oslo kommune samt vurdere
den samlede ressursbruk i forhandlingsutvalget. Ar-
beidsgruppen gis frist til 1. februar 2004 til å komme
med sine anbefalinger.

UHO forklarer arbeidsgruppen med blant annet
følgende: «Flere forhold tilsier (…) at det arbeides
videre med å vurdere konsekvensene av UHO-Oslo
kommunes doble funksjon: sentral tariffpart og sam-
tidig utøvende i medbestemmelsessaker (om enn
begrenset til det sentrale nivå i byen). Det er fornuf-
tig å drøfte videre arbeidsform, organisering og an-
svarsforhold for UHO-Oslo kommune samt vurdere
den samlede ressursbruk i utvalget.»

UHO har oppnevnt rådgiver Bente Eide til å re-
presentere NFF i arbeidsgruppen.

NFFs Landsmøte 2004
Vi går mot et nytt landsmøteår. NFFs Lands-
møte 2004 blir avviklet på Radisson SAS
Lillehammer Hotel fra fredag 3. til søndag
5. desember 2004. I forkant av Landsmø-
tet, dvs. torsdag 2. desember og frem til
åpningen av Landsmøtet fredag, blir det
arrangert fagdager for medlemmene. Fag-
dagene er under planlegging og fag-
seksjonen lover et aktuelt og inspirerende
innhold.

Søk NFFs studentstipend 2004
Tiden er inne for å søke NFFs studentstipend 2004.Tildelingssummen er totalt kr. 10.000, og sti-
pendiet kan søkes av alle sistesemesters studenter. Det eneste kriteriet for tildeling er at pengene
brukes til dekning av utgifter i forbindelse med fordypningsoppgaven. Det kan søkes om hel eller
delvis dekning av kostnader. Norske studenter ved utdanningssteder i inn- og utland kan søke.
Søknaden skal inneholde: Tittel på oppgaven, begrunnelse for valg av emne, kort planskisse for
gjennomføring og budsjett.

NFFs sentralstyre vurderer søknadene og tildeler stipendiene. Utbetaling skjer når oppgaven er
levert til skolen og NFF har mottatt kopi. Søknad sendes Norsk Fysioterapeutforbund, Postboks
2704 St.Hanshaugen, 0131 Oslo. Søknadsfrist: Fredag 30. januar 2004. Kontaktperson: Spesial-
rådgiver Grete Treider, tlf. 22 93 30 62, e-post gt@fysio.no

Presenter prosjektet ditt på
www.beveg-deg.no
Nettsiden www.beveg-deg.no øker besøkstallet måned for måned og positive tilbakemeldinger mot-
tas stadig oftere. Nettsiden er en flott mulighet for presentasjon av små og større
prosjekter som inspirerer til bevegelse og fysisk  aktivitet i ulike befolknings-
grupper.

– Vi vet de finnes i mengder der ute, men ikke i hvilke prosjekter fysiotera-
peuter bidrar. Ved å sende en kort prosjektbeskrivelse, og gjerne noe om
oppslutningen om tiltakene, til post@beveg-deg.no, kan prosjektet få ring-
virkninger og bidra til at NFFs web-side beveg-deg.no blir en virkelig idébank
for god folkehelse, sier spesialrådgiver Grete Treider i NFF.
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I nform
asjon  fra  NFF

Medlemmer med meninger
I denne spalten intervjuer vi medlemmer av NFF som har et kjent navn på et eller annet område i samfunnet. De forteller hvorfor de
er medlem av NFF og hva de mener er NFFs viktigste oppgaver. Tidligere i denne serien: Roar Robinson (11/2002), Trond 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 (10/2003), Inga Bilberg (11/2003).

Hun ble medlem av Norsk

Fysioterapeutforbund i 1949, og

i november i år disputerte hun

for sin doktorgrad på sammen-

hengen mellom kropp og sinn.

De fleste fysioterapeuter vet

godt hvem Berit Heir Bunkan er.

Hun innledet sin lange yrkeskarriere med
to studieår på Oslo Ortopediske Institutt,
som den gang var eid av Birger Tvedt. Et-
ter jobbengasjementer blant annet i Trøn-
delag, på Rikshospitalet i Oslo og i Eng-
land landet hun etter hvert der de fleste av
oss kjenner henne,  som engasjert formid-
ler av sammenhengen mellom kropp, sjel
og sinn, nemlig i høyskolesystemet.

