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«Sjekkhefte»

Som del av «Beveg-deg»-prosjektet ønsker styrings-

gruppen å opprette en «Ide-bank» på NFFs hjemmesider.

Mange fysioterapeuter i vårt langstrakte land er engasjert i  spennende

aktiviteter og prosjekter som har det til felles med «Beveg-deg» prosjektet

at siktemålet er bedre folkehelse.

En kort presentasjon av disse prosjektene i en slik «Ide-bank» vil være en stimulans og motivasjon for andre kolleger.
For å gjøre en «Ide-bank» sprudlende av liv, er vi avhengig av at du gir oss tips om prosjekter/aktiviteter du kjenner

til og mener har relevans til temaet. Mye av denne aktiviteten drives selvfølgelig også av andre yrkesgrupper enn fysio-
terapeuter, men bedring av folkehelse krever tverrfaglig samarbeid, utveksling av erfaringer og felles innsats, så i vår
«Ide-bank» er alt av interesse.

Vi vet at noen er beskjedne på egne vegne, så i denne sammenheng kan vil vel med positivt fortegn oppmuntre til
«angiveri» om både stort og smått.

Send en kort beskrivelse til grete.treider@fysio.no

Idé-bank:

Du vet sikkert noe!

På forhånd takk!
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UHO-kommune anbefaler et forslag fra Riksmeklings-
mannen som gir alle minimum 6.000 kroner i lønns-
økning. Noen får atskillig mer som følge av at minste-
lønn for vanlige stillinger økes til 250.000 kroner. Min-
stelønn for stillinger som krever spesialkompetanse,
økes til 270.000 kroner. Inntektsforhandlingene for
privatpraktiserende er også kommet i gang. NFF kre-
ver at takster og driftstilskudd økes med 8,1 prosent.

Befolkningen i Norge har en overveldende
mengde informasjon om mulige kroniske
smerter og andre symptomer etter nakkesleng.
Det kan skape en negativ forventningsholdning
– en noceboeffekt, skriver Harald Schrader,
Lars J. Stovner og Robert Ferrari. De har sam-
menlignet forekomst av kroniske nakkesleng-
traumer etter bilkollisjoner i ulike land.

9

20
«Jeg tviler altså tror jeg», uttalte Stein Husebø da han
åpnet Tvil-konferansen på Solstrand Hotell utfor Ber-
gen nylig. Konferansen tok for seg tvilens betydning
innen vitenskap, samfunn og helsearbeid. Det greske
ordet for «tvil» betyr å tenke to ting samtidig.

23
I forrige uke var det kroken på døra for
Sophies Minde/Kronprinsesse Märthas Insti-
tutt. Sykehuset flytter fra Trondheimsveien
132 på Oslos østkant til Rikshospitalets nye
bygg på Gaustad. Dermed er det slutt for lan-
dets første fysioterapiavdeling ved et syke-
hus. Sophies Minde huset også fysioterapeut-
skolen i 20 år.
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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.

Lønnsgap og bonus
Dersom NFF godtar Riksmeklingsmannens skisse, blir det generelle tillegget for fysiote-

rapeutene i kommunene 6.000 kroner. I Oslo blir tillegget 7.000 kroner. Men for mange

blir  lønnsøkningen mye høyere enn dette. Minstelønna for høgskoleutdannete skal være

250.000 kroner. Har arbeidstakeren spesialkompetanse, skal minstelønna være 270.000

kroner. For enkelte betyr det lønnsøkning på over 30.000 kroner. Oppgjøret har ei

ramme på seks prosent. Det er litt mer enn statsoppgjøret. Kommuneoppgjøret er også

godt sammenlignet med privat sektor.

Det er positivt hvis kommunesektoren får et bedre oppgjør enn de andre sektorene.

Kommuneansatte har hengt etter i mange år. Det har ført til at arbeidstakere på viktige

områder som helse, utdanning og sikkerhet flykter over til andre og bedre betalte jobber.

På dette viset er velferdsstaten på god vei til å bli undergravd.

Men årets oppgjør er ikke så godt at det er noen grunn til å hoppe i taket. For selv om

kommuneansatte får litt mer enn andre, er det enda lenge igjen til hele lønnsgapet  er tet-

tet. Bare et lite eksempel: Fra 2000 til 2001 var årslønnsveksten på 3,4 prosent for kom-

muneansatte, mens den for lønnstakere generelt var 4,9 prosent. Kort oppsummert kan

en si at det de kommuneansatte får mer i år er litt mindre enn det de tapte i forfjor.

En annen side ved de avtalene som nå er anbefalt i KS/Oslo kommune, er endringen

av lønnssystemene med mer vekt på lokal og individuell lønnsfastsettelse. Blant annet

løftes en del lederstillinger ut av de sentrale stillingsregulativene. Lønn for disse skal av-

tales lokalt. Dessuten kan kommunen, fylkeskommunen eller virksomheten innføre

godtgjøring i form av bonus for ansatte eller grupper av ansatte. Det har vært

arbeidsgiverorganisasjonene som har ivret for disse endringene. Hittil har det vært stille

fra arbeidstakerhold. Forunderlig nok, for spørsmålene er mange: Hva vil dette ha å si

for arbeidstakernes muligheter til samordnet opptreden overfor en arbeidsgiver? Er sys-

temet med «trynelønn» i ferd med å bli gjeninnført? Og hvilke mål- og resultat-

indikatorer skal legges til grunn for bonuser for fysioterapeuter som jobber innen rehabi-

litering, forebygging, eldreomsorg og barnefysioterapi?
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 AktueltKommuneoppgjøret

* 6000 kroner mer til alle.

* Minstelønnen økes til

250.000 kroner, økende til

271.000 etter 10 år.

* Minstelønn for spesialfysio-

terapeut økes til 270.000 kroner,

økende til 290 000 etter 10 år.

Av Espen Mathisen

Dette er noen av hovedpunktene i skissen fra
Riksmeklingsmannen til ny avtale mellom
Utdanningsgruppnes Hovedorganisasjon
(UHO) og Kommunenes Sentralforbund.

Flertallet i UHO-kommune, deriblant
NFFs forhandlingsdelegasjon, anbefaler
meklingsskissen.

– Alle UHO-forbundene skal nå på selv-
stendig grunnlag vurdere det resultatet som
er anbefalt av et flertall. Norsk Sykepleier-
forbund valgte ikke å anbefale forslaget, sier
forhandlingsleder i UHO-kommune, Laila-
Brith Josefsen.

Sentralstyret i Norsk Fysioterapeut-
forbund avgjør 13. juni om NFF godtar skis-
sen.

– Positivt
Laila-Brith Josefsen sier at økningen av
minstelønnsnivået til 250.000 kroner er et
positivt utgangspunkt.

– Nå vil vi fortsette det arbeidet vi har
startet for en snuoperasjon i kommunal sek-
tor, sier hun.

Ledere har kun fått et generelt tillegg på
6.000 kroner.

Anbefaler meklings-
mannens skisse

– Men her ligger det muligheter som skal
utnyttes i de lokale pottene. De er direkte
rettet inn mot kvinner, ledere og våre grup-
per.

– Ut fra en helhetsvurdering har flertallet
valgt å anbefale dette og utnytte de mulighe-
tene som ligger både i fortsettelsen av dette
oppgjøret og i senere oppgjør for å komme
videre i arbeidet for en helt nødvendig snu-
operasjon, påpeker Laila-Brith Josefsen.

Dyrere for kommunene
I revidert nasjonalbudsjett var det forutsatt at
lønnsveksten i kommunene ville bli på fem
prosent i år. Skissen som
UHO-kommune godtok 24.
mai, har en ramme på seks
prosent. I tillegg øker kom-
munenes pensjonsutgifter
når lønningene øker, fordi
pensjonsinnbetalingene er
en viss prosent av de ansat-
tes lønn.

Til sammen koster opp-
gjøret cirka 800 millioner
kroner mer enn kommu-
nene hadde forventet.

Mer i Oslo
De kommuneansatte i Oslo
får 1.000 kroner mer i ge-
nerelt tillegg enn ansatte i
andre kommuner. Oppgjø-
ret kom i havn 25. mai, et-
ter sammenhengende mek-
ling i to døgn.

Meklingsløsningen gir
et generelt tillegg på 7.000
kroner til alle. Fra lønns-
trinn 30 og oppover gis et
tillegg på mellom 3 og 3,6
prosent. Oppgjøret har en

total ramme på 6,04 prosent, og det er satt av
2 prosent til lokale forhandlinger. ■

Meklingen mellom UHO og NAVO om
lønningene på sykehusene var ikke fer-
dig idet dette nummeret av FYSIOTE-
RAPEUTEN ble sendt til trykkeriet.
Følg utviklingen av sykehusoppgjøret
på www.fysioterapeuten.no eller
www.fysio.no/tariff02.

PS

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

Treningsutstyr

Forbruksmateriell

Fysioterapiutstyr

I behandlingen av en pasient må man 
ofte ha hjelp av “en tredje og fjerde 
hånd” for å få best mulig effekt. Fra 
Vital Base får du de best utformede 
pøller, ringputer, kuber, 3-kant pøller, 
linseformer - alle mulige former og 
kvaliteter, til alle mulige formål. 
Materialvalg er alltid tilpasset form og 
bruksområde, og det faktum at putene 
brukes i klinikker til mange pasienter. 
Alle puter og trekk er vaskbare.

De beste og mest funksjonelle 
hjelpe- og støtteputer kommer 
fra Vital Base AS.

VITAL BASE AS 
Myravegen 2, N-6060 Hareid. Tel. +47 70 09 59 50. 
Fax +47 70 09 59 51. E-mail: fi rmapost@vitalbase.no 
Internet: www.vitalbase.no

Kliniske hjelpe- og støtteputer
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Aktuelt Inntektsforhandlingene

Krever 8,1 prosent

Ved hjelp av enkel, fysisk trening er det mulig å redusere lange sy-
kemeldinger med 20 prosent, hevder forskningsleder Leiv Sandvik
ved Ullevål sykehus. Sandvik ønsker å gjennomføre en studie i tre
fylker for å få bekreftet at fysisk aktivitet er god medisin mot syk-
dom, skriver Dagsavisen. Deretter håper han at leger over hele lan-
det begynner å skrive ut resepter på trim.

– Jeg mener det vil være realistisk å redusere varigheten av lange
sykmeldinger på rundt 50 dager, med cirka ti dager ved hjelp av fy-
sisk aktivitet. Hvis vi får gjennomført den planlagte studien og den
bekrefter det jeg tror, innebærer dette at staten vil kunne spare store
summer på å gi et godt treningstilbud til langtidssykmeldte. Prisen

Forsker på fysisk aktivitet
for en sykemeldingsdag ligger på om lag 1.700 kroner.

Utgangspunktet for Sandviks forsøk er et prosjekt som ble satt i
gang i Modum kommune for ganske nøyaktig seks år siden. Pro-
sjektet er for øvrig omtalt i FYSIOTERAPEUTEN 1/2001, SIDE
22-24.

Sandvik ønsker å konsentrere seg om sykemeldte med muskel-
og skjelettplager i sitt forskningsprosjekt, for lettere å kunne direkte
sammenligne hvordan trening og mangel på trening, slår ut i forhold
til lengden på sykemeldingsperioden. Han har tro på en nettogevinst
på flere hundre millioner kroner, hvis trening på gul resept blir tatt i
bruk over hele landet. ■

Driftstilskudd og takster må øke

med 8,1 prosent fra 1. juli. Kom-

muner som ikke regulerer driftstil-

skuddet innen tre måneder,

ilegges «somlegebyr».

Av Espen Mathisen

Dette var noen av kravene fra NFF da for-
bundet møtte staten til forhandlinger om
driftstilskudd og takster for privat-
praktiserende.

NFF mener at både tilskudd og takster må
økes med 8,1 prosent for å dekke økte kost-
nader og for at privatpraktiserende skal ha
en naturlig inntektsutvikling.

Når det gjelder hvilke takster som skal
prioriteres, går sentralstyret inn for at takst
A8 og A9 (manuell terapi og psykomotorisk
behandling) skal ha høyeste prioritet. Der-
nest kommer

- A2-takstene (øvelsesbehandling/bløt-
vevsbehandling/massasje,
Mensendieckbehandling),

- C-takstene (grupper, inkludert medi-
sinsk treningsterapi),

- 1a/1b (undersøkelse),
- A5 (elektroterapi).
Roar Høidal, leder av Privat råd og sen-

tralstyremedlem, begrunner prioriteringen

med at det er NFFs politikk og mål at økt
kompetanse skal gi økonomisk uttelling.

Fra passiv til aktiv
NFF går inn for at takst 21 a (enkelt-
pakninger) reduseres med 50 prosent og at
takst 21 b (tilleggspakninger) fjernes helt.
De frigjorte midlene som følger av dette, vil
forbundet overføre til A2-takstene.

– Vi ønsker å stimulere til økt bruk av ak-
tive behandlingsformer og nedprioritere de
passive. Dette er i tråd med forskningsresul-
tater som viser at aktivitet reduserer sykefra-
vær og demper riskoen for livsstil-

sykdommer.  Vi håper å kunne øke disse tak-
stene uten å bruke av rammen vi klarer å for-
handle oss frem til, sier Høidal.

NFF krever også at det etableres en ny
takst for telefonkonsultasjon. Stadig flere pa-
sienter henvender seg for råd og veiledning
per telefon i løpet av behandlingsserien. Ar-
beidet dette medfører, vil en nå ha kompen-
sert for.

Somlegebyr
NFFs sekratariat og PFG får hvert år hen-
vendelser fra medlemmer som så sent som i
november og desember ikke har fått justert
størrelsen på driftstilskuddet som skal gjelde
fra 1. juli.

– Dette ønsker vi å sette fokus på og
fremmer krav om 12 prosent «morarente»
dersom kommunen ikke betaler ut riktig be-
løp innen tre måneder. Formelt må økning i
driftstilskuddet vedtas av de enkelte kommu-
nestyrene rundt i landet. Vi skjønner at dette
tar noe tid, men tre måneder bør være nok til
å foreta den nødvendige saksbehandlingen,
sier Høidal.

Resultatet av forhandlingene mellom sta-
ten og NFF om driftstilskudd og takster leg-
ges fram for Stortinget like før sommerfe-
rien. ■

Forhandler. Roar Høidal er med i
forhandlingsdelegasjonen som
forhandler med staten om takster
og tilskudd til privatpraktiserende.
Arkivfoto

PS
Sjekk www.fysioterapeuten.no
for resultatet av inntekts-
forhandlingene.
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 Aktuelt

Mye hodepine henger sammen med lav so-

sial status. Det hevder overlege Knut Hagen

ved St. Olavs Hospital i Trondheim.

Sjansene for hodeverk er større for de som har lite utdan-
ning, lav sosial status eller lav inntekt, skriver nettstedet
forskning.no. Knut Hagen har brukt datamaterialet samla
inn gjennom Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag –
HUNT. Dette har han brukt til å se nærmere på mulige år-
saker til hodepine og migrene.

– Lav sosial status er forbundet med økt risiko for den
hyppige formen for hodepine – altså mer enn seks dager
per måned, men også med kronisk hodepine, sier Hagen.
Han definerer lav sosial status ved hjelp av utdannelses-
varighet, yrke og inntekt.

Menn får vondt i hodet av slunken lommebok
Et annet funn er at lite penger øker risikoen for hodepine,
men bare hos menn. Kvinner med lav inntekt klarer seg
bra.

– Dette kan tyde på at det er husholdningsøkonomien
som betyr noe. Kvinner med lav inntekt kan for eksempel
ha en mann med høyere inntekt, sier Hagen, og presente-
rer enda et overraskende funn.

– Man har lenge trodd at høyt blodtrykk er forbundet
med hodepine, sier Hagen. Hans forskning viser motsatt
sammenheng: Høyt blodtrykk gjør sjansene mindre for at
du skal få vondt i hodet.

Lavt stoffskifte gir kvinner hodepine
– Vi ser en klar tendens hos kvinner der lavt stoffskifte
henger sammen med hodepine. Sammenhengen kan være
den samme hos menn, men den statistiske styrken var
sterkest hos kvinner, fordi begge er kvinnedominerte syk-
dommer, sier Hagen.

Dette er litt uventa i forholdt til hva forskerne hadde
forventa. Man har nemlig trodd at høyt stoffskifte henger
sammen med hodepine.

Ellers har Hagen funnet tall på forekomsten av hode-
pine som passer bra med Vesten for øvrig. Om lag 12 pro-
sent av den voksne nordtrønderske befolkningen har mi-
grene, mens fire av ti er plaga av hodepine. Over dobbelt
så mange kvinner som menn er plaga, og hodepinen ram-
mer oftest de mest yrkesaktive (mennesker i 30-40 års al-
deren). ■

Kilder:
- www.forskning.no/artikler/2002/mai/1020162586.4
- Journal og Neurology, Neurosurgery & Psychiatry
2002; 72: 463.

Lav utdanning gir
vondt i hodet
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Aktuelt Smånytt

Doktorgrad på psykodynamisk kroppsterapi
Fysioterapeut Kirsti Monsen disputerte i mars for graden dr. psychol. ved det

samfunnsvitennskapelige fakultet, Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo.

I sin avhandling har hun sett på hvilke psykologiske faktorer som bidrar til å påvirke

smerteopplevelsen hos personer med diffuse, kroniske smerter og effekt av behandling

med psykodynamisk kroppsterapi for denne gruppen. Hun finner at det å være omsorgs-

full og lite selvhevdende er faktorer som har sammenheng med smerteopplevelse, og at

behandling med psykodynamisk kroppsterapi kan ha god smertereduserende effekt.

Doktorgrad om skolebarn
Fysioterapeut Astrid Noreng Sjølie fra Rena disputerer 14. juni for dr.philos.-graden ved

Universitetet i Bergen. Tittelen på hennes avhandling er «Lifestyle and health in a cohort of

Norwegian adolescents with special emphasis on school journeys and low back pain.»

Noreng Sjølie undersøker sammenhengen mellom fysisk aktivitet, livsstil og LBP. 88

skoleungdommer fra to forskjellige steder i Østerdalen er undersøkt. En gruppe kjørte buss

til skolen, mens den andre syklet eller gikk. Sosial klasse og foreldrenes yrker ble registrert.

Fysisk aktivitet, aktivitetsmønstre og fysisk form ble undersøkt ved hjelp av spørreskjemaer

og målinger. Oppfølging ble gjennomført med 86 av ungdommene. Noreng Sjølie fant at den

gruppen som kjørte skolebuss en halv time to ganger daglig, hadde 20 til 30 prosent

dårligere ryggstrekk, hoftebevegelser og balanse enn de elevene som syklet. Hun mener

resultatene fra undersøkelsen indikerer at regelmessig gang/sykling til en viss grad kan

forebygge LBP.

NFF søker ny infoleder
Johan Dahlstrøm har sluttet i sin stilling som

informasjonsleder i  Norsk Fysioterapeutforbund.

Rekrutteringsfirmaet «Nye Hoder» har fått i oppdrag

å finne hans etterfølger.

Trening hemmer
ikke veksten
Man har lenge antatt at hard fysisk trening i

barndommen kan forsinke tidspunktet for

den første menstruasjonen. Nye studier

viser imidlertid at det ikke nødvendigvis er

noen sammenheng mellom trening,

forsinket kjønnsmodning og hemmet vekst.

Vel er jenter som danser ballett og

gymnaster ofte mindre og senere kjønns-

modne enn sine jevnaldringer. Men saken er

den at det først og fremst er fordi de er

små, at jentene velger akkurat disse

idrettsgrenene. Studier viser at også

foreldrene til gymnastene er mindre enn

gjennomsnittet.

Kilde: Jour Sports Medic 2002;36:13-15

Birger Tvedt er død
Den legendariske lederen av fysioterapeututdanningen ved Oslo Ortopediske Institutt (OOI), Birger Tvedt,

er død.

Tvedt (f. 1910) ble cand. med i 1910. I 1946 ble han knyttet til OOI som lærer, og ble i 1948/49 undervis-

ningsleder og medeier av instituttet. Tvedt var undervisningsleder fram til staten overtok fysioterapeutskolen

i 1967.

Birger Tvedt ble først kjent som «idrettslegen». I mange år hadde han våre fremste idrettsutøvere som

klienter. Senere utmerket han seg innen arbeidsfysiologi og ved utforming av arbeidsteknikker. Ifølge artikler

i FYSIOTERAPEUTEN gikk han i bresjen for aktiv trening: «Det var Tvedt som fikk pasientene opp fra massasje-

benken. Passiv behandling alene var ikke nok, her måtte aktivitet og egeninnsats til.»

Tvedt var både av ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden og æresmedlem av Norske Fysioterapeuters

Forbund. Selv om han var lege, oppnådde han faktisk å bli nummer to i konkurransen om å bli «Århundrets

fysioterapeut» i 2000, bare slått av Aadel Bülow-Hansen.
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Kronisk nakkeslengsyndrom
- en oversikt

En av forfatterne (LJS) publiserte i
1996 en oversiktsartikkel om vår vi-
ten om det kroniske nakkesleng-
syndrom, basert på de til da tilgjenge-
lige epidemiologiske, kliniske og
eksperimentelle studier (1). Konklu-
sjonen på dette arbeidet var at syn-
dromet hadde liten nosologisk validi-
tet, det vil si at diagnosen var lite
fruktbar for medisinsk praksis. Året
før publiserte Quebec Task Force en
monografi om nakkeslengassosierte
sykdomstilstander (2). Blant 10.000
evaluerte publikasjoner fant man in-
gen metodologisk tilstrekkelig god
studie som viser den naturlige
symptomutvikling og prognosen etter
akutt nakkeslengskade. Alle undersø-
kelser var gjort i selekterte pasient-
populasjoner, og ingen studier hadde kon-
trollgrupper. Nesten alle var gjennomført i
land med et stort antall forstyrrende forhold,
blant annet negativ forventningsholdning, ef-
fekter av terapeutisk intervensjon og mulig-
heter for sekundærgevinst. Forfatterne anbe-
falte at man burde gjennomføre prognostiske
studier for å bestemme risikofaktorer og inn-
virkning av økonomisk kompensasjon.
Prognostiske studier er senere blitt gjennom-
ført i Litauen, Hellas og Tyskland (3-7), og
disse er stort sett fri for de problemer de tid-
ligere studier hadde.

Litauen
I Litauen er det få eller ingen som regner
med muligheten for kroniske smerter og in-
validitet etter nakkesleng. Ofre etter trafikku-
lykker anser nakkesleng som en godartet
skademekanisme som ikke nødvendiggjør
kontakt med helsevesenet. Mulighetene for
sekundærgevinst er minimale.

Det er gjort to studier med en kontroll-
populasjon i Litauen. I en historisk

kohortundersøkelse, publisert i 1996 (3),
hadde ingen av de 202 personene som ett til
tre år tidligere i bil var blitt utsatt for en på-
kjørsel bakfra, vedvarende eller invalidise-
rende plager som kunne settes i sammen-
heng med kollisjonen. Det var ingen signifi-
kante forskjeller mellom ulykkesofrene og
alders- og kjønnsmatchede kontrollpersoner
med henblikk på forekomst av forskjellige
symptomer som nakkeplager, hodepine og
subjektiv kognitiv dysfunksjon.

I en senere prospektiv kontrollert
kohortundersøkelse ble 210 personer som
hadde vært utsatt for en påkjørselsulykke,
intervjuet kort tid etter og så fulgt opp i om
lag ett år. 47 prosent opplyste om akutte
smerter (4). Gjennomsnittlig varighet av
nakkesmerter var tre døgn, maksimal varig-
het var 17 døgn. Gjennomsnittlig varighet
av hodepine var 4,5 timer og maksimal va-
righet 20 døgn. Således var det ingen som
rapporterte om nakkeslengrelaterte smerter
av lengre varighet enn tre uker.

Den historiske kohortundersøkelsen ble

Artikkelen er tidligere publisert i Tidsskrift for
Den norske lægeforening 2002, 122, 1296-9.
Den trykkes med tillatelse av Tidsskrift for
Den norske lægeforening og forfatterne.

Sammendrag
Mens det i enkelte land synes å være mange
pasienter som lider av det kroniske nakke-
slengsyndrom, er nakkesleng andre steder
nærmest ukjent eller har et kortvarig og god-
artet forløp. For å forstå denne forskjellen
foreslås en biopsykososial modell for tilstan-
den, der det viktigste elementet er at det i be-
folkningen er et stort reservoar av spontant
opptredende symptomer, deriblant hode- og
nakkesmerter. Gjennom mekanismer som
henføring, negativ forventning (nocebo) og
forsterkning vil disse vanlige symptomene
kunne oppleves som utelukkende forårsaket
av et lite til moderat traume, og gjennom
uhensiktsmessig atferd og behandling kan
plagene forverres og forlenges. For vurdering
av erstatningskrav etter slike skader vektleg-
ges at det ikke er påvist noen årsakssammen-
heng mellom vanlige nakkeslengtraumer og
kroniske plager, og samtlige av et sett mini-
mumskriterier må derfor oppfylles om man i
unntakstilfeller skal kunne akseptere en slik
sammenheng.

Harald Schrader
harald.schrader@medisin.ntnu.no

Lars Jacob Stovner, Avdeling for nevrologi
og klinisk nevrofysiologi, St. Olavs
Hospital, 7006 Trondheim

Robert Ferrari, University of Alberta
Hospital, Edmonton, Alberta, Canada

Nakkesleng. Et særnorsk fenomen?
Foto: Nick Rowe
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senere kritisert for å ha util-
strekkelig styrke (8,9), fordi
det var så få pasienter som
hadde akutt besvær og der-
med ville ha risiko for å utvi-
kle kroniske plager. Kriti-
kerne la imidlertid i sine be-
regninger til grunn at insi-
densen av pasienter med
akutt nakkeslengskade bare
var de ulykkesofrene som
husket at de hadde hatt
akutte symptomer etter ulyk-
ken (3). På grunn av
erindringsproblemer var det
ikke mulig å finne den sanne
insidensen av akutte sympto-
mer, men hvis man legger til
grunn tallene fra den senere
prospektive studien, lå den
sanne insidensen av akutte
symptomer på
40 til 54 prosent (95 prosent
konfidensintervall), hvilket
gir et estimert minimum av
180 individer med akutt
nakkeslengskade i begge stu-
dier. Ettersom ingen av de
412 ulykkesofrene syntes å
ha utviklet persisterende symptomer på
grunn av ulykken, er studiene – vurdert en-
ten isolert eller sammen – av tilstrekkelig
styrke til å avvise estimater om insidensen
av det kroniske nakkeslengsyndrom i tidli-
gere metodologisk svakere studier.

Hellas
Også i Hellas er det lite bevissthet i befolk-
ningen om muligheten for varige symptomer
etter nakkesleng. Av 130 fortløpende identi-
fiserte ulykkesofre med nakkeslengskade ble
91 prosent bra innen fire uker. De øvrige
hadde en betydelig bedring, slik at andelen
med besvær var ganske lik den i den gene-
relle befolkningen (5). Resultatene ble be-
kreftet etter en utvidelse av skadegruppen til
180 pasienter, og også andre symptomer som
vanligvis blir ansett å være del av det akutte
besværsbildet, ble bedret (6).

Tyskland
Prognosen etter akutt nakkeslengskade er
også bemerkelsesverdig god i Tyskland, et
land med stor oppmerksomhet i befolknin-
gen om muligheten for akutte plager, men
lite engstelse for kronisk invaliditet. I en stu-
die med fysioterapi etter nakkesleng rappor-
terte gruppen som fikk aktiv behandling (n =
47) etter seks uker like mye besvær som en
ikke-skadet kontrollgruppe (n = 50), mens i
gruppen som bare fikk en nakkekrage og in-
gen annen behandling (n = 50), ble de ska-
dede bra i løpet av 12 uker, hvilket indikerer

at aktiv behandling er bedre enn krage. En
akutt nakkeslengskade innebærer således
ikke noe større risiko for kroniske sympto-
mer enn den man kan finne i den ikke-
traumatiserte generelle befolkning (7).

Eksperimentelle og andre
tilsiktede kollisjoner
I tusenvis av eksperimentelle kollisjoner
med frivillige forsøkspersoner som hyppig
fikk akutte symptomer, er det ikke rapportert
om en eneste person med nakkesleng-
betingede kroniske symptomer. Dette har
vært kollisjoner med ulike kjøretøyer,
påkjørselsretninger og kollisjonshastigheter,
bruk eller ikke-bruk av bilbelte, tilstedevæ-
relse eller fravær av hodestøtte, forskjellige
hodeholdninger i kollisjonsøyeblikket, an-
spente eller ikke-anspente nakkemuskler og
nylig også inklusjon av forskjellige alders-
grupper og bruk av ikke-militære forsøksper-
soner av begge kjønn (10). Ved disse
eksperimentelle kollisjoner har hastighets-
endringen (∆v) av den påkjørte bilen vært
oppe i 17 km/t ved påkjørsel bakfra (hvilket
tilsvarer en påkjørselshastighet på 26 km/t
dersom de involverte kjøretøyer har lik
masse). Hastighetsendringen ved kollisjoner
frontalt eller fra siden var oppe i 34 km/t.

Kollisjoner i forbindelse med radio-
bilkjøring fører til liknende hastighetsend-
ringer som mange tilsynelatende symptom-
provoserende påkjørselsulykker med bil. Al-
likevel er det ekstremt sjelden at det rappor-

teres om kroniske symptomer (11). I studier
av sjåfører i bilkrasjkonkurranser (demolit-
ion derby), som gir samme type nakkesleng
som kollisjoner i vanlig trafikk, rapporterte
ingen kronisk invalidiserende symptomer, til
tross for at de hadde en karriere med mange
hundre kollisjoner i gjennomsnitt (12,13).

MR og fasettledd
Det er ikke funnet overbevisende holde-
punkter for en spesifikk kronisk nakkeskade
som genererer varige smerter eller andre
symptomer ved kronisk nakkeslengsyndrom
(1,10,14-16). Ved MR-senteret i Trondheim
var det inntil 1998 gjennomført 700 til 800
undersøkelser av nakken etter vanlig nakke-
sleng. Ikke ett eneste tilfelle med entydige
posttraumatiske forandringer ble funnet (G.
Myhr, personlig meddelelse, 1998). Ut fra
eksperimentelle studier, radiologiske under-
søkelser og allmenn traumatologisk viten
kan man slutte at den akutte skaden i de aller
fleste tilfeller kun representerer en bløtdels-
skade (muskel- og/eller seneforstrekning,
«neck sprain») (10,14,16).

I de senere år er det ofte sitert en studie
som hevder at smerter fra intervertebralledd
(zygoapofyseale ledd) er det hyppigste grunn-
lag for kroniske nakkesmerter etter nakke-
sleng (17). Resultatene fra denne studien indi-
kerer i høyden at nakkesmerter i noen tilfeller
kan stamme fra fasettleddene. De bekrefter
imidlertid ikke at fasettleddene er blitt påført
noe fysisk traume som er årsak til plagene.

Kollisjon. Tross tusenvis av eksperimentelle bilkollisjoner, er det ikke rapportert om en eneste person med
kroniske nakkeslengproblemer. Foto: Espen Mathisen
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Behovet for en biopsykososial
forklaringsmodell
I lys av ovenstående er det ikke mulig å
trekke den enkle slutningen at den kroniske
smerten skriver seg fra simulering eller
psykosomatiske faktorer hos disse pasien-
tene generelt, selv om overdrivelse av symp-
tomer, underyting i nevropsykologiske tester
og underrapportering av symptomer forut for
ulykken forekommer hyppig (14,18,19).

Til sammen viser de epidemiologiske stu-
diene i Litauen, Hellas og Tyskland at pre-
valensen av kroniske symptomer etter
nakkesleng er relativt lik i de forskjellige
land og i samme størrelsesorden som i den
generelle befolkningen (20). De dokumente-
rer således at de kroniske symptomene er
genuine. Men sammen med det faktum at
man ikke kan påvise noen skade, viser de
også at de kroniske plagene neppe er relatert
til selve ulykken. Litauen-studiene doku-
menterer også for første gang i en ikke-se-
lektert populasjon av trafikkofre at det akutte
nakkeslengsyndrom finnes. Det gjenstår å
forklare hvorfor den akutte skaden i noen
land utvikler seg til kroniske smerter, mens
dette ikke skjer i andre kulturer. For å forstå
dette vil vi foreslå en modell der man trekker
inn så vel biologiske som psykologiske og
sosiale faktorer.

Tilfeldig sammenfall av vanlige
plager og traume
De plager pasienter med kronisk nakke-
slengsyndrom rapporterer, er meget vanlige i
den generelle befolkning, der 14 prosent rap-
porterer om kroniske nakkesmerter (20) og
2,5 prosent om kronisk hodepine (21). Også
påkjørsler bakfra forekommer svært hyppig.
Fra forsikringsbransjen opplyses det at det i
2000 var meldt vel 306.000 kjøretøyskader,
av disse var 54.000 kjøretøyer involvert i på-
kjørsler bakfra (22) . Dette betyr at ca.
27.000 kjøretøyer var truffet bakfra, hvilket
minimum berører 27.000 personer. Påkjørsel
av parkerte kjøretøyer uten personer er ikke
tatt med. Basert på disse tallene vil det være
minimum 675 personer med kronisk hode-
pine og 3.726 med kroniske nakkesmerter
bare blant dem som ble påkjørt bakfra. I til-
legg kommer alle de andre som var involvert
i andre typer kjøretøyulykker (påkjørsel for-

fra og fra siden) og som presenterer sin
skade som nakkesleng. Av disse vil det
kunne være et betydelig antall som tilfeldig
utvikler ett av disse symptomene i samme år
som de blir utsatt for en slik kollisjon.

Symptomreservoar i befolkningen
Også andre symptomer ved nakkesleng fore-
kommer ofte i den generelle befolkning. Til
sammen utgjør de et symptomreservoar
(symptom pool), som foruten nakkeplager
og hodepine også inneholder ryggsmerter,
parestesier og nummenhet, tretthet, svim-
melhet, ledd- og ekstremitetsplager, stivhet,
nedsatt konsentrasjonsevne, hørselsproble-
mer og søvnforstyrrelser (23). I tillegg til at
dette kan forklare mange av tilfellene med
kroniske plager som kan sees etter nakke-
sleng, er det også et poeng at dette reservoa-
ret er tilgjengelig for direkte påvirkning av
kulturelt betingede psykososiale faktorer
som kan gi endret sykdomsatferd og dermed
noe endret sykdomsbilde og prognose. Hvor-
for disse symptomene oppleves og reageres
på så annerledes av nakkeslengpasienter enn
av andre, og hvordan en eventuell feil-
adaptasjon kan generere nye symptomkilder,
kan forklares av andre faktorer som er virk-
somme ved den biopsykososiale modellen:
symptomforventning, -forsterkning og -hen-
føring.