Kroppen som inngangsport
– Jeg var med og startet Statens Fysiotera-
piskole i 1967, og siden har jeg blitt her,
sier den spreke pensjonisten. Da vi snak-
ket med henne, var hun i ferd med å legge
siste hånd på forberedelsene til doktorgra-
den, som hun håper skal gjøre henne til
dr. philos Bunkan.

– Kroppen er inngangsporten til å for-
stå mennesket, og jeg har brukt mye av li-
vet mitt til å systematisere kunnskapen
om dette, sier Bunkan.

På oppfordring drar hun fram 6-7 bø-
ker hun har begått om dette viktige te-
maet. Psykomotorisk fysioterapi har stått
hennes hjerte og hjerne nær siden hun be-
gynte å sette denne kunnskapen i system

Klassisk Bunkan
– en legende i norsk fysioterapi

sammen med Bulow-Hansen for snart femti
år siden. Hun var blant annet medansvarlig
for at videreutdanning for fysioterapeuter på
dette feltet ble en realitet allerede i 1962.

Bred kompetanse
På den livslange yrkesveien har Bunkan fått
seg en magistergrad i psykologi, et hovedfag
i psykosomatikk og tilleggsutdanning i sosi-
almedisin og pedagogikk, i tillegg til de to
årene på Oslo Ortopediske Institutt. Damen,
som trodde hun var en ekte praktiker, må
nok innrømme at hun også har en del å fare
med når det gjelder teori. Bunkans kunnskap
og erfaring har ført til at hun har holdt utal-
lige kurs om psykomotorisk fysioterapi og
massasje i både NFF- og høyskolesammen-
heng.

Et forbund å støtte seg til
Selv om Bunkan har vært involvert i for-

skjellige høyskolesammenhenger – og an-
dre fagforeninger har fristet med medlem-
skap – har hun hele sitt voksne yrkesliv
valgt å forbli medlem i NFF.

– Mitt fag er fysioterapi. Alt det andre
jeg har gjort og lest har bidratt til å forstå
fysioterapien bedre. Vi trenger en sam-
lende faglig faktor for alle fysioterapeuter,
og denne oppgaven skjøtter NFF meget
godt. Når fagmiljøer slås sammen på
rasjonaliseringens alter og vi ser en ri-
vende utvikling i alternative terapier, er
det godt for fysioterapeuter å ha et for-
bund å støtte seg til faglig, sier Bunkan.
Hun er selv en mester i å holde fokus på
sitt fag og berømmer forbundet for sin
måte å bidra på.

Klassisk massasje – og klassisk musikk
Berit Bunkan ble pensjonist for fire år si-
den, men det er vanskelig å se på henne at
aldersgrensen er passert. Hun sykler fort-
satt daglig til kontoret i høyskolemiljøet
på Bislet i Oslo. Hun har gitt av hele sin
person og kompetanse til studenter i førti
år, og «pensjonistkontoret» på høgskolen
er systemets måte å gjengjelde tjenesten
på. Hun blir fortsatt brukt i vikar-
sammenhenger og vil fortsatt gjerne yte
sine tjenester for utslitte kolleger eller
som veileder for studenter.

«Klassisk massasje» er blitt et begrep i
Norge etter at Bunkan lanserte det for
mange år siden. Klassisk musikk står også
på Bunkans livsmeny, men da helst som
tilhører i salen i Den Norske Opera. Den
spreke, aldrende damen vet godt hvordan
hun skal styrke gjensidigheten mellom
kropp og sinn – både i teori og praksis.

Bernt Nilsen/Total AS

Legende. Berit Heir Bunkan.
Foto: Espen Mathisen
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Det er raskest å bestille via NFFs butikk på internett: www.fysio.no og velg NFF-butikken, eller du kan sende skriftlig
bestilling til Norsk Fysioterapeutforbund, postboks 2704, St. Hanshaugen, 0131 Oslo. Telefaks: 22 56 58 25.
E-post: francoise.thorkildson@fysio.no

LEVERINGSADRESSE FAKTURAADRESSE

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

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

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

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

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

NFFs kolleksjon

hvitt med NFFs logo

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

Krus

kr. 40
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I nform
asjon  fra  NFF

Kontingentsatser 2004
Landsmøtet har lagt følgende prinsipper til grunn for beregning av med-
lemskontingent i NFF:
● Fullt betalende medlemmer i NFF betaler lik kontingent uansett arbeids-

forhold/tariffområde. Full kontingent settes i 2004 til kr. 3.792,-.
● Full kontingent reguleres etter Statistisk Sentralbyrås (SSB) indeks

for prisregulering i landsmøteperiodens påfølgende år.
● Det regnes ut en abonnementspris og en medlemspris på FYSIOTE-

RAPEUTEN. Denne prisen fastsettes årlig av Sentralstyret/Bladstyret.
Prinsippet er at alle medlemmer som mottar FYSIOTERAPEUTEN skal
betale produksjonskostnaden for bladet.