Symptomforventning, forsterkning
og henføring
I Norge som i Nord-Amerika og mange an-
dre land har befolkningen fått en overvel-
dende mengde informasjon om mulige kro-
niske smerter og andre symptomer etter
nakkesleng. Det er dokumentert utstrakt vi-
ten om symptomer man kan forvente etter et
slikt traume, også blant personer som aldri
har vært i en bilkollisjon. En slik negativ
forventningsholdning illustreres blant annet
ved en nylig gjennomført studie der forsøks-
personer ble utsatt for en «placebopåkjør-
sel». Bevegelsene i bilen var meget liten,
mens det var lagt inn kraftige lydeffekter etc.
I denne studien rapporterte 20 prosent av
forsøkspersonene om akutte eller subakutte
nakkeslengsymptomer, selv om det overho-
det ikke var noen mulighet for fysisk skade
(24). Det ville være mer dekkende å kalle

disse kollisjonene for «nocebokollisjoner»
(av latin nocebo – jeg vil skade). Man har
holdepunkter for at nocebofenomenet kan gi
opphav til sykelighet på ulike måter i ulike
kulturer (25).

Man kan anta at noceboeffekten gjør at
personen har økt oppmerksomhet på symp-
tomer, registrerer normale kroppslige sensa-
sjoner som unormale og reagerer på disse
kroppslige symptomene emosjonelt slik at
de intensiveres, blir mer illevarslende og for-
styrrende, det vil si symptomforsterkende.
Det er bemerkelsesverdig at i land som Li-
tauen, Hellas og Tyskland, der nakkesleng-
skade ansees som godartet og det kroniske
nakkeslengsyndrom er meget sjeldent eller
ikke-forekommende, har studier vist at det
ikke finnes noen særlig forventning om kro-
niske symptomer (Ferrari, upubliserte data,
2000).

Omstendighetene rundt en kollisjon kan
medføre at den involverte får et umiddelbart
inntrykk av at selv mindre skader kan være
alvorlige. Pasientens engstelse kan melde
seg med én gang ambulansepersonalet tar
vedkommende på en båre, setter på en hals-
krage og advarer vedkommende mot å røre
seg. Senere kan symptomene bli intensivert
dersom de blir forklart som potensielt far-
lige.

Et annet aspekt ved symptomforsterkning
inntreffer dersom ulykkesofferet gjentatte
ganger blir gjort oppmerksom på sympto-
mer, for eksempel når vedkommende kom-
mer i kontakt med behandler, blir bedt om å
registrere sine symptomer og så videre. I al-
minnelighet vil oppmerksomhet mot et
symptom forsterke det, mens distraksjon
minsker besværet. Symptomforventningen
og -forsterkningen kan innvirke på hveran-
dre slik at ulykkesofferets atferd forandres
på en sterkt negativ måte. Angst for fremti-
dig invaliditet kan gi opphav til at pasienten
blir passivisert, får dårligere kondisjon og
inntar uheldige kroppsstillinger og holdnin-
ger, hvilket også hos friske personer kan
fremkalle smerter (10). Dette kan bli en ny
kilde til organisk betinget smerte, som igjen
kan bli gjenstand for symptomforsterkning.
Pasienten som ikke innser denne sammen-
hengen, opplever at det har utviklet seg en
kronisk fysisk skade. Slik blir opprinnelige
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forventninger til selvoppfyllende profetier. I
dette eksempelet genererer psykososiale fak-
torer en ny kilde for smerter.

Pasienten som opplever forsterkede og
skremmende symptomer, kan også ønske el-
ler bli tilbudt medisinering. Smertestillende
medikamenter kan som bivirkninger gi for
eksempel medikamentindusert hodepine,
svimmelhet og kognitive problemer, og dette
kan pasienten oppleve som skadefølger.

Symptomhenføring (attribusjon) er en
tredje faktor i denne triaden, som leder til at
pasienten opplever at kroniske plager er for-
årsaket av traumet. Økt oppmerksomhet mot
symptomer gjør at tidligere lite påtrengende
og stort sett ignorerte symptomer fra daglig-
livet blir betydelig mer fremtredende etter
kollisjonen. De oppleves av pasienten som
nyoppstått og settes i sammenheng med
ulykken, selv om de fysiske følger av den
akutte skaden forsvinner.

Man kunne forvente at de ovenfornevnte
benigne fysiske årsaker ikke ville være til-
strekkelige til å gi alvorlige eller signifikante
smerter (og sannsynligvis gjorde de det ikke
heller i pasientens fortid), men det må til-
skrives virkningen av symptomforsterkning
at det naturlige godartede preg av besværet
endres. En biopsykososial modell er derfor
ikke en ren psykogen modell. Den går ut på
at pasientenes forventninger om, vektlegging
av og henføring av symptomer vil kunne en-
dre symptomenes karakter, noe som igjen
kan gi nye fysiske problemer. Til utvikling
av det kroniske nakkeslengsyndrom kan man
så tilføye alle bidrag fra angst, depresjon og
- ikke minst - en erstatningssituasjon.

Utredning, behandling og forebygging
Man kan anta at overdreven utredning i en
tidlig fase kan gi en uheldig økt oppmerk-
somhet omkring skaden. I akuttfasen må le-
gen vurdere om det er nevrologiske utfall el-
ler mistanke om skjelettskade. Det anbefales
at man bør ha en liberal holdning til å be-
stille røntgen av cervikalcolumna. CT eller
MR er indisert kun ved sterk mistanke om
fraktur eller ved nevrologiske utfall som gir
mistanke om skiveskade, rotaffeksjon eller
medullaskade (26). I det videre forløp er det
viktig at pasientene på grunn av smerter eller
andre symptomer ikke tror at disse signalise-
rer stor fare og dermed faller inn i en passiv
sykerolle eller oppsøker skadelig behandling
etter ulykken. Hvis pasienten frykter konse-
kvensene av skaden, kan selv milde og mo-
derate symptomer bli tillagt stor betydning.
Det er da viktig å gi en plausibel forklaring
på symptomene slik at pasientens angst for
alvorlige skade dempes.

Mange studier viser at passiviserende be-
handling gir langsommere bedring enn ingen
eller aktiviserende behandling. Pasienten bør

oppmuntres til å opprettholde normale akti-
viteter, eller iallfall komme i gang med et
aktivt øvelsesprogram med sikte på å oppnå
normale bevegelsesutslag, selv om det kan
gjøre vondt. Halskrage bør ikke brukes. Det
er viktig å unngå å utvikle dårlige kropps-
stillinger og kroppsholdninger og å unngå
oppmerksomhet omkring enhver ny smerte
eller ethvert nytt symptom som måtte opptre.
Aktivitet er bedre enn medisiner for å hel-
brede tilstanden.

Det er viktig å være oppmerksom på at
ikke alle pasienter vil bli bra, og noen blir
heller ikke bedre. Det følger blant annet av
at plagene for en del pasienter er en naturlig
utvikling av tidligere plager eller spontant
nyoppståtte plager som har et langtrukkent
eller kronisk forløp, og som man ikke har
noen god behandling for. Hos noen ytterst få
kan det også være andre mekanismer. For
enkelte kan kollisjonen med påfølgende pla-
ger og sykerollen være en løsning på andre
livsproblemer. Man må heller ikke overse at
simulering av symptomer, bevisst overdri-
velse av plagene og ren forsikringssvindel
forekommer.

Erstatningsmessige betraktninger
På bakgrunn av de omtalte data fra Litauen,
Hellas og Tyskland er det sterk tvil om hvor-
vidt krav om erstatning på grunn av kronisk
skade etter nakkesleng overhodet har noen
berettigelse. Fordelen med en konsekvent
avvisning av erstatningskrav ville være at
det sendes sterke signaler om den gode prog-

nosen vanlig nakkesleng har, og dette ville
kunne være med på å dempe den negative
forventningsholdningen som skapes og
vedlikeholdes av enkelte helsearbeidere,
rettssystemet og ikke minst mediene. Dette
ville også være i tråd med det synet som
fremkommer i rapport nr. 5/2000 fra Senter
for medisinsk metodevurdering (26), der det
i siste setning fremkommer følgende: «Det
kan synes som om kartlegging av tiltak som
kan være med på å begrense tilstanden til en
«akutt, selvbegrensende, godartet prosess»
vil være et hovedmål».

Så lenge erstatningskrav fremsettes, må
man gjøre en individuell vurdering, og i en-
kelte tilfeller må man la tvilen komme den
erstatningssøkende til gode. Ved vurderingen
bør man imidlertid holde seg til minimums-
kriterier som må være til stede for å
sannsynliggjøre en årsakssammenheng mel-
lom ulykken og kroniske plager. Det er nylig
utarbeidet slike kriterier (tabell 1) (27).

Oppsummering
Kronisk nakkeslengsyndrom er ikke uteluk-
kende psykosomatisk, heller ikke er det for-
årsaket av en kronisk skade. En
biopsykososial modell som tar hensyn til
plagenes spontane forekomst i befolkningen,
kulturelt betinget negativ forventning
(nocebo), symptomforsterkning og
symptomhenføring og samspillet mellom fy-
siske og psykologiske årsaker til sympto-
mene er mer anvendbar. Ut fra denne model-
len må man regne med at også medisinske

Tabell 1: Kriterier for å sannsynliggjøre en årsakssammenheng mellom nakkesleng og kronisk besvær.
Samtlige kriterier må være oppfylt.

Adekvat traume
Hastighetsendringen (∆v) av den påkjørte bil må være minst 17 km/t ved påkjørselsulykker
(hvilket tilsvarer en påkjørselshastighet på 26 km/t dersom de involverte kjøretøyer er masselike).
Hastighetsendringen ved kollisjoner frontalt eller fra siden bør være minst 34 km/t.

Tidlig start av signifikante symptomer
Uttalte nakkesmerter bør opptre innen 48 timer etter ulykken.

Traumatologisk plausibel symptomutvikling
Symptomutviklingen bør følge traumatologiske prinsipper, der symptomer når maksimal intensitet
innen 48 timer etter ulykken for så å vise jevn bedring over tid.

Negativ pretraumatisk sykehistorie
Det er ingen signifikant sykehistorie med liknende symptomer forut for ulykken.

Fravær av ikke-organiske symptomer og tegn
Følgende, som gjør det umulig å henføre vedvarende symptomer til en kronisk skade, bør ikke eller
i minimal grad være til stede:

Signifikante ikke-organiske tegn ved undersøkelse (for eksempel sensoriske utfall som følger ikke-
anatomiske grenser, «funksjonelle» pareser, konstant feilpeking, overdreven smertereaksjon på
nålestikk, og annet).
Uoverstemmende forhold (for eksempel friere bevegelighet av nakken utenom undersøkelsen enn
i testsituasjonen, eller dokumentasjon fra tidligere sykehistorie som ikke er i overensstemmelse
med pasientens angivelser).
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Abstract
In some countries a seemingly large number of patients suffer from chronic whiplash syndrome,
whereas in other countries whiplash is not known or is considered to give only moderate symp-
toms over a brief period of time. In this paper, this discrepancy is accounted for by a biopsycho-
social model, a central element of which is the existence of a large pool of spontaneously occur-
ring symptoms in the population, among them head and neck pain. By the mechanisms of attribu-
tion, expectation («nocebo») and reinforcement, common symptoms may be experienced by the
patient as caused exclusively by a mild or moderate trauma. Inappropriate behaviour and harmful
treatment may worsen and prolong symptoms. To this one should add the effects of conscious
exaggeration of symptoms, underperformance in neuropsychological testing, and underreporting
of pre-accident symptoms in a medico-legal context. When assessing litigation claims, it is emp-
hasised that a causal relation between common whiplash injuries and chronic complaints has not
been demonstrated; a causal relationship can be accepted in exceptional cases only if a set of
minimal criteria are fulfilled.

utredninger og medieindusert oppmersomhet
kan virke symptomforsterkende og
symptomfremkallende (23). Modellen tar
også bort stigmaet av en psykiatrisk diag-
nose.

Leger og andre behandlere som vil hjelpe
pasienten å endre symptomfremkallende
holdninger og atferd, må være empatiske, er-
kjenne realiteten i symptomene og deres
ulike fysiske årsaker og være i stand til å in-
formere pasienten om at de kroniske symp-
tomene ofte skriver seg fra reaksjoner på
vedkommendes initiale problem.
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Behandling etter hjerneslag

fag
debatt

Den siste tiden har det pågått en debatt rundt
artikkelen til Langhammer og Stanghelle (se
debatt 1-11).

Undertegnede jobber på en nevrologisk
avdeling der Bobath-konseptet ofte blir
brukt som bakgrunn for behandling av våre
pasienter. Denne studien og diskusjonen
rundt var derfor svært interessant for å eva-
luere egen praksis. På bakgrunn av dette
gjorde vi en kritisk evaluering av studien.

Vi så en manglende kontroll på flere sen-
trale punkter, for eksempel:

- Det var ikke beskrevet en standardisert
rekkefølge på testbatteriet (bestående av 50
delfunksjoner og et spørreskjema med 45
spørsmål). Slagpasienter kan bli slitne i en
såpass omfattende testsituasjon. Dette vil
kunne påvirke prestasjoner eller mulighet til
å gjennomføre testene.

- Subjektene ble utskrevet til forskjellige
steder og på forskjellig tidspunkt etter inn-
leggelse. Fysioterapien varierte også avhen-
gig av hvor pasienten ble utskrevet. Noen
mottok ikke fysioterapi i det hele tatt, og an-
dre fikk en ny fysioterapeut. Det var derfor
manglende standardisering av selve
fysioterapien.

Forfatterne sier at resultatene i denne stu-
dien var «relativt entydig til fordel for MRP-
behandling». Forfatterne har som bakgrunn
for denne påstanden sammenlignet gruppene
på hver enkelt test og dermed funnet for-
skjeller ut fra dette. Det er ikke sett på den
faktiske forbedring fra test 1 til test 3. Med
tanke på at Bobath-gruppen i samtlige tester
scoret dårligere enn MRP-gruppen på base-
line, dog ikke signifikant, ville det være in-
teressant å sammenligne de faktiske endrin-
gene i hver gruppe (se tabell 1).

I tabell 1 ser man at det var svært små
forskjeller mellom de to gruppene til tross
for den ene gruppens dårligere utgangs-
punkt.

Forfatterne sier også at MRP-subjektene
fikk «raskere motorisk bedring». I tabell 1
ser man imidlertid at den «raskere bedrin-
gen» kun ble registrert gjennom MAS-testen
og del 2 av SMES-testen.

Det er ut fra dette vanskelig å se hvordan
forfatternes konklusjon kan være så «entydig
til fordel for MRP-metoden».

Det positive med denne artikkelen er at
den har skapt en debatt innen et felt av
fysioterapien som «hungrer» etter forskning.

En kritisk evaluering av
en artikkel

Forfatterne har
imidlertid i sine
svar til kritikerne
ikke vært villige til
å stille spørsmål
ved egen studie og
har avfeid diskusjon
med til dels person-
lige angrep mot kri-
tikerne og deres
standpunkter eller
med et ønske om å
«gå videre» (4, 7).

Dette er en over-
raskende holdning
da man skulle tro at
det å skape debatt
om det aktuelle
tema er noe av ho-
vedmålet med å drive forskning. I en slik
diskusjon vil man kunne skape ideer og øn-
sker om videre forskning. Det er lite sann-
synlig at man ut fra en studie med 53 subjek-
ter vil kunne trekke konklusjoner som uten
videre skal stå som «sannheter» for fremti-
den.

Vi gleder oss derfor til videre konstruktiv
debatt og ideutveksling, der målet er å utvi-
kle større praktisk og teoretisk viten rundt
nevrologisk fysioterapi.

Mona Kristin Aaslund, fysioterapeut,
Haukeland Sykehus. BSc (hons)
Physiotherapy.
Bente Gjelsvik, spesialfysioterapeut,
Haukeland Sykehus. Spesialist i Rehabilite-
ring med fordypning i Nevrologi, NFF.
IBITA-instruktør.
Olav Gjelsvik, spesialfysioterapeut,
Haukeland Sykehus.
Spesialist i Rehabilitering med fordypning
i Nevrologi, NFF. IBITA-instruktør.
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Tabell 1: Gjennomsnittlig poengvis forbedring.

Gjennomsnittlig Total gjennomsnittlig
poengvis forbedring, poengvis forbedring,
fra test 1 til test 2 fra test 1 til test 3

MAS test MRP 8 13
Bobath 4 14

SMES test:
Del 1
(ben funksjon) MRP 3 5

Bobath 3 5
Del 2
(arm funksjon) MRP 11 18

Bobath 9 19
Del 3
(sammensatte
funksjoner) MRP 12 21

Bobath 14 21
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Vi har i det siste fulgt debatten om behand-
lingsmodeller for slagpasienter, med ut-
gangspunkt i Langhammer og Stanghelles
(L&S) artikkel (1).

Artikkelen har allerede generert mange
interessante kommentarer. Det er både over-
raskende og leit å se at debatten bringes ned
på det nivået som L&S holder i sitt siste svar
til Hæstad (2). Å svare på kritikk ved først å
konstatere at man selv har rett, og deretter
angripe personen som har vært så freidig å
fremme kritikken («at en ung mann som
Hæstad»…«begynner å ligne et religiøst
korstog…» (s 36)), er ikke spesielt  kon-
struktivt. Hæstad har klare innvendinger mot
studiens validitet og hevder at den baserer
seg på en grunnleggende feilaktig beskri-
velse av Bobath. Han mener derfor at stu-
dien ikke sammenligner MRP og Bobath
fordi ingen i dag praktiserer Bobath slik
L&S fremstiller den. L&S (3) forsvarer seg
ved å fortelle at «De som har hørt Bobath &
Bobath…» (s. 3445) uten referanser (til f.eks
Bobath). De konkluderer med at hvis deres
funn er riktige, «kan man legge Bobath-me-
toden til side og konsentrere seg om å utvi-
kle en ny funksjonell tilnærming» (s. 3445)!
Kan vi tolke dette slik at L&S virkelig me-
ner at de på bakgrunn av sine resultater kan
forkaste et behandlingskonsept som har be-
stått i mer enn 30 år? Bak såpass sterke ord
burde det ligge solid dokumentasjon. L&S
(1) gir inntrykk av at de har klare funn som
støtter deres konklusjoner. Resultatene pre-
senteres som «relativt entydig til fordel for
MRP» (3, s. 2808) og «relativt overbevi-
sende» (s. 2809). Ser vi nærmere på tallene
bak funnene slik de presenteres i artikkelen
(1), blir bildet et annet. De to gruppenes
funksjonsnivå ble i studien målt og sammen-
lignet ved tre anledninger. Til sammen fire
ulike tester ble benyttet. Tabellen over viser
at av totalt 15 sammenligninger mellom
gruppene, fant L&S kun én signifikant verdi.

Er det noen forskjell på
Bobath og MRP?

MRP-gruppen scoret bedre på MAS et-
ter to uker. Denne effekten var imidler-
tid kortvarig, ettersom forskjellen var
utjevnet etter tre måneder.

I tillegg til testene over ble antall
liggedøgn på sykehus brukt som
resultatmål. L&S fant at MRP-pasien-
tene hadde signifikant kortere liggetid.
Dette, sammen med MRP-gruppens ras-
kere fremgang de første ukene, blir gjort
til et hovedpoeng i artikkelen. Etter vår me-
ning burde det være like interessant å frem-
heve at Bobath-gruppen brukte de første 14
dagene (tiden mellom de to første testene)
bare på å komme opp på det nivået som
MRP-gruppen startet på. Dessuten var det
også slik at Bobath-gruppen på alle funksjo-
nelle tester hadde like stor framgang som
MRP-gruppen. Debatten om L&S faktisk
har sammenlignet MRP og Bobath overlater
vi til andre. Vi synes imidlertid dette sitatet
fra Carr og Shepherd (4) kan være på sin
plass:

«For a number of years the authors have
been working to develop what they consider
should be the direction of modern stroke
rehabilitation, a major shift in emphasis
away from exercise therapy to the relearning
of motor control. This new direction has, to
some extent, its origins in the work of K.

Oppstart 2 uker 3 mnd

MAS ns p=0.05 ns
SMES del 1 ns ns ns
SMES del 2 ns ns ns
SMES del 3 ns ns ns
BARTHEL ns - ns
NHP - - ns
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and B. Bobath who pointed out the need for
treatment to be directly related to functional
activities…» (s. 4, vår uthev.)

Arve Vorland Pedersen og Jan Harry
Størksen, fysioterapeututdanningen,
Høgskolen i Sør-Trøndelag
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I et møte med fysioterapeutene i bydelen diskuterte
vi hva «Forskrift av 25. mai 2001 om fastlønns-
tilskudd til delvis dekning av kommunenes utgifter
til fysioterapitjenesten» betyr i praksis.

I paragraf 2 under vilkår heter det at «det gis
ikke fastlønnstilskudd til deltidsstilling dersom
innehaveren av stillingen i tillegg har avtale med
kommunen om driftstilskudd.» Dette betyr at
fysioterapeuter som er ansatt i mindre enn 100
prosent stilling i bydel/kommune ikke kan utvide
sin arbeidstid med å jobbe i privat praksis og motta
driftstilskudd. Bydelen/kommunen vil ikke kunne
motta fastlønnstilskudd for en fysioterapeut som
får tildelt driftstilskudd.

For brukere og tjenestested kan dette i flere
tilfelle bety manglende eller begrenset tilbud.
Eksempelvis gjelder dette brukere som trenger
fysioterapi innen spesialistområdene.

Dette betyr i praksis at fysioterapeuter med

Hva gjør NFF med forskriften
om fastlønnstilskudd?

kompetanse innen spesialistområdene, ikke kan gi
denne tjenesten til brukere dersom fysioterapeuten
er kommunalt ansatt, fordi hun/han ikke samtidig
kan inneha et driftstilskudd.

Vi kan ikke se noen fordeler med denne
ordningen. Etter vår oppfatning betyr forskriften i
praksis et dårligere tilbud til brukere og pasienter,
og den begrenser bydelenes fleksibilitet – særlig de
som har fysioterapeuter i deltidsstillinger. Videre er
det også uheldig for fysioterapeuter i deltids-
stillinger som kan gi et bredere tilbud enn det
rammene for kommunalt ansatte tillater.

Ut fra dette er våre spørsmål: Hvordan
forholder NFF seg til disse problemstillingene? Skal
det fortsette å være slik? Hvilke fordeler innebærer
i så tilfelle det? Taler NFF i denne saken i forum
som kan gjøre noe med  situasjonen?

Fysioterapeuter i en bydel i Oslo

Folkehelsekonferanse i Danmark
Odense i Danmark er vertskap for Den 7. nordiske folkehelsekonferansen.

Temaet i år er «Folkehelseprogrammer i Norden».

Målet med konferansen er å analysere likheter og forskjeller på de

nordiske folkehelseprogrammene, å lære av hverandre, hvilke metoder og

verktøy som kan brukes og kartlegge hvilke vanskeligheter som må

overvinnes for å få gjennomført målene på de ulike nivåene.

Program og påmeldingsskjema fins på www.7nordiske.dk.

OMI på ny
Etter initiativ fra Privatpraktiserende

Fysioterapeuters Gruppe, PFG, har NFFs

sentralstyre på ny tatt opp spørsmålet om

OMI-kurs skal telle i oppbyggingen av enkelte

av forbundets spesialiteter.  14. mai var

lederen av Norsk Forening for Klinisk

Ortopedisk Medisin, Astrid Olavsdottir,

invitert for å presentere den norske OMI-

utdanningen. Sentralstyret bestemte seg for å

vurdere det materialet OMI-lederen la fram.

Det skal også tas kontakt med OMI-

utdanningen i Sverige. Saken tas opp igjen i

sentralstyrets møte i juni.

Seniorer inn i
Pensjonistforbundet
Sentralstyret har enstemmig vedtatt å

melde medlemmene i NFFs Seniorforum

kollektivt inn i Pensjonistforbund, NPF.

Innmeldingen skjer etter ønske fra

Seniorforum. NPF arbeider aktivt for

pensjonistenes stilling i samfunnet og har

blant annet forhandlingsrett med staten når

det gjelder regulering av grunnbeløpet i

folketrygden.
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Instrumentelt om depresjon
Marit B. Krüger, Anders Lund, Jon Skarstein og
Bjarte Stubhaug (red):

Depresjonshåndboka

Gyldendal Akademisk. 2000

346 sider

Pris: 325 kroner

ISBN 82-00-45376-6

WHO har nylig anslått at
depresjon er den mest
invalidiserende lidelsen
for aldersgruppen 15 til
44 år. Det anslås forsiktig
at 20 prosent av oss vil
oppleve depresjon på et
tidspunkt i livet. Selv
statsministere blir
deprimerte. Depresjon er
noe man må forholde seg
til som helsearbeider.

Før alle som arbeider med psykiatriske
pasienter – eller har spesiell interesse for temaet –
løper ut og kjøper depresjonshåndboka, må det
opplyses om at boka er skrevet for og av psykia-
tere. Det innebærer et tydelig fokus på farmakologi,
dosering av medisiner, nevrofysiologiske
forklaringsmodeller og vekt på kvantifisering. Det
er gjennomgripende at man forsøker å forholde seg
til sjelefenomener som om de var objekter.
Vanskelig målbare begrep som «tungsinn»,
«melankoli» og «dysterhet» reduseres til kalkuler-
bare størrelser, der en viss respons kan forventes
ved adekvat behandling. Dette kan oppleves som en
uvant måte å tenke på. Det er imidlertid vanskelig å
kritisere boka for dette uten samtidig å kritisere
psykiatrifaget som sådan, og en slik debatt hører
hjemme andre steder.

Når dette altså er sagt, fungerer boka etter alle
solemerker etter intensjonen. Å lage håndbøker er
ambisiøse prosjekter, men denne kan nok fungere
mer eller mindre som en oppslagsbok. Allmenn-
praktikeren er som regel første stoppested for den
deprimerte, og for en lege uten spesialisering vil
det garantert føles tryggere med en slik bok i
hyllen.

Boka er grundig og omfattende og gir svar på
veldig mange spørsmål. Fra min egen erfaring fra

somatisk og psykiatrisk sykehus oppleves den som
svært dekkende (igjen så sant man aksepterer at
psykiatriske lidelser kan framstilles så skjematisk
som her). Forskjellige terapiformer beskrives,
likeledes ulike grupper som rusmisbrukere, unge
og eldre. Særlig kapitlet om eldre synes jeg var bra,
med mange nye og gode innsikter.

Bokas styrke er dens tydelige kliniske forank-
ring. Forfatterne, som presenteres til slutt, har alle
betydelig kliniske og forskningsmessige meritter.
Boka avsluttes med noen ord fra Inge Lønning.

Som kjent har han vært innlagt med en psykiatrisk
diagnose, og han gir en god og levende skildring av
hvordan depresjon arter seg fra innsiden.

Dette er en solid, om enn skjematisk, bok for
leger i førstelinjetjenesten og aspirerende
psykiatere, men er sannsynligvis ikke den mest
relevante boka på området for fysioterapeuter. Er
dessuten «evneveik» en vanlig del av norsk språk i
2001?

Bård Bogen

Forholdet pasient-lege
Per Vaglum, Øivind Ekeberg, Arnstein Finset,

Edvard Hauff og Torbjørn Moum:

Innføring i medisinske atferdsfag

Cappelens Akademisk, 2000

250 sider

Pris: 278 kroner

ISBN 82-02-19859-3

Dette er en bok som knytter kunnskap fra medisinske atferdsfag til
legens møte med pasienten og familien. Medisinske atferdsfag har
status som basalfag med forskningsbasert kunnskap fra psykologi,
psykobiologi, sosiologi og antropologi som særlig relevante for
medisinen. Forfatterne har valgt å prioritere et individ- og familieperspektiv på bekostning av et
gruppe- og samfunnsperspektiv. Alle forfatterne er menn og har tilknytning til legeyrket.

Boka tar for seg stress og mestring i forhold til helse og sykdom. Andre hovedfokus er personlig-
het og psykiske og sosiale forhold. Innvandrerpasienten og samspillet mellom lege og pasient har
dessuten fått egne kapitler. Kjønn er lite løftet frem, selv om vi gjennom debatten om fastlege-
ordningen har fått høre at mange leger ønsker å slippe en opphopning av kvinnelige pasienter på
listen sin.

Målgruppen for denne boka er studenter i medisin, tannlegestudenter og studenter i klinisk
ernæring som har felles undervisning i dette faget ved Universitetet i Oslo. Forfatterne håper at boka
også kan være interessant for andre helsefagstudenter. Jeg tror deler av boka kan brukes som
supplement i undervisningen for andre helsefaggrupper, men i sin helhet tror jeg boka egner seg best
for leger siden eksemplene i den først og fremst er hentet fra legeyrket. Gjennom profesjonstudiet
sosialiseres studentene inn i en yrkesidentitet, og da er det godt for studentene å få noen eksempler
som også omtaler egen yrkesgruppe.

For øvrig må nevnes at boka er svært leservennlig. Forfatterne har lagt opp til at hvert kapittel skal
kunne leses isolert slik at de ulike helsefagene står fritt til å plukke ut nyttige kapitler til seg selv og til
sine studenter.

Grete Stokkenes

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

Treningsutstyr

Forbruksmateriell

Fysioterapiutstyr
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Bastant om lumbal
(in)stabilitet
Christopher M. Norris:

Back Stability

Human Kinetics, UK. 2000

270 sider

Pris: £ 24.50

ISBN 0-7360-0081-X

Denne boka er ment å beskrive hva instabilitet i
lumbalcolumna er, hvordan man kan diagnosti-
sere instabilitet og hvordan man kan trene
stabilitet i dette området. Målgruppen for denne
boka er alle helseprofesjoner som jobber med
ryggpasienter, og ifølge forfatteren kan boka
også være til nytte for ryggpasienter.

Stabilitetstrening av lumbalcolumna er ikke
nytt, det er blitt beskrevet siden 1940-årene.
Men de siste årene har dette konseptet fått økt
interesse, og for noen år siden gav Richardson
og flere ut en bok om det samme temaet. Boka
til Norris bygger på de samme teoriene, men den
går ikke så dypt inn i forskningen bak konseptet
som den førstnevnte boka. Til gjengjeld kan den
nok sies å være mer lettlest, og den har et større
utvalg av øvelser og råd for pasienter som er
ment å ha en instabil lumbalcolumna.

For de som ikke er så kjente med konseptet

kan det kort nevnes at det legges vekt på trening av
multifidene og transversus abdominis. Teorien er at
om disse musklene virker som de skal, hindrer de
at vertebraene «flytter» på seg. Altså holdes
columna stabil (sammen med blant annet
ligamenter). Forfatteren mener at svært mange av
de som driver med trening av ryggpasienter ikke
forstår at årsaken til ryggproblemet veldig ofte er
en dysfunksjon av disse musklene. De blir for
slakke, svake og kontraherer for seint.

Boka er delt opp i fire deler, som igjen består av
flere kapitler:

Den første delen omhandler anatomi,
biomekanikk, fysiologi og stabilitet/insatabilitet i
lumbalcolumna. Forfatteren forklarer hvorfor
«tradisjonell» ryggtrening ofte ikke virker, mens
derimot stabilitetstrening ofte virker.

Andre del omhandler øvelser for å trene
stabilitet i lumbalcolumna. Her finnes også et
kapittel om holdning. Ulike holdninger blir
beskrevet samt mange øvelser for hvordan man
kan korrigere holdning.

Tredje del beskriver mer avanserte stabilise-
rende øvelser, mens fjerde del («putting it all
together») gir en oversikt over hvordan man
undersøker pasientene og hvordan man ut fra funn
fra undersøkelsen setter opp et program for å trene
stabilitet med gradvis progresjon i øvelsene. Fire
casestudier er også beskrevet.

Hvert kapittel i boka har en oppsummering.
Disse er veldig nyttige. Om leseren er kjent med

Praktisk ortopedisk tilnærming
Karen S. Rucker, Andrew J Cole og Stuart

M. Weinstein (red):

Low Back Pain. A symptom-based approach

to diagnosis and treatment

Butterworth-Heinemann, UK. 2001

394 sider

Pris: £ 35

ISBN 0-7506-9485-8

Denne boka har bidrag fra 25 fagpersoner fra
Amerika, hvorav to er fysioterapeuter, en er
sykepleier og resten er leger, mange med
spesialitet innen fysikalsk medisin og rehabilitering.
Boka tar sikte på å være et springbrett for økt
praktisk forståelse og håndtering av pasienter med
korsryggsmerter, mer enn en kokebok. I forordet
oppfordres man til å lese, lære og kritisere, men
frem for alt å nyte.

Boka går grundig til verks og tar for seg ulike
måter å undersøke, diagnostisere og behandle

kapittelets stoff, kan
det være nok å lese
denne oppsumme-
ringen. I tillegg er
det i hvert kapittel
listet opp viktige
nøkkelord, hvilket
kan være til god
hjelp for leseren
som er mer ukjent
med stoffet. Det er
også mange
illustrasjoner i boka
som gjør stoffet enklere å forstå samt øvelsene
enklere å utføre.

Forfatteren har et relativt lite balansert syn på
teorien bak konseptet om instabilitet. Til tross
for at det er begrenset med reliabel forskning på
feltet, blir teorier skrevet som sannheter. Boka
kunne med fordel vært mer kritisk til bakgrunns-
teorien. Men totalt sett gir den en grundig og
oversiktlig beskrivelse av hva som menes med
instabilitet, hvordan det oppstår og hva man kan
gjøre for å trene stabilitet.

Boka er lettlest, og den har oppdaterte
referanser. Illustrasjonene i boka kan være
nyttige å vise pasienter som skal trene stabilitet.
Boka kan absolutt anbefales for fysioterapeuter
og fysioterapistudenter med interesse for
ryggproblemer.

korsryggsmerter på
gjennom 15 under-
kapitler. Den er svært
ortopedisk og er delvis
en praktisk manual
spekket med illustre-
rende kasuistikker, der
den kliniske og
laboratoriemessige
undersøkelse vekt-
legges. Innledningsvis
skjelner man prinsipielt
mellom problemer hos ungdom, voksne og eldre,
men konsekvensene av dette er ikke trukket med
videre. Boka virker ganske instrumentell.

Kapittelet om fysioterapi utgjør mindre enn fem
prosent av boka, og bare et fåtall av referansene
her er av yngre dato enn 1990. Temaer om
korsryggsmerte og funksjonsnedsettelse utgjør
cirka en fjerdedel av det hele. WHOs klassifika-
sjonssystem for funksjon, som gjennom årene til
stadighet er revidert, har kun den opprinnelige
referansen fra 1980. Kapittelet om medisinsk-
juridiske sider ved langvarige rygglidelser har

neppe direkte overføringsverdi til norske forhold.
De mange illustrasjonene er illustrerende nok,

men ikke av topp kvalitet. Tabellene gir gode
oversikter, men fremtrer svært forenklet og synes
ikke alltid å ha vitenskapelig belegg. En del
nomenklatur virker uvanlig og tildels forvirrende,
for eksempel «medical-» versus «mechanical back
pain». Psykologiske aspekter er lite berørt. I en
tabelltekst annonseres de såkalte «yellow flags»,
men eksempler på dem finnes neppe i selve
tabellen, bare de såkalte «red flags». Boka
inkluderer et greit kapittel om tverrfaglig rehabilite-
ring.

Helhetsinntrykket av boka er gammeldags.
Layout er ikke spesielt tiltrekkende. Det er et
spørsmål om hvem av oss fysioterapeuter som har
bruk for en teknisk bok som denne når det gjelder å
hjelpe våre pasienter med korsryggplager.