● Prisen på FYSIOTERAPEUTEN for medlemmer er kr. 540,- i 2004.

Uføretrygdet, førtids- og pensjonistpris
på FYSIOTERAPEUTEN    540,-
Yrkesaktive medlemmer 3.792,- *
Gifte/samboere hvor begge er medlemmer av NFF
(kun en av partene får redusert kontingent) 3.252,- **
Redusert kontingent (1/2) 2.172,- ***
Ikke-yrkesaktive medlemmer (1/4) 1.356,- ****
Medlemmer i utlandet (1/4) 1.356,- ****
Turnuskandidat    200,-
Fysioterapistudenter    200,-
Fysioterapistudenter innmeldt
1. semester for hele studietiden    450,-

Månedsbeløp ved trekk/autogiro: * kr. 316,- ** kr. 271,- *** kr. 181,-
**** kr. 113,- + evt. obligatorisk gruppeliv- og familieulykkesforsikring.

Studenter betaler kr. 450,- for medlemskap under hele utdanningen hvis
de melder seg inn i løpet av første semester. Ved innmelding senere beta-
ler studenter kr. 200,- pr. år.
Studentene får FYSIOTERAPEUTEN som del av medlemstilbudet.

Turnuskandidater betaler kr. 200,- i turnusåret. Turnuskandidater får FY-
SIOTERAPEUTEN som del av medlemstilbudet.

Innbetaling av kontingent
Du kan betale kontingenten på to måter. Enten ved å opprette avtalegiro
eller ved halvårlige kontingentkrav.
For å opprette avtalegiro kontakter du din bank og oppgir KID-koden
som du får ved å henvende deg til NFF, tlf. 22 93 30 50 eller e-mail
kristin.stormo@fysio.no. NFFs konto: 1602.40.51467. Banken vil sørge
for at kontingenten blir trukket automatisk fra din konto den 20nde hver
mnd. Du blir da med på ordningen fra førstkommende halvår.
De som ikke betaler på AvtaleGiro vil motta halvårlige kontingentkrav i
januar og juli.

Regler for nedsatt kontingent
Full kontingent betales av alle som ikke søker om redusert kontingent,
bortsett fra studenter og turnuskandidater. Det kan søkes om redusert
kontingent for maksimum ett kalenderår av gangen.

Det kan søkes om redusert kontingent ut fra en av følgende kriterier
vedtatt av landsmøtet:

1. 1/2 kontingent kan innvilges for medlemmer som:
● arbeider i 50 prosent stilling eller mindre som ansatt i offentlig

sektor/eller som privat ansatt.
Dokumentasjon: bekreftelse på stillingsprosent.

● har en næringsinntekt på under kr. 150 000,- pr. kalenderår som
privatpraktiserende (halvparten av lønnstrinn 42 i offentlig lønns-
regulativ).
Dokumentasjon: utskrift av likningen.

● ikke arbeider som fysioterapeut, men som:
arbeider i stilling som ikke krever treårig helsefagutdanning på
høgskolenivå og er medlem av et annet fagforbund.
Dokumentasjon: utlysingsteksten.

2. 1/2 kontingent kan innvilges for medlemmer som:
● bor i utlandet.
● er uten nærings-/lønnsinntekt for en begrenset periode-

(eks: permisjon uten lønn, militærtjeneste, rehabilitering).

3. Uføretrygdede og pensjonister får gratis medlemskap. De kan velge
å abonnere på FYSIOTERAPEUTEN og betale medlemspris for tids-
skriftet.

4. Gifte/samboende får etter søknad fratrekk for en medlemspris på
FYSIOTERAPEUTEN. De mottar da kun ett eksemplar av FYSIOTERA-
PEUTEN. Medlemmer som av ulike årsaker allerede har nedsatt kon-
tingent, kan ikke ta ut denne reduksjonen i tillegg.

5. Utmeldinger skal skje skriftlig og gjelder fra førstkommende må-
ned etter at utmeldingen er mottatt.

Alle søknader om redusert kontingent må sendes skriftlig til NFFs se-
kretariat. Redusert kontingent gjelder fra førstkommende måned etter
at søknaden er mottatt.