Anne Elisabeth Ljunggren

Trond Viggo Sjøbakk
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Gode metodiske refleksjoner
Karin Widerberg:

Historien om et kvalitativt forskningsprosjekt

Universitetsforlaget, 2001

206 sider

Pris: 238 kroner

ISBN 82-15-00048-7

Metodeboka til Karin Widerberg (KW) er skrevet
parallelt med trøtthetsprosjektet som Ulla-Britt
Lilleaas (UBL) og KW har dokumentert blant annet
gjennom boka Trøtthetens tid. Jeg er meget
begeistret over bøkene, men har likevel sovnet fra
dem hver kveld i lengre tid. I andre sammenhenger
ville det å sovne fra en bok ikke være særlig god
reklame, men for disse bøkene er nettopp det at jeg
lar meg selv overvelde av trøtthet og dragning mot
sofaen, uttrykk for viktig erkjennelse og eksperi-
mentering som bøkene har satt i gang hos meg.
Bøkenes potensial til å stimulere til refleksjon over
og endring i egne hvile- og sovevaner er stort – i
tillegg til de metodiske og kunnskapsmessige
bidragene.

Metodeboka skiller seg fra vanlig metode-
litteratur ved at den skildrer alle valg som er
foretatt og viser hvordan et prosjekt vikler seg ut
og fram, mer enn at det følger en kronologisk
ordnet og planlagt rekkefølge. Særlig er den
grundige framstillingen av alle forprosjekter ved
hjelp av «trøtthetsbilder», minner og erindringer fra
eget liv, familie og venner, trøtthetsdagbok, intervju
med egne foreldre, søsken, partner og barn –
uvanlig å lese i metodebøker. Boka skildrer hvordan
alle disse forprosjektene bidrar til å utforme selve
trøtthetsprosjektet, både metodisk og empirisk.
Etter alle kapitler er det spørsmål til leseren slik at
man kan relatere det som er lest til egne prosjekter.
Historien om et kvalitativt forskningsprosjekt males
slik med bred pensel ved beskrivelser av hele
prosessen.

KW innleder forordet med at hun har skrevet
den boka hun alltid har savnet. Som veileder for
utallige studenter med utallige prosjekter kan jeg
slutte meg til dette. Boka gir mange bilder på hva
kvalitativ forskning kan være, hvordan man
forbereder seg, hvordan man blir ferdig, og ikke
minst hvilke kunnskapskrav vi kan stille når hele
prosjektet er i havn. Bakerst i boka er det både vist

et ferdig transkribert intervju og søknaden til
Norges forskningsråd som finansierte trøtthets-
prosjektet. For mange er det meget lærerikt å se en
søknad som faktisk fører til finansiering av et
prosjekt! Boka bør derfor brukes aktivt i student-
veilederforhold. For forskere som ikke er fortrolige

eller kjente med metodene som forprosjektene
inneholder – erindringsarbeid, bilder, intervjuer av
seg selv, familie og nærstående – er boken
inspirerende lesning.

God sofalesning!
Tobba Sudmann

Moderne trøtthet
Ulla-Britt Lilleaas og Karin Widerberg: Trøtthetens tid

Pax Forlag, 2001, 262 sider

ISBN 82-530-2349-9

Trøtthetens tid overlapper i noen grad metodeboka til Karin
Widerberg (KW), men den er skrevet som en klassisk akademisk
bibliografi. Trøttheten er utforsket på fire ulike arbeidsplasser:
skole, bedrift, «Kompaniet restaurant» og «Bydelen pleie og
omsorg». Alle yrkesgrupper gis tykke beskrivelser, og boka er rikt
illustrert med sitater fra de ulike informantene. De gir et godt
innblikk i arbeidslivets kjønnete praksis, struktur og tale – både som generelle beskrivelser og som
beskrivelser av trøtthetshåndtering spesielt. Trøtthet er en kollektiv hverdagslig erfaring. Den
oppleves, tales og håndteres ulikt avhengig av sosial arena, kjønn, klasse, alder, tilknytning til
arbeidslivet, familiesituasjon med mer. Likevel er det noen gjennomgående mønstre.

Boka har mange gode diskusjonskapitler om den kjønnete talen om trøtthet, trøtthetes språk og
om de individuelle mulighetene det er for å skape sprekker eller brudd med den diskursive trøtthets-
håndteringen på de ulike sosiale arenaene. Kategoriene «brytere» og «sprengere» gir assosiasjoner til
krimlitteratur og kriminalitet, noe som kanskje ikke er ueffent. Det å kroppslig vise en annen takt, et
annet hvilemønster, en annen tale om trøtthet, oppleves ofte som meget provoserende fra kolleger –
det er «ulovlig» og forbrytersk.

Kapitlet om den moderne tilstanden er spennende lesning. Det oppsummerer viktige trender i vår
tid, sett fra UBL og KW samfunnsvitenskapelige ståsted, og stiller kunnskapskrav ut fra hvordan de
har behandlet moderne trøtthet – trøtthet som er resultatet av alt vi må og vil og har lyst til – og som
derved er mulig å bryte og sprenge – som et politisk endringsprosjekt. Boka diskuterer derved ikke
trøtthet som resultat av sykdom, reaksjon sterke emosjonelle påvirkninger eller som personlighets-
strategier.

For meg som har kroppen som arbeidsfelt, arbeidsredskap, undervisningstema og forskningsfelt,
er det spennende å tenke kroppslige symptomer som uttrykk for fortrengt eller utsatt trøtthet. Når
stadige flere oppsøker alternative behandlere, massører eller frisører, der man får være lenge (en-to
timer mot syv minutter hos legen), kan det kanskje også fortolkes som jakt på legitim retrett og hvile?
Opplevelsen av lang tid, kroppslig behag og synlig endring utenpå?

Trøtthetens tid er ikke ei bok som gjør krav på å ha malt hele bildet, og derfor skal den brukes og
leses ut fra eget ståsted og behov, og leses på ulikt vis for ulike formål. For meg ga boka inspirasjon
og støtte til metodevariasjon og eksperimentering i mine forsøk på å forstå kroppens kompliserte
dialog med, og reaksjon på, livet i det moderne.

God bok og god hvile! Tobba Sudmann

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

Fysioterapiutstyr



Fra leserne

20 Fysioterapeuten nr. 6  juni  2002

Tvil-konferansen

Invitasjonen som ble sendt ut til det ganske
land nådde også meg på Hamar og var i en
uvanlig språkdrakt. Ordene var hentet fra re-
ligionens og troens verden. Hadde dette noe
med helsefagene å gjøre? Det virket som om
idéleverandørene inviterte oss ut av våre
kjente arenaer. Vi ble invitert  til å klatre
over veggene av fag og tradisjon til en møte-
plass på en ukjent arena. Målet virket å være
å skape refleksjon, et nytt blikk på de dag-
lige utfordringene, få oss til å spørre oss selv
hva slags holdninger, verdier og ideer vi be-
visst eller ubevisst bruker.

Husebø og Wilhelmsen sier: «I dag er det
et stort gap mellom hvordan vi har det og
hvordan vi formidler vi har det – vi ønsker å
bringe frem dette gapet. Vi skal stå frem som
skråsikre og suksessrike samtidig skal vi
finne vår plass i livet». Invitasjonen skiltet
med foredragsholdere som for eksempel Jon
Roar Bjørkvold professor i musikkvitenskap,
Jorunn Sundgot-Bogen professor i fysisk ak-
tivitet og helse, Per Arne Dahl prest, Dag E.
Helland professor i bioteknologi, Morten
Jostad skuespiller, Finn Skårderud psykiater,
Ingvard Wilhelmsen psykiater – et sterkt og
bredt team.

Solstrand Hotell er et gammelt hotell tre
mil fra Bergen beliggende rett ved fjorden,
et flott utgangspunkt for konferansen. På
deltakerlisten var det 89 deltagere og 20
forelesere. Blant deltakerne var det leger, sy-
kepleiere, prester, psykologer og en fysiote-
rapeut (undertegnede). Det må være en skuf-
felse for arrangøren at det kom så få delta-
gere. Kanskje er en avgift på 7000 kroner i
meste laget, eller kanskje er temaet for frem-
med?

Tvilens kreative kraft
Stein Husebø var første foredragsholder ut
med tittelen «Jeg tviler altså tror jeg». I et
meget personlig innlegg flettet han inn erfa-
ringer med tro og tvil i sitt arbeid innen el-
dreomsorgen og som smertelege. Han be-

Trilogien TRO, HÅP og KJÆRLIGHET ble fullendt på Solstrand hotell utenfor Bergen
2.-4. mai.  Håp-konferansen ble avholdt i 94, kjærlighet i 98, mens tro ble til tvil i 2002.
Idéleverandører og faglig ansvarlige var dr. Stein Husebø og kulturformidler
Sverre Chr. Wilhelmsen.
Knut Indahl var eneste fysioterapeut på tvil-konferansen. Her er hans rapport.

Tvil og tro i Bergen
lyste tvilens kreative kraft, samtidig som
han poengterte områder vi ikke skal tvile på:
Barn, de eldres verdighet og livet. I forhold
til pasienter mente han det er avgjørende
hva vi ser, hva vi forstår og hva vi gjør. Ser
vi på livshistorien, verdien, verdigheten og
fortellingen til den vi skal hjelpe? Husebø
fortalte at han ser etter sorgen og tvilen hos
sine pasienter, og hans ønske om at dette
skal slippes frem. Pasienter trenger at noen
ser dem,  blir møtt, at hjelperen har mot til å
møte smerten og samtidig formidle troen på
noe godt.

Etter Husebø kom foredragsholderne på
rekke og rad, det ville være en umulig opp-
gave å gi et fyldig og rettferdig bilde av alt.
Jeg nærmer meg resten tematisk og vektleg-
ger det jeg mener kan ha en relevans for
fysioterapeutens virkelighet.

Tvilen
Finn Skårderud ville så tvil om tvilen blant
så mange tvil-positive. Han mente at det er
med tvilen som med skammen, det er et
doseringsspørsmål. Skamløsheten som er for
lite skam, eller handlingslammelsen av for
mye skam, blir begge feil. Det må være
passe tvil og passe skam. Per Arne Dahl sa i
sitt innlegg at det greske ordet for tvil betyr
å tenke to ting samtidig. Han mente tvilen
kunne være livets skapende uro, og at troen
og tvilen var tvillinger. Dr. Kirsti Malterud
mente tvilen er en god vaksine mot skrå-
sikkerheten og det suverene medisinske
blikket. Sverre Wilhelmsen sa at tvilen for
en del mennesker blir tolket som svakhet,
men den burde være kreativ og hjelpe oss i
jakten på mening og innhold.

Kroppen
Flere var innom skillet mellom den konkrete
og den symbolske kroppen. Den konkrete
kan vi ta og føle på, mens den symbolske re-
presenterer et redskap for å oppnå.
Skårderud mente at spiseforstyrrelser er en

overtydelig tale om indre forvirring, ambiva-
lens og tvil. Man bruker den konkrete krop-
pen som er tydelig og konkret, i motsetning
til emosjoner og relasjoner som er utydelige
og  vanskeligere å kontrollere.

Jorun Sundgot-Borgen og Per Arne Dahl
var inne på toppidretten hvor det er stadig
mindre snakk om deltagelse, helse og
bevegelsesglede, men stadig mer fokus på
prestisje, status, berømmelse og penger.

Terapeuten
Kirsti Malterud poengterte at terapeuten ofte
føler seg hjelpeløs i møte med pasienter som
har subjektive plager uten objektive funn.
Hun kunne vise til at selvvurdert helse er en
god indikator. Det er en kunnskap man ikke
kan få fra andre kilder og derfor meget vik-
tig. Det oppleves krenkende å bli avvist når
en føler seg syk. Hun mente det er sentralt at
terapeuten gir tydelige signaler om at en for-
står, hører og ser pasienten med åpne svar-
alternativer, at terapeuten viser respekt og
gir bekreftelser. Etter Malteruds mening er
det viktig for terapeuten å mobilisere pasien-
tens egne krefter og helseressurser.

Tore-Kristian Lang, som er familie-
terapeut, vektla viktigheten av  terapeutens
evne til å tenke seg inn i pasientens egen-
forståelse, om å være delaktig, nysgjerrig og
å ta del i den andres verden. Det er ut i fra
det bildet vi klarer å skape av situasjonen vi
handler etter. Derfor må vi legge vekt på å få
dette bildet best mulig. Når vi så skal for-
midle hjelp, er det via språket, det non-
verbale og det verbale. Som terapeuter har vi
tendens til å se det vi har syn for, vi farges
av vårt eget bilde, og det kan være smerte-
fullt dersom bildet må endres.

Pasienten
«Når du ser meg, se hele meg» er et viktig
prinsipp, poengterte Lang. Han var en av
flere som la vekt på ikke å så tvil om pasien-
ten. En vesentlig faktor for tillit er å føle seg
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Tvil-konferansen

sett, forstått og begrepet. Det å bli forstått er
på en måte som å komme hjem, det vil føre
til at en føler tilhørighet i kontrast til ensom-
heten.

I sitt innlegg om katastrofetenkning sa In-
gar Wilhelmsen at mennesket har et enormt
forandringspotensiale dersom motivasjonen
er til stede. Helbredelsesprosenten for hypo-
kondere ligger på 80-90 prosent i hans prak-
sis. I katastrofetenkningen prøver man å
kontrollere det ukontrollerbare, noe som ga-
rantert fører til angst.

Et troverdig helsearbeid har sitt funda-
ment i dialogen og relasjonen. Dette var
flere enige om. Tor-Kristian Lang la vekt på
at identitet skapes i relasjonen, mens
individualismen og fragmentering som er
sterke krefter i dag, virker i motsatt retning
og er kapitalismens hovedforutsetning.

Vitenskapen
Professor Dag E. Helland, som til daglig for-
sker innen bioteknologi, hadde tema «Kan vi
tvile i naturvitenskapen?» Hans konklusjon
var at vi kan tvile i, men ikke på naturviten-
skapen. Det naturvitenskapen kan si noe om
er det sansbare, det som kan måles. Men det
er mange ting som er vanskelige å måle.
Man befatter seg ikke med begreper som
sant og usant, men om sannsynlighet. Samti-
dig er det mange hypoteser som settes fram,
og disse skal man tvile på. Han mente også
at vi skulle tvile på forskere som uttaler seg
på sviktende grunnlag. Selv uttalte han seg
temmelig bastant om at stamcelleterapi, gen-
terapi, gendoping og HIV-vaksine sannsyn-

ligvis aldri vil fungere.
Tore Frost var på sin side meget skeptisk

til evidence-basert medisin (EBM) og gull-
standarder. Forutsetningen for denne
skeptisismen kom ikke klart frem, men un-
der hele konferansen lå det en taus konflikt
mellom EBM og reality medisin. Da jeg tok
dette opp med Husebø, var han klar over
dette. Men selv hadde han en klar formening
om at vi trenger begge deler.

Samfunnet
Finn Skårderud påpekte at forandring og
fleksibilitet er attraktivt i dag, mens det er
knyttet betydelig negativitet til rutine og
vane. Dette skaper et dilemma for karakte-

ren. Den indre virkelighet trenger visshet, ty-
delighet, forutsigbarhet og sammenheng.
Den ytre virkelighet inneholder mye av det
motsatte. Videre poengterte han at samfun-
nets viktigste referanse er fremtiden, noe
som ikke eksisterer, mens vi glemmer histo-
rien. Et annet samfunnstrekk han la vekt på,
var kravet om selvstendighet som individets
rettighet. Dette er et ensomt og sårbart pro-
sjekt som mange lider under.

Kunst og kultur
Musikkprofessor Jon-Roar Bjørkvold mente
at kunst og kultur er essensielt, at de åpner
sansene, gjør oss sensitive og frir oss fra
rasjonalitetens jerngrep. Tore Frost viste at
Einstein var en stor kunstner: Einstein kunne
ikke legge frem bevis for formelen for lysets
brytning, men han visste at den var sann
fordi den var så vakker. Flere poengterte
slektskapet mellom kunsten og vitenskapen.

Sunnmørspoeten Fanny Holmin hadde en
meget sterk fremføring av en tekst som førte
oss inn i galskapens verden: «denne forestil-
lingen om at det skulle være så lett å være
menneske». En enkel setning som sammen-
fatter en del av stemningen og problem-
stillingene på Tvilkonferansen. Deltakerne
fikk mye med seg hjem som må bearbeides
og reflekteres rundt. Jeg syns det var en ver-
difull konferanse som brakte mange viktige
aspekter på banen som kan gjøre oss til be-
dre hjelpere.

Knut Indahl
knut@fysioteam.no

Foto: Henrik Sørensen/BAM/Samfoto

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

Treningsutstyr

Forbruksmateriell

Fysioterapiutstyr



Fra leserne

22 Fysioterapeuten nr. 6  juni  2002

innspill  fra Folkestad

Til minne om Kari Michalsen Hvistendahl

«For i Sandhed at kunne hjælpe en Anden, maa jeg forstaae mer
end han – men dog vel først og fremmest forstaae det han
forstaaer. Naar jeg ikke gjør det, saa hjælper min Mer-Forstaaen
ham slæt ikke». Søren Kierkegaard.

20. april 2002 sovnet Kari stille inn i troen på sin Frelser. Kari ble
bare 55 år og var langt fra klar for å dø. Hun kjempet i flere år for
livet og mot kreftsykdommen. Det høyst levende i henne var sterkt
til stede helt til siste dagen. Kari gikk ut av livet som hun levde
det; fylt med håp, tro, livsnerve, takknemlighet og omsorg.

For barna er en uerstattelig mor og viktigste støtte i livet revet
fra dem, og hennes mor kjenner på et ufattelig tap. En stor skare
venner har, sammen med familien, begynt å ane et usigelig stort
savn. Selv har hun merket sorgens endeløse vidder. Etter få års ek-
teskap, ble ektemannen i 1986 drept i en arbeidsulykke. Barna var
den gang fire og to år. Gjennom årene som alenemor har Kari gitt
sine barn kjærlighet, omsorg og bekreftelse i mangfold. Glede og
stolthet har glødet fra hennes morshjerte, mens bekymringene bar
hun stille inni seg. Som enebarn og omsorgsbærer for sine foreldre
og barn, har Kari fått bruke av sin praktiske kyndighet og klok-
skap. Hun har vist oss det nære og gjensidige forholdet mellom
medmenneskelighet og faglighet. Hennes mange talenter kom
blant annet til syne i tiden hun ledet Kirkens SOS-tjeneste.

Etter eksamen i 1968 ved Statens fysioterapiskole søkte hun
allsidig praksis. Raskt ble hun trukket mot det psykosomatiske ar-
beidsfeltet. Psykomotorisk fysioterapi ble naturlig hennes videre
virke, senere komplettert med spesialistutdanningen i psykiatrisk
og psykosomatisk fysioterapi.

Fra starten av 80-tallet møttes vi fem kolleger fra Sentralinsti-
tuttet for Psykomotorisk fysioterapi i Oslo jevnlig i et faglig felles-
skap. Dette utviklet seg raskt til nært og godt vennskap, med bånd

vi følte ville vare livet ut. Vi har delt gleder og sorger med hveran-
dre. Tomheten etter Kari er full av smerte, men også rikt på minner.
Hennes mange kolleger kjenner alle på savnet.

Kari hadde store empatiske evner. Hun var kvikk i replikken,
hadde selvironi, temperament og velutviklet humoristisk sans.
Hennes umiddelbarhet og ærlighet var befriende å oppleve, sterkt
til stede i øyeblikket. Kari hadde en solid forankring i kristne ver-
dier, og hun var et dypt moralsk menneske med usedvanlig tole-
ranse for menneskers annerledeshet, kulturelt og religiøst. Hun
leste gjerne, prosa som fag, og var oppriktig søkende og nysgjerrig
av natur. Hun var opptatt av stadig å kunne utvikle og forbedre sine
kvaliteter i møtet med andre mennesker, det være seg venner, kol-
leger eller pasienter.

Midt i 40-årene tok hun konsekvensen av sin økende interesse
for samtalen, dialogen i det profesjonelle rom. Hun utdannet seg
om gestaltterapeut og innlemmet livserfaring, klokskap og fag i
hverandre. Dette fjernet henne ikke fra kroppsaspektet som inn-
fallsvinkel i terapien, men beriket gjensidig møtet med den andre.
Hun visste alltid hvorfor hun gjorde hva og hadde en unik evne til
å møte pasienten der denne var, til å fange tonen og musikken i
språket, til å ta stemningen hos den andre slik at denne følte seg
sett og møtt. Nærværenheten i samtalen er et vågestykke. Den kre-
ver gjensidig mot til å vise seg fram i den hensikt å ville den andre
vel. Kari var en mester i denne vanskelige kunsten, hennes tilstede-
værelse har hjulpet mange til å fatte nytt mot på veien framover i
livet.

Vi som fikk lære henne å kjenne, føler oss stolte og rikere av å
ha fått gå ved siden av Kari et stykke på veien.

Astrid Vold, Brit Bakken, Liv Kolby og Aggi Heen

Tre oppgjer er no i hamn – med anbefalte forslag i staten,
kommunesektoren og i Oslo kommune. Med det har den snu-
operasjonen UHO så tydeleg har krevd, starta. KS sitt tilbod var
på ei økonomisk ramme på knappe fem prosent, resultatet vart på
om lag seks prosent.

Vi har med andre ord lykkast med å få ei større ramme enn det
som var utgangspunktet. Kommunesektoren har fått meir enn
mange andre tariffområder. Det var nødvendig. Fleire av våre
grupper får ei betydeleg lønnsauke. Det gjeld også
fysioterapeutar. Den lågaste begynnerlønna er løfta til 250.000
kroner, for nokre betyr dette 30.000 meir i lønn. I stillinger som
krev spesialistutdanning aukar begynnerlønna med over 40.000
kroner, til minimum 270.000.

Med den lavlønnsprofilen KS la seg på, kan vi ikkje utan vid-
are seie at kommunal sektor er blitt meir konkurransedyktig. Men
fortsatt står dei lokale forhandlingane igjen, som har positive
føringar for våre grupper. Det bør være mogeleg å få tetta meir av
lønnsgapet lokalt. Det gjeld ikkje minst leiarane, som har kome

svakt ut i dei sentrale forhandlingane.
Etter dette tariffoppgjeret er det ikkje vanskeleg å spå at

somme vil straffe oss. Mange vil meine at for mykje pengar går til
lønn og dermed for lite til drift. Det er ein argumentasjon vi ikkje
kan akseptere. Ei skikkeleg lønn er avgjerande for å rekruttere og
behalde nøkkelpersonell. Endå verre er det å gi offentleg tilsette
skulda for ei eventuell renteauke. Det er ikkje desse som har gått i
spissen for lønnsveksten dei siste åra, og dei har verken ansvar for
tap av konkurranseevne eller høge renter. Det er ikkje noko nytt at
tariffoppgjera har trugsmålet om renteauke hengande over seg.

UHO sine medlemmer og tillitsvalgde må slåst for kvalitet. Ein
offensiv lønns- og personalpolitikk er avgjerande i så måte. Her
har ikkje minst kommunesektoren eit godt stykke att overfor
utdanningsgruppene.

Tariff gir straff?

Anders Folkestad,
leiar i UHO
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Av Espen Mathisen

I forrige uke gikk flyttelasset fra Sophies Minde/Kron-
prinsesse Märthas Institutt (KMI) på Carl Berners plass
øst i Oslo til Rikshospitalets nye bygg på Gaustad-
jordene, litt lenger vest i hovedstaden.

– Vemodig, men samtidig spennende, sier fysiotera-
peutene Eva Korsell og Ingebjørg Eiriksdottir. De to
har arbeidet på Sophies Minde/KMI i tre desennier. Når
Oslo Ortopediske Universitetsklinikk (tidligere: Riks-
hospitalets Senter for Ortopedi) legges ned og flyttes til
Rikshospitalet, forsvinner samtidig landets eldste
fysioterapiavdeling ved et sykehus.

Fra vanføreskole til ortopedisk senter
Sophies Minde startet opprinnelig som «Arbeidsskolen

for Vanføre» i 1892 etter initiativ fra søstrene Agnes og
Nanna Fleischer. De første årene fikk elevene tilsyn fra
frivillige leger. Skolen ble senere overtatt av en stif-
telse, og poliklinikk og spesialklinikk ble en del av
virksomheten. Etter iherdig innsats fra blant annet dr.
Poul Victor Bülow-Hansen kunne stiftelsen – Sophies
Minde – innvie den flunkende nye sentralanstalten for
vanføre i Trondheimsveien 132 i 1927.

Allerede innflyttingsåret ble det etablert en egen fy-
sikalsk avdeling med tre sykegymnaster, Anna
Giertsen, Karen Hansteen og Aadel Bülow-Hansen.
Det var en ære å få jobbe på Sophies Mindes Ortope-
diske Hospital, og sykegymnastene arbeidet gratis i be-
gynnelsen.

Pasientgrunnlaget var «de vanføre», og mange kom
på beina ved opptrening, gangtrening og massasje. Pa-

Kroken på døra for Sophies Minde/KMI

Slutt. Virksomheten på
Sophies Minde/KMI er
avsluttet. Nå kan det bli
boliger eller privat
sykehus på området.
Foto: Espen Mathisen

Oslo Ortopediske Universitetsklinikk på Sophies Minde/KMI er lagt ned.

En epoke i fysioterapiens historie er over.

Sophies Minde/KMI
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Sophies Minde/KMI

sientene var lenge på sykehuset. Det var god tid til un-
dersøkelse, testing og opptrening. Fysioterapi-
avdelingen utviklet etter hvert stor ekspertise innen be-
handling og rehabilitering av ortopedipasienter. Den
drev utstrakt opplæring av sykegymnaster og undervis-
ning av elever. Mange av de ansatte ble kjente skikkel-
ser i det norske fysioterapimiljøet.

Kronprinsesse Märthas Institutt
I kjølvannet av den store polioepidemien etter andre
verdenskrig, samlet Landsforeningen mot poliomyelitt
sammen penger til et nytt sykehus. Det nye sykehuset,
som fikk navnet  Kronprinsesse Märthas Institutt, ble
nærmeste nabo til Sophies Minde. Formålet var å gi
behandling til de poliorammede, blant annet ble det
bygd et treningsbasseng for poliorammede.

Men etter hvert som polioen forsvant, beskjeftiget
sykehuset seg stadig mer med håndkirurgi og nevro-or-
topedi. Driften ble overtatt av staten, og sykehuset fikk
også felles administrasjon med Sophies Minde.

Gruer seg mest
Da Eva Korsell og Ingebjørg Eiriksdottir kom til Sop-
hies Minde/KMI i henholdsvis 1972 og 1973 hadde
Sophies Minde 126 senger. 30 år etter har sykehuset
bare snaut 40 senger.

– Det har skjedd mye på de årene vi har vært her.
Nye operasjonsteknikker og mer poliklinisk behand-
ling har ført til at liggetiden er kraftig redusert. Nå ser
vi knapt pasientene før de skrives ut til hjem-
kommunene, forteller de to veteranene når vi treffer
dem noen dager før flyttingen til Gaustad.

– Gleder eller gruer du deg til flyttingen?
– Både og, men jeg gruer meg mest, sier Eva

Korsell. Hun er blant annet redd for at det skal bli

trangt på det nye Rikshospitalet.
– Vi er bortskjemte når det gjelder plass her på Sop-

hies Minde/KMI. Det blir atskillig mindre etter flyttin-
gen. Dessuten blir det nye rutiner som skal læres.

De to fysioterapeutene er for øvrig ikke ukjente med
omlegginger og rutineendringer.

– De siste 15-20 årene har det vært mye fram og til-
bake når det gjelder organisasjonsendringer, så vi be-
gynner å bli litt oppgitte.

I deres tid har det både vært statlig overtakelse,
sammenslåing av Sophies Minde og KMI. De siste to
årene har sykehuset vært drevet som et samarbeidspro-
sjekt mellom Rikshospitalet og Ullevål under navnet
Oslo Ortopediske Universitetsklinikk. På åtte år er
fysioterapeutstaben redusert med sju-åtte stillinger.

– Hele min tid har jeg hatt samme stol, men hatt fire
ulike arbeidsgivere, sier Eiriksdottir.

Blir med likevel
Grunnen til at de to fysioterapeutene har valgt å bli så
lenge på Sophies Minde/KMI, er at de trives ualminne-
lig godt.

– Miljøet på avdelingen har vært god. Sykehuset har
vært lite og oversiktelig, så vi kjenner de fleste her.
Dette kommer vi til å savne.

Korsell og Eiriksdottir innrømmer imidlertid at det
også kan bli spennende å flytte.

– Vi er litt spente på hvordan det blir å komme
sammen med andre fysioterapeuter i et større felles-
skap.

Eiriksdottir forteller at hun tidligere var fast bestemt
på å ikke bli med på noe flyttelass, dersom Sophies
Minde skulle legges ned.

– Nå har jeg ombestemt meg, Rikshospitalet skal få
en sjanse, sier hun med glimt i øyet. ■

Staben. Fysioterapiavdelinga på Sophies Minde/KMI få dager før flyttesjauen tar til.

Fysioterapi
viktig
Fysioterapi har alltid hatt

en framtredende plass på

Sophies Minde/KMI.

Forsker og overlege Harald

Steen tror at det henger

sammen med karakteren

til fagområdet ortopedi.

– Ortopedien er opptatt

av hvordan personer med

funksjonshemminger kan

løse sine problemer, for

eksempel ved å trekke inn

vikarierende muskel-

grupper. Funksjon og

opptrening er jo grunnleg-

gende områder for

fysioterapeuter, sier Steen.

Ortopedene har

dessuten tradisjon for

nært tverrfaglig samar-

beid.

– I tillegg til fysiotera-

peutene har ortopedi-

ingeniørene hatt en

naturlig framtredende

plass. Ikke unaturlig har

Sophies Minde huset både

fysioterapi- og ortopedi-

teknikkskole.
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Det vanket blomster og klemmer da siste bassengtre-
ningstime for poliopasienter ved Kronprinsesse
Märthas Institutt, KMI, gikk av stabelen.

Fysioterapeut Bjørg Bolstad har arbeidet på KMI
siden 1981, men blir for ungsau å regne sammenlignet
med gutta hun instruerer. Karene har nemlig trent regel-
messig sammen i over 40 år, helt siden sykehuset ble
opprettet i 1957.

Jan O. Halvorsen er leder av Landsforeningen mot
poliomyelitt og en av deltakerne i gruppa.

– Jeg merker det mest hvis jeg ikke trener. Da blir
jeg stiv og støl, forteller han.

Halvorsen er usikker på framtida for poliogruppa.

– Vi håper og tror at vi får et tilbud på Rikshospita-
let når KMI skal flyttes opp dit. Men bassenget der
oppe er mindre enn her. Og så er vi redd for at felles-
skapet oppløses. Her har vi kunnet sitte i resepsjonen
og snakke sammen før treningene. Det blir kanskje
verre på et stort sykehus.

Sjeffysioterapeut Torhild Birkeland ved Rikshospi-
talet sier til FYSIOTERAPEUTEN at sykehuset skal
prøve å gi et tilbud til poliopasientene.

– Vi har måttet si nei til noen grupper som har leid
basseng tidligere, men vi vil strekke oss langt for å gi
poliopasientene et fortsatt tilbud. ■

Siste dukkert

Takk for nå. Bjørg Bolstad får
takk fra poliogruppa hun har
instruert i en årrekke.
Foto: Espen Mathisen

Sophies Minde/KMI
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Sjeffysioterapeut Torhild Birkeland tar imot
16 personer (inkludert to turnuskandidater og
to kontoransatte) fra fysioterapiavdelingen på
Sophies Minde/KMI. Hun håper at innflyttin-
gen på det nye Rikshospitalet på Gaustad blir
til nytte og glede for alle parter.

– Fysioterapeutene fra Sophies Minde/
KMI  kommer til et stort og komplisert fag-
miljø. De vil få impulser og nye utfordringer
fra tilgrensede fagområder som for eksempel
revmatologi og nevrologi, og vi vil få impul-
ser fra ortopedien, sier Birkeland.

Hun legger til at Rikshospitalet på Gau-
stad blir mer komplett når kompetansen fra
Sophies Minde/KMI knyttes nærmere til sy-
kehuset.

Birkeland er klar over at flyttinga også
har negative sider.

– Sophies Minde/KMI har vært velsignet
med stor plass, godt basseng og fine
garderobeforhold. Nå vil de oppleve å få det
trangere. Det er også krevende å innrette seg i en stor
stab som mange nok vil oppleve som annerledes.

– Vil ortopedi som fagfelt «drukne» på et så stort sy-
kehus som Rikshospitalet?

– Det kommer an på fagfeltet selv. Ortopedi må nå
markere seg godt og riktig i konkurranse med de andre
for å få en god framtid.

Hovedtillitsvalgt for de ansatte på Rikshospitalet
Tone Haakenstad deler i stor grad Birkelands syn på ut-
fordringene.

– Rikshospitalet er ukjent mark for oss som kommer

I 1967 ble det etablert statlig fysioterapeutskole i fjerde
etasje i en fløy på Sophies Minde. Før dette var skolen
privat og holdt til i kummerlige lokaler på St. Olavs
plass i Oslo sentrum.

– Med staten som eier fikk skolen en ordnet øko-
nomi og eget styre. Til å begynne med var det stor
glede over at skolen fikk bedre plass, og vi ble tatt imot
med stor åpenhet og varme, forteller Mette Sveram
som var rektor fra 1974 til 1990.

Lokaliseringen på Sophies Minde var ment å være
midlertidig, inntil en ny skole var bygget. Men den
provisoriske løsningen skulle komme til å vare i 20 år.

– Sophies Minde var ikke bygget for skole-
virksomhet. Auditoriet hadde ikke vinduer, og store de-
ler av undervisningen foregikk andre steder i byen.

Både lærere og studenter ble etter hvert lei av å stå
på buss og trikk og gikk sammen om aksjoner som

Midlertidig skole i 20 år
krevde fortgang i planene om en ny, permanent skole.
Sveram forteller at det ikke var særlig vemodig da sko-
len endelig kunne flytte til nye lokaler i 1988.

– Men når jeg ser på det i ettertid, har jeg også
mange gode minner fra årene på Sophies Minde.

Det var for øvrig professor dr. med ved Sophies
Minde, Ivar Alvik som ivret mest for å få fysioterapeu-
tenes skole til sykehuset. Et utvalg som han ledet, ga
blant annet følgende begrunnelse for at det medisinske
miljøet der var spesielt egnet for et samarbeid med en
fysioterapeutskole:

«Selv om fysioterapien er implisert ved de fleste li-
delser og sykelige tilstander i det menneskelige legeme,
er det særlig ved sykelige tilstander og skavanker i
bevegelsesapparatet at fysioterapien er en avgjørende
og integrerende del av behandlingen». ■

– Velkommen til Gaustad!

fra Sophies Minde/KMI. Men vi flytter inn i Rikshospi-
talet med en god innstilling og håper på et positivt sam-
arbeide. Vi må tenke at gjennom forandring skjer utvik-
ling.

Haakenstad peker imidlertid på at noe går tapt ved
nedleggelsen.

– Det er noe med at «small is beatufull». Sophies
Minde har hatt et godt kollegium. Det har vært lite
gjennomtrekk, mange har vært her hele sitt yrkesaktive
liv. Dette er kvaliteter det blir vanskelig å gjenskape på
et stort sykehus. ■

Ønsker velkommen. Sjeffysioterapeut Torhild Birkeland ved
Rikshospitalet ønsker hovedtilitsvalgt Tone Haakenstad og de
andre fysioterapeutene fra Sophies Minde/KMI velkommen til
Rikshospitalet på Gaustad. Foto: Espen Mathisen

Boliger
eller privat
sykehus?
Hva som skal skje med

Sophies Minde i framtida,

er i skrivende stund

uavklart.