Titan
dameur
Lexon design.

Børstet aluminium,
sort lærrem.

kr. 200

Herreklokke,
chrono
Dato og to stoppe-
klokkefunksjoner.
Stållenke.

kr. 500

Det er raskest å bestille via
NFFs butikk på internett:

www.fysio.no
(NFF-butikken)
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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
1 15/12   2/1 23/1
2 19/1 23/2 13/2

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.

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

19.-20. Lillehammer. Seminar Rehab. 2004.
Mer info: www.ffhs.no eller kontakt
forum@ffhs.no

Mars
12 – 13, Oslo. Årsmøte/seminar.
Tema: Barn og ungdom.
Palliativ treff: 11.3. Lovisenberg sykehus.
Arr.: Faggruppen for onkologisk fysioterapi og
lymfødembehandling.

17.-19. Bergen. Årsmøteseminar.
Arr: NFFs faggruppe for barne- og ungdoms-
fysioterapi.

18.-20. Trondheim. Årsmøte/seminar. Tema:
Smerte i et psykosomatisk perspektiv.

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.

Arr. Faggruppe for psykiatrisk og psykomotorisk
fysioterapi.
Info: post@kursogkongres.no

19.-20. Oslo. NFFs faggruppe for geronto-
geriatrisk fysioterapi har årsmøte, fagseminar og
20-årsjubileumsmiddag.

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

April
22.-23. Gøteborg. Nordisk møte innen området
lungefysioterapi.
Arr: Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund,
LSR, faggruppen for «Andning ock cirkulasjon».
For mer info: www.lsr.se

23.-24. Sandefjord. Fagseminar og årsmøte.
Tema: Kvinners kroppsbilde, spiseforstyrrelser,
fysisk og psykisk helse i svangerskap, fødsel og
barseltid.
Arr.: Faggruppen for kvinnehelse.

Juni
21.-26. Oslo. 20th World Congress of
Rehabilitation International.

Redaksjonen ønsker
alle lesere

God jul og
Godt nytt år!
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Et moderne kosmetisk medisinsk apparat som påvirker
lymfeflyten og det vaskulære systemet. Det reduserer
ødemer, hevelser samt virker styrkende på immun-
forsvaret. Vi fører også lymfedrenasjeapparater for
hjemmebruk samt ultralyd for profesjonell bruk.

 Nyhet i Norge!

Vaku Styler

For nærmere informasjon og
dokumentasjon kontakt

Hexa Engros og Klinikk
Tlf. 73 83 37 60     E-post: mail@hexa.no

LBNPD (Lower Body Negative
Pressure Device)

Dictusbandet, lyfter foten direkt efter toeoff.

Vilket minskar snubblings risken vid vardag-

liga hinder så som trösklar och mattor.

Dictusbandet, tar ingen plats i skon,

är diskret och lätt att montera.

erimed international Box 5028, 141 05 Huddinge,

Tel 08- 449 56 50, Fax 08- 646 47 67, info@erimed.se

Ring för gratis CD-video, Steinar Knutsen

DS-02                               DS-03

    N
yhet

Dictus till 
barn



B-blad NOISSN 0016-3384
Eventuell retur til Norsk Fysioterapeutforbund,
Steneberggt. 27, Postboks 2704 St. Hanshaugen,
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BTL 5820 S
• Kombinert elektroterapi og ultralyd.

• Oversiktlig touch-display som gir 
brukervennlig informasjon og hjelp.

• Oppslagsverk med behandlingsforslag.

• Stort antall behandlingsprogrammer og 
terapeuten kan lage opp til 500 egne 
behandlingsprogrammer.

• Behandlingsprogrammene kan 
oppgraderes.

• Pasientdatabase.

• Kan kombineres med vakuumenhet 
og/eller laser.

BTL 5820 S kr 33.950,-. 
Legg til BTL VAC kr 13.100,-.
Legg til Laser kr 4.450,-*
*laserprobe kjøpes separat.

Alla priser er eks. mva. og frakt.

Vi tilbyr finansiering i samarbeid med 

GE Capital

combimed

Se andre modeller på vår internettside.

www.combimed.no
combimed a.s, Postboks 479,  3605 Kongsberg
Telefon: +47 32 72 24 11   •   Telefaks: +47 32 72 24 15   •   e-post: post@combimed.no                

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

Vi samarbeider med BTL Medical Technologies, en av markedets mest innovative produsenter av fysikalsk utstyr.