– Vi har flere interes-

senter på hånden. Noen

ønsker å bygge boliger på

tomta, andre vurderer å

leie bygningene for å drive

privat sykehus, forteller

styremedlem i Stiftelsen

Sophies Minde, Trygve

Bakken.

Stiftelsen eier

bygningene og den 19 mål

store tomta som Sophies

Minde ligger på, mens

staten eier Kronprinsesse

Märthas Institutt.

Stiftelsens formål er å gi

personer med funksjons-

forstyrrelser i bevegelses-

og støtteorganene

medisinsk behandling,

opplæring, tekniske

hjelpemidler og annen

hjelp.

Sophies Minde/KMI



 

På jakt etter en fysioterapeut?
Annonsér her! Priser og tidsfrister
finner du på nest siste side i bladet.

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

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

 4 Nord-Norge

 0 Midt-Norge

 2 Vest-Norge

 3 Øst-Norge

 5 Oslo og Akershus

 2 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

fysioterapeuten

Møter og kurs, side 32-39

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

Treningsutstyr

Forbruksmateriell

Fysioterapiutstyr



ARBEIDSMARKEDET
Det er viktig at man forhandler om lønn før man aksepterer en stilling. Aktuelle
momenter kan blant annet være kompetanse, erfaring, personlig egnethet og
markedssituasjonen. Medlemmer i NFF bør kontakte NFFs tillitsvalgte på arbeids-
plassen eller NFFs lokalavdeling for å forhøre seg om lønnsnivå eller andre forhold.
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Antall annonser i dette nummeret: 17
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.

Fysioterapeutavdelingen

Fysioterapeut
Ref.nr. VAS586

100% fast stilling ved nyopprettet ryggpoliklinikk.  Organisatorisk og
administrativt blir stillingen knyttet til fysioterapiavdelingen.

Søknadsfrist: 21.06.02
Opplysninger ved sjeffysioterapeut Peter Vik, tlf. 38 07 30 39.

Mer informasjon om stillingen på www.vas.no
Søknaden skrives på eget skjema som fås ved
henvendelse tlf. 38 07 44 50 eller www.vas.no.
Ref.nr. påføres søknaden som sammen med CV
og attester sendes til:

Vest-Agder sykehus – Personalavdelingen
Serviceboks 416, 4604 Kristiansand

Vest-Agder sykehus HF (VAS) er et selvsten-
dig helseforetak lagt under regionforetaket
Helse Sør. VAS er et integrert somatisk og
psykiatrisk sykehus som omfatter Vest-Ager sykehus Kristian-
sand, Vest-Agder sykehus Mandal, Ambulanse- og nød-
meldetjenesten, samt all psykiatri på spesialistnivå i Vest-Agder.
VAS har ca 3.000 medarbeidere og er Sørlandets største
kompetansebedrift.

www.fysioterapeuten.no/arbeidsmarked

FREDRIKSTAD KOMMUNE
Sentralbord: 69 30 60 00
STILLING LEDIG
Stillingen er også utlagt på kommunens Internettside
http://www.fredrikstad.kommune.no

Forebyggende og kurative helsetjenester
Virksomhet Forebyggende og kurative helsetjenester organiserer alle fy-
sioterapeuter, ergoterapeuter og leger i kommunen. Koordinator for indi-
viduelle planer er også organisert i denne virksomheten.

Kommunefysioterapeuter (2 stillinger)
● Det er ledig 100% fast stilling for fysioterapeut ved kommunens
rehabiliteringsavdeling. Avdelingen har 25 rehabiliteringsplasser. Totalt
er det 147 plasser ved sykehjemmet. I tillegg kommer dagavdeling med
10 plasser. Institusjonen har 3 stillingshjemler for fysioterapeuter.
Rehabiliteringsavdelingen er et ressurssenter for rehabilitering i Fredrik-
stad kommune. Det samarbeides nært med den øvrige kommunehelsetje-
nesten.

● Det er ledig 100% fast stilling for kommunefysioterapeut, hvorav
50% er øremerket for barn fra 0-18 år. Arbeidet med barn vil bestå av
kartlegging av sansemotoriske dysfunksjoner, behandling og veiledning i
barnehage, skole, hjemmet samt forebyggende arbeid på helsestasjon og i
skolehelsetjenesten. Det er ønskelig at søkeren har erfaring fra arbeid
med barn. Øvrige 50% av stillingen omfatter funksjonskartlegging, be-
handling/rehabilitering av voksne og eldre i institusjon og Åpen omsorg.
Dersom denne stillingen blir besatt av intern søker vil annen kommune-
fysioterapeutstilling bli ledig.

Kvalifikasjonskrav:
Offentlig godkjent fysioterapeut. Personlig egnethet vil bli vektlagt. Erfa-
ring fra kommunehelsetjeneste er en fordel. Søkere bør disponere bil.

Lønn:
Stillingene lønnes i st. kode 7303, l. ramme 9999, ltr. 34.
Ansettelse etter gjeldende lover, reglementer og tariffavtaler.
Nærmere opplysninger ved fysioterapeut, avdelingsleder Else Galleberg,
tlf. 69 30 59 88 eller kommuneoverlege Svein Rønsen, tlf. 69 30 59 81.

Søknad med CV, kopier av attester og vitnemål sendes Fredrikstad
kommune, Forebyggende og kurative helsetjenester, postboks 1405,
1602 Fredrikstad. Søknadsfrist: 21. juni 2002.

Ønsker du jobb i privat praksis?
Havna Fysikalske A/S i Øksnes kommune i Vesterålen har et ledig vika-
riat for fysioterapeut i 100% stilling med driftstilskudd, 1 års varig-
het. Gode arbeids- og lønnsforhold. Tiltredelse 1. september, men mulig-
het for tidligere oppstart hvis ønskelig. Instituttet har utstyr for MTT, og
har meget god og variert pasienttilgang.
Mer informasjon: Ring Per på  76 13 10 55 a, 76 13 44 52 p eller
99 16 96 38 mob. etter 1. juli. e-post: per-bjo2@frisurf.no

VEST-AGDER SYKEHUS

Har du lyst til å være med i et
spennende utviklingsarbeid hos oss?
Nå har du sjansen! Vi søker entusiastiske og samarbeidsvillige medarbeidere som er interessert
i å være med på å utvikle ambulerende akutteam ved Distriktspsykiatrisk senter, Midt-Finnmark.

Ved Distriktspsykiatrisk senter for Midt-Finnmark, er det ledige stillinger for
• Seksjonsoverlege
• Psykologspesialist
• Psykolog
• Klinisk sosionom
• Psykomotorisk fysioterapeut
• Spesialkonsulent psykisk helsearbeid

Se fullstendig utlysing i Norsk lysingsblad 10. mai 2002 eller
internett: www.helse-nord.no. For tilsending av fullstendig utlysingstekst,
kontakt Distriktspsykiatrisk senter, Midt-Finnmark, tlf 78 46 45 50, eller
E-post; birger.sorli@dpsf.no.

Søknad med bekreftede kopi av attester og vitnemål, samt to referanser sendes innen
28. juni 2002 til Helse Finnmark HF, Distriktspsykiatrisk senter, Midt-Finnmark, 9700 Lakselv.

Foretakets stillinger ligger også på www.jobbnord.no

Helse Finnmark, DPS Midt-Finnmark
har ledig følgende stillinger
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Vikariat 6-12 mnd. fra 1/8
for Spesialist i Manuell Terapi i Kongensgt.Fys.Inst. i Oslo. Kommunal

avtale 18 t/uke. Personlig egnethet vektes høyt. Frist 28/6.
Informasjon: Torbjørn Ask, 22 42 91 26. Søknad sendes til

Helsevernetaten, Maridalsvn. 3, 0178 Oslo.

HALDEN KOMMUNE

Halden ligger i Østfold, nær svenskegrensen og med 1.5 t kjøretid fra Oslo. Kom-
munen ligger ved sjøen og har et ypperlig turterreng. Byen har 28 000 innbyggere,
et rikt kulturliv og høgskoler for bl.a lærerutdanning, økonomi, ledelse og informa-
sjonsteknologi.

Vi har følgende stillinger ledige:
- 100% fast stilling for fysioterapeut ved vårt nye rehabiliteringssenter,

ledig fra d.d.
- 100% fast stilling fra høsten 02, knyttet til eldre i utetjenesten
- 50% fast stilling fra høsten 02, knyttet til eldre i utetjenesten
- 100% fast stilling som barnefysioterapeut, med forbehold om sentral

godkjenning.

For nærmere opplysninger ring enhetsleder Inger Olsen på telefon
69 17 25 40 / 93 24 32 37 eller kontaktperson for fysioterapeutene
Marie Maes telefon 69 17 46 82 / 93 43 40 30.
For mer utfyllende informasjon, se Halden kommunes nettside
www.halden.kommune.no

Søknadsfrist: 20. juni 02.
Søknad med CV og attester sendes til Halden kommune, personalavde-
lingen, Storgaten 8, 1771 Halden.

Ledige stillinger for
kommunefysioterapeuter

AUST-AGDER
SYKEHUS HF

Klinisk service enhet

FYSIOTERAPEUT – fysikalsk avdeling
100% stilling ledig fra 1. oktober 2002,
(60% av stillingen er fast – 40% er tidsbegrenset til minimum 1 år).
Sykehuspraksis er en fordel. Sykehuset er i en spennende utvikling og
evne til fleksibilitet og samarbeid vil bli vektlagt.
Stillingskode 7066.  Lønnsramme 10.1, lønnstrinn 23-31
(avhengig av ansiennitet).
Nærmere opplysninger: avd.sjef Marit Nicolaisen tlf. 37 01 43 90
eller e-mail: marit.nicolaisen@aassh.no

Søknadsfrist: 28. juni 2002.
ASA er et røykfritt sykehus

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

Treningsutstyr

Forbruksmateriell

Fysioterapiutstyr

Tromsø kommune

KOMMUNEFYSIOTERAPEUT
Fra og med 01.08.02 er det ledig en 100% fast stilling som kommune-
fysioterapeut i Tromsø kommune.
Tjenesten utøves i området Sentrum/Sør Tromsøya med delt
tjenestested mellom Seminaret ReHabilitering og Omsorgssenter,
Heracleum og i tillegg må det beregnes en del behandling hjemme hos
bruker. Brukergruppen er fra 18 år og oppover. Fysioterapeutene, som
gir tilbud til denne brukergruppen, er samlokalisert i lag med flere
faggrupper på Seminaret ReHabilitering og Omsorgssenter.
Veiledningsoppgaver av fysioterapistudenter både i praksis og turnus
tillegges stillingen. Stillingen avlønnes i st. kode 7303 i lønnstrinn 34.
Det kan gis tillegg for godkjent videreutdanning og spesiell kompetanse.
Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til
fysioterapeut Outi A. Bøckmann, tlf. 77 75 81 25 eller avd. leder
Reidun Holm, tlf. 77 75 81 22.
Søknader med kopi av vitnemål, attester og norsk godkjenning
sendes til Seminaret ReHabilitering og Omsorgssenter, avd. leder
Reidun Holm, Seminarbakken 1, 9009 Tromsø innen 28. juni 2002.

Ledige stillinger:
www.tromso.kommune.no

E-post: postmottak@tromso.kommune.no
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Statoil har for tiden følgende stillingsutlysing:

• Ergonom/fysioterapeut

Søknadsfrist: 22.06.2002

STATOIL ASA ER DEN LEDENDE AKTØR PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL. SELSKAPET ER EN
AV VERDENS STØRSTE NETTOSELGERE AV RÅOLJE, OG EN BETYDELIG LEVERANDØR AV
NATURGASS I EUROPA. I SKANDINAVIA ER STATOIL DEN STØRSTE MARKEDSFØRER 
AV BENSIN OG OLJEPRODUKTER. KONSERNET HADDE I 2001 EN OMSETNING 
PÅ 235 MILLIARDER KRONER, OG ANTALL ANSATTE VAR CA. 16 700.

www.statoi l .com/
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Gjøvik Felles bedriftshelsetjeneste har levert HMS tjenester til næringslivet i Gjøvik/
Totenområdet siden 1975.  Vi har i dag medlemsbedrifter i alle bransjer, både offent-
lig og privat. Vi har et tverrfaglig team bestående av bl.a. yrkeshygieniker, lege,
ergoterapeut, landbruksrådgiver og helsesekretærer.

Nye oppgaver venter vår medarbeider og vi søker

HMS-KONSULENT i inntil 100% stilling.

Konsulenten vil ha ansvar for å følge opp medlemsbedriftene gjennom
rådgivning på HMS området, spesielt på ergonomi og fysisk arbeidsmiljø.
Det innebærer kursvirksomhet, kartlegging av arbeidsmiljø og individuell
oppfølging ifht. belastningsplager.

Kvalifikasjonskrav
Autorisert Fysioterapeut.
Det er ønskelig med erfaring fra HMS arbeid/bedriftshelsetjeneste.
Søker må ha interesse for forebyggende virksomhet gjennom
arbeidsmiljøutvikling.

Vi tilbyr
Spennende arbeid i en virksomhet i stadig utvikling.
Samarbeid med dyktige og engasjerte mennesker.
En variert og travel arbeidsdag i møte med det lokale arbeidsliv.
Mulighet for faglig utvikling under konkurransedyktige vilkår.
Lønn etter avtale

Kontakt Daglig leder, Gorm Winterberg tlf. 61 13 30 30 /
Mildrid Solli tlf. 61 13 30 30.
Søknad sendes Gjøvik Felles Bedriftshelsetjeneste, Øvre Torggate 3
Boks 78,  2801 Gjøvik. Merk. «søknad». Innen 22.06.02 med kopi av
vitnemål og attester.
Se vår webside for informasjon om oss www.gfb.no

GJØVIK FELLES
BEDRIFTSHELSETJENESTE

Kvinnherad kommune

Kvinnherad kommune har ca. 13.000 innbyggjarar og ligg ytst i Hardangerfjorden.
Rosendal er administrasjonssenter og Husnes er skule- og handelssenter. Kommunen
har allsidig næringsliv og variert kultur- og fritidstilbod. Fleire opplysningar:
www.kvinnherad.kommune.no
www.uio.no/www-baroniet/

Vi har ledig vikariat for

KOMMUNEFYSIOTERAPEUT

Ergo- fysioterapitenesta er organisert som eiga driftseining. Vi er 8
kommunefysioterapeutar, 5,5 privatpraktiserande fysioterapeutar med
driftstilskot og 3 ergoterapeutar. Arbeidsoppgåver er fordelt med hovedan-
svar innanfor habilitering og rehabilitering. Framdrift av hab./rehabilite-
ring er lagt til tenesta.

Ein av terapeutane våre er langtidssjukemeld, og vi søker difor
etter ein fysioterapeut som:
- har interesse/erfaring frå rehabilitering/habilitering
- har evne og vilje til tverrfagleg samarbeid
- likar utfordringar
- er fleksibel og handlingsretta
- har fokus på brukar.

Vi kan tilby:
- ltr. 34
- hjelp til å skaffa bustad.

Du må kunna disponera bil. Tilsetjinga skjer på dei vilkår som framgår av
gjeldande lovar, reglar og tariffavtalar.
Nærmare opplysningar: Anita Bjønness, tlf. 53 47 59 87 / 48 13 45 82
eller tillitsvalgt Knut R. Alvheim, tlf. 53 48 93 53 / 91 66 70 79.

Søknad vedlagt CV, kopiar av attester og vitnemål vert å senda til:
Verksemdsleiar ergo-fysioterapi Anita Bjønness, Rosendalstunet,
5470 Rosendal. Søknadsfrist: 28.06.02.

VANYLVEN KOMMUNE

er ein fastlandskommune på Sunnmøre i Møre i Romsdal. Eiga rehabiliteringsteneste
der vi legg vekt på å utvikle tverrfagleg samarbeid.  Kort veg til Ulsteinvik, Volda,
Måløy og Nordfjordeid.

REHABILITERINGSKOORDINATOR
Vanylven kommune, pleie- og omsorgsetaten, har ledig 100 % stilling
som rehabiliterings-koordinator. Tiltreding snarast mogleg.

Ein søkjer etter fysioterapeut eller ergoterapeut.
Arbeids- og ansvarsområde: Koordinering av rehabilitering, individuelle
planar, hjelpemiddelansvarleg, utøvande fysioterapi/ ergoterapioppgåver.
Løn etter utdanning og kvalifikasjonar. Kommunen vil hjelpe til med å
skaffe hus. Tilsetjing på vanlege kommunale vilkår, med pensjonsordning
i KLP.

Nærare opplysingar om stillinga kan ein få hos pleie- og omsorgssjef
Arnhild Nordaune, tlf. 70 02 37 00.
Søknad med vitnemål og attestar skal sendast til Vanylven kommune,
Pleie- og omsorgsetaten, 6143 Fiskåbygd.
Søknadsfrist:  28. juni 2002.

Rikshospitalet er et høyspesialisert sykehus med vel 4000 ansatte. Sykehusets
hovedoppgaver er pasientbehandling, forskning, undervisning og rådgiving.
Rikshospitalet er et helseforetak under Helse Sør RHF, og holder til i
moderne lokaler på Gaustad i Oslo.

Fysioterapeut tilknyttet behandlingsreiser
Hel stilling, engasjement fra 01.10.02 til 31.12.03.
Ltr. 23- 50 (kr. 215.900- 333.300)
-Fysioterapiavdelingen
Arbeidsoppgaver: Stillingen er opprettet som et samarbeidsprosjekt
mellom fysioterapiavdelingen og seksjon for behandlingsreiser på
Rikshospitalet. Seksjon for behandlingsreiser gir tilbud om behandling
i utlandet til ulike grupper kronisk syke. I hovedsak gjelder det 
pasienter med revmatiske lidelser. Pr. i dag har behandlingsreiser også
program for pasienter med nevrologiske lidelser, astma/ lunge-
sykdommer og psoriasis. I tillegg til klinisk arbeid inngår kompetase
utvikling, planlegging og evaluering av behandlingen. Arbeidet vil
forgå både ved Rikshospitalet og i utlandet. Stillingsinnehaver må 
påta seg engasjementer i utlandet etter behov. Det tas forbehold om
endringer i stillingens funksjon og innhold.
Kvalifikasjonskrav: Søker må være offentlig godkjent fysioterapeut.
Vi søker fysioterapeut med allsidig erfaring, helst erfaring med både
voksne og barn. Det vil bli lagt spesiell vekt på personlig egnethet og
fleksibilitet.

Tiltredelse ønskes 1. oktober 2002.
Nærmere opplysninger ved sjeffysioterapeut Torild Birkeland,
tlf 23 07 17 24, e- mail torild.birkeland@rikshospitalet.no eller 
oversykepleier Åse Lindrupsen, tlf 23 07 53 68.

Lovfestet pensjonsordning. Vi kan være behjelpelig med bolig og barne-
hageplass. (oppgi i søknaden hvis ønskelig.)
Prøvetid: normalt 6 mnd.
Søknad må merkes 9211, inneholde referanser med telefonnr., ved-
legges rettkjente kopier av attester offentlig godkjenning og vitnemål
(gjelder også interne søkere). Søknadspapirer vil ikke bli returnert.
Søknadsfrist: 21. juni 2002
Søknad sendes direkte til avdelingen.

Rikshospitalet
0027 Oslo
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FOLLDAL KOMMUNE
Fjellbygda Folldal ligger øst-vest mellom Østerdalen 
og Gudbrandsdalen og har omlag 1800 innbyggere. 

Vi har tørt og stabilt klima med enestående muligheter 
for friluftsliv, jakt og fiske, og panoramautsikt til Rondane.

Kommunen har gode oppvektsvilkår med full barnehagedekning.
Bygda har et rikt, variert næringsliv med primærnæring som
hovednæring.

KOMMUNEFYSIOTERAPEUT
Vi har ledig fast 100% stilling som kommunefysioterapeut
fra d.d. Fysioterapitjenesten i kommunen består av
kommunefysioterapeut, samt to privatpraktiserende
fysioterapeuter på driftsavtale (100% og 30%). 

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

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

• Søker må disponere bil.

Lønnsplassering i st.kode 7303 kommunefysioterapeut.
Nærmere opplysninger v/kst. helse- og sosialsjef Hilde
Skomakerstuen, 62 49 10 00. Søknadsfrist 19.07.02.
For stilling innen helse- og sosial; tuberkulinprøve. Ansettelse
skjer etter de til enhver tid gjeldende lover, avtaler og regler.
Kommunen er behjelpelig med å skaffe bolig. Flyttegodtgjøring
etter reglement. Kommunen garanterer barnehageplass.
Søknader med CV og godkjente kopier av vitnemål og attester
sendes Folldal kommune, 2580  FOLLDAL. Alle utlysninger på
www.folldalsportalen.no

Kjøp/salg/leie
Abildsø Fysioterapi AS
Veletablert institutt med stor pasienttilgang utvider sine lokaler og søker helse-
arbeidere (lege, psykolog, psykomotorisk fysioterapeut, akupunktør eller lig-
nende) som leietaker i trivelige lokaler. Totalt 100 kvm.
Tlf. 23 03 11 80, faks 23 03 11 90, kontaktperson Tor-Edvin Helland.

Isfjorden Fysikalske Institutt & Treningssenter
skal selges (under forutsetning av kommunal godkjenning). Godt innarbeidet
praksis med en hel driftsavtale. Overtakelse august 2002. Inst. ligger i natur-
skjønne omgivelser i indre Romsdal.
Nærmere oppl. tlf. 915 43 444/22 71 33 12.

Ønskes kjøpt
Brukt MTT utstyr, 1 terapimaster og 1 G5 massasjeapparat.
Tlf. 97 11 45 09, østlandsområdet.

Vikariat - Spesialist i Manuell Terapi
Hans & Olaf Fysioterapi A/S søker fra 01.08.02
vikarer med videreutdanning/spesialitet i manuell
terapi. Vikariatene vil være på 6 eller 12 måneder
med gode muligheter for arbeid utover dette i et
aktivt faglig miljø.
Ta kontakt med Roar Robinson eller Trude Bø på
tlf. 22 99 31 40 for ytterligere opplysninger.
Søknad sendes: Helsevernetaten v/Kristin Gjelle-
stad, Maridalsveien 3, 0178 Oslo innen 28. juni.

Salg/Kundestøtte
ProMed for Windows

Pasientoppfølging og -regnskap

På bakgrunn av en sterkt økende oppdragsmengde både i
privat og offentlig sektor, og våre ambisjoner om å 
opprettholde vår kvalitet overfor brukere søker vi medar-
beidere for salg og kundestøtte av ProMed og andre 
programmer for helsesektoren.

ProMed benyttes i dag av mer enn 2300 brukere i Norge.
Vår primære strategi er at vår suksess skal være tuftet på 
fornøyde brukere, gjennom serviceorientert brukerstøtte
og behovsorientert programutvikling.

Vi tror at den ideelle kandidat er terapeut med interesse
og legning for databehandling. Nyutdannede er også 
velkomne til å søke. For den rette vil vi være fleksible
mht arbeidstid og avlønning. Ta kontakt med Espen
Moen for ytterligere informasjon, eller send din søknad
til oss.

Olav Helsets vei 6
Postboks 150 Oppsal
0619 Oslo
Telefon: 22 62 72 40
Telefax: 22 62 73 66
e-post: promed@pvf.no

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

Treningsutstyr

Forbruksmateriell

Fysioterapiutstyr

Oslo kommune
Bydel Helsfyr-Sinsen

Bydelsadministrasjonen

Oslo kommune
Bydel Bygdøy-Frogner

Ledig avtale om driftstilskudd 
med bydel Bygdøy-Frogner, Oslo kommune
Ved St. Olavs fysikalske institutt, St. Olavs pl. 3, 0165 Oslo, er
det ledig avtale om driftstilskudd 13 timer/uke, 45 uker/år, for
fysioterapeut som er interessert i å kjøpe 1/3- eierandel i insti-
tuttet.

Det har vært knyttet 100% fysioterapi-praksis til avtalen de
siste 11 årene.

Fysioterapeutene ved instituttet må ta del i bydelens hjemme-
baserte tjenester.

Ytterligere informasjon får du ved å kontakte
Hilde Lund Kordahl, tlf. 95 78 43 87 / 22 20 13 05 / 22 45 24 49

Søknad sendes til:
Bydelsoverlegen, Bydel Bygdøy-Frogner,
Postboks 3224 Elisenberg, 0208 Oslo innen 15. juni 2002.

Bydel Bygdøy-Frogner
Mogen Thorsensgate 10, 0264 Oslo
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NFFs KURS OG MØTER
Etterutdanningsvirksomheten i NFF får hvert år betydelige midler fra Fond til et-
ter- og videreutdanning av fysioterapeuter. Midlene dekker kostnader til utvik-
ling av kurs, kurslederopplæring både nasjonalt og internasjonalt, samt kursle-
derseminar, rekruttering av nye kursledere, NFFs kollegaveiledning, spesialist-
ordningen, og drift av NFFs Fagseksjon.

Skriftlig påmelding. Bruk påmeldingsblanketten som du finner på internett,
www.fysio.no, eller i Fysioterapeuten. Når påmeldingsblanketten ikke brukes,
skal følgende opplysninger 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 bindede
- 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
- Medlemskap 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 akspeteres frem til
kursstart. Bekreftelse på tildelt kursplass sendes ut ca 14 dager etter
påmldingsfristens 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

Kursnr. 50312002M

Fysioterapi ved kroniske 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

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

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

kroniske smertetilstander.

OBS! Endring av kursdato!
Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF avd. Oppland
Kursledere: Sara Marie Allen og Anne Grethe Paulsberg
Tid: endret til 23.-27. september (uke 39)
Sted: Lillehammer
Deltakerantall: 20
Kursavgift: kr 3.270 for medlemmer, kr 5.670 for ikke medlemmer.
Påmeldingsfrist: 11. juli.
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo
eller via NFFs hjemmesider www.fysio.no.
Lunsj kommer evnt. i tillegg til kursavgiften.

Kursnr.16012002

Terapiridning – trinn 1
 Terapiridning er foregyggende og behandlende tiltak for barn og voksne med
kroniske lidelser og funksjonshemninger. Terapiridning trinn I og II er fordel-
aktig å ha for å drive terapiridning.
Målgruppe: fysioterapeuter.
Opptakskrav: grunnutdanning og hestekunnskaps eksamen fra Norsk Helse-
senter, samt rideferdigheter tilsvarende B-dressur.
Etter gjennomført kurs skal kursdeltakerne:
• kunne lede terapiridning etter gjeldende retningslinjer.
• ha kjennskap til ride- og hestefag.
• ha kunnskap om patologi hos pasienter i forhold til behandling med

terapiridning.

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF v/Fagseksjonen
Kursledere: Ellen Roseth

Tid: 23. – 27. september (uke 39)
Sted: Oslo
Deltakerantall: 12
Kursavgift: kr 3.270 for medlemmer, kr 5.670 for ikke medlemmer.
Påmeldingsfrist: 31. juli.
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen,
0131 Oslo el. via NFFs hjemmesider www.fysio.no.
Lunsj kommer evnt. i tillegg til kursavgiften.

NFFs kurskatalog ligger på Internett:
www.fysio.no

Kursnr. 35322002M

Treningslære
Kurset legger til rette for at deltakerne kan tilegne seg et bedre grunnlag for å
trene pasienter og pasientgrupper, og evaluere effekt av trening. Kurset inne-
holder en innføring i grunnleggende treningsprinsipper.

Målgruppe: Fysioterapeuter
Opptakskrav: Grunnutdanning
Etter gjennomført kurs skal kursdeltakerne ha:
• tilegnet seg kjennskap om grunnleggende treningsprinsipper.
• tilegnet seg kunnskaper om treningsplanlegging.
• kjennskap til energiomsetning, muskeltesting og testing av lungekapasitet.
• kjennskap til nyere teorier om trening og treningsprinsipper.
• gjennomført forskjellige treningsmetoder.

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF avd. Hordaland
Kursledere: Jan Hoff og Jan Helgerud
Tid: 14. – 18. oktober (uke 42)
Sted: Bergen
Deltakerantall: max. 30
Kursavgift: kr 3.270 for medlemmer, kr 5.670 for ikke medlemmer.
Påmeldingsfrist: 15. august
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo
el. via NFFs hjemmesider www.fysio.no.
Lunsj kommer evnt. i tillegg til kursavgiften.
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Kursnr. 30632002M

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

Målgruppe: Fysioterapeuter.
Opptakskrav: Grunnutdanning.
Etter gjennomført kurs skal deltakerne:
• kunne benytte treningsprinsippene og doseringsmåten på enkeltpasienter

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

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

spesifikk leddtest og funksjonstest.
• kunne revurdere treningsprogrammet.

Praktiske opplysninger:
Arr: NFF avd. Rogaland
Kursleder: Hans Petter Faugli
Tid: 29. august – 2. september
Sted: Stavanger
Deltakerantall: 18
Kursavgift: kr 3.270 for medlemmer, kr 5.670 for ikke medlemmer.
Påmeldingsfrist: 1. juli.
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo el.
via NFFs hjemmesider www.fysio.no
Lunsj kommer evnt. i tillegg til kursavgiften.

Kursnr. 30712002M

Manuell Terapi – klinisk behandlingskurs av
cervical columna i relasjon til overekstremitet
Dette er et fordypningskurs som skal bygge på kunnskap fra NFFs modul
kurs  ”Manuell terapi, basiskurs i undersøkelse og behandling av cervical,
kjeve og thoracal” eller tilsvarende. Kurset er praktisk klinisk behandlings-
rettet med mye utfordringer til deltagerne.
Fysioterapeutene vil bli undervist i manuell terapi prosedyrer som er forsvar-
lige å benytte uten å ha formalisert videreutdanning i manuell terapi.
Målgruppe: Fysioterapeuter som vil utvide sin kompetanse i fysioterapifaget
på området manuell terapi.
Opptakskrav: Grunnutdanning. Dette er et fordypningskurs som skal bygge
på kunnskap fra modul kurset til NFF ”Manuell terapi, basiskurs i undersø-
kelse og behandling av cervical, kjeve og thoracal” eller tilsvarende.

Etter gjennomført kurs skal deltakerne ha:
• Høynet kvaliteten på utførelsen av undersøkelses- og behandlings-

teknikker ad modum manuell terapi.
• Fysioterapeuten skal ha videreutviklet kunnskap og ferdigheter, for bedre

å kunne løse pasientens sammensatte problemer.
.
Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF v/ Fagseksjon
Kursleder: Hans Petter Faugli
Tid: 18. – 19. september
Sted: Skullerudstua, Oslo
Deltakerantall: Maksimalt 15 deltakere
Kursavgift: kr 1.500 for medlemmer, kr 5.400 for ikke medlemmer.
Påmeldingsfrist: 1. august.
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo
el. via NFFs hjemmesiderwww.fysio.no.
Lunsj kommer evnt. i tillegg til kursavgiften.

Helse- og miljøarbeid

 20412002M

Helse- og miljøarbeid for
bedriftsfysioterapeuter del I
Fysioterapeuter som jobber med forebyggende arbeid i bedrifter har behov for
fagspesifikke tilbud i tillegg til tverrfaglige tilbud. Størsteparten av de
arbeidsrelaterte sykdommene er belastningslidelser. Dersom fysioterapeuter i
større grad går inn i forebyggende arbeid med ergonomisk rådgivning, vil en
ved forebygging og tidlig intervensjon kunne redusere arbeidsrelaterte
belastningslidelser. Deltakerne skal tilegne seg et grunnlag i ergonomisk råd-
givning i virksomheter og forholdene skal legges til rette for en videre fag-
utvikling på området.

Målgruppe: Fysioterapeuter med interesse for og/eller yrkeserfaring fra hel-
sefremmende og forebyggende arbeid i bedrift. Fysioterapeuter som jobber/tar
oppdrag som verne- og helsepersonell (VHP) i virksomheter.
Opptakskrav: Grunnutdanning.

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF v/fagseksjon
Kursledere: Hilde Heber og Hasse Storbakken
Tid: 23. – 27. september
Sted: Oslo
Deltakerantall: 24
Kursavgift: kr. 3.270,- for medlemmer, kr. 5.670,- for ikke medlemmer.
Påmeldingsfrist: 25. juli.
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen,
0131 Oslo el. via NFFs hjemmesider www.fysio.no.
Lunsj kommer evnt. i tillegg til kursavgiften.

Manuell terapi

30232002M

Basiskurs i Manuell Terapi: Undersøkelse og
behandling av lumbalcolumna, bekken og hofte
Målgruppe: Fysioterapeuter.
Opptakskrav: Grunnutdanning.
Etter gjennomført kurs skal deltakerne ha:
• tilegnet seg kunnskaper og ferdigheter slik at de kan differensiere mellom

– Akutte og kroniske skader/belastningslidelser
– Reumatiske tilstander
– Ortopediske tilstander

– Neurologiske tilstander
• kjennskap til behandlingsprosedyrer og behandlingsteknikker med ut-

gangspunkt i kliniske funn.
• kjennskap til funksjonell anatomi, biomekanikk og patologiske tilstander.

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF avd. Sør-Rogaland
Kursledere: ikke bestemt
Tid: 21.  - 25. september
Sted: Stavanger
Deltakerantall: maximum 24 delt.
Kursavgift: kr. 3.270 for medlemmer, kr. 5.670 for ikke medlemmer
Påmeldingsfrist: 25. juli
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704, St. Hanshaugen, 0131 Oslo
eller via NFFs hjemmesider www.fysio.no Lunsj kommer evnt. i tillegg til
kursavgiften.

Kursnr. 30132002M

Manuell terapi: Underøkelse og behandling
av cervicalcolumna, thoracalcolumna,
kjeve og skulder
Målgruppe:Fysioterapeuter.
Opptakskrav: Grunnutdanning.
Etter gjennomført kurs skal deltakerne ha:
• tilegnet seg kunnskaper og ferdigheter slik at de kan differensiere

mellom:
– Akutte og kroniske skader/belastningslidelser
– Reumatiske tilstander
– Ortopediske tilstander
– Neurologiske tilstander

• kjennskap til behandlingsprosedyrer og behandlingsteknikker med
utgangspunkt i kliniske funn.

• kjennskap til funksjonell anatomi, biomekanikk og patologiske tilstander.

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF avd. Vestfold
Kursledere: Hans Petter Faugli og Jo Østvold
Tid: 23. – 27. oktober (uke 43)
Sted: Stavanger
Deltakerantall: 24
Kursavgift: kr 3.270,- for medlemmer, kr 5.670,- for ikke- medlemmer.
Påmeldingsfrist: 22. august
Skriftlig påmelding til:NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo el.
via NFFs hjemmesider www.fysio.no.
Lunsj kommer evnt. i tillegg til kursavgiften.
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Kurs 85412002M

Brystkreft
I de fleste deler av helsetjenesten er brystkreftopererte kvinner den største
gruppen kreftpasienter fysioterapeuter kommer i kontakt med. Gjennom de
siste ti årene er det utviklet gode fysioterapimetoder som kan bidra til å bedre
dagliglivet for disse kvinnene.

Målgruppe:Fysioterapeuter
Opptakskrav: Grunnutdanning og noe erfaring med kreftpasienter.
Etter gjennomført kurs skal deltakerne ha tilegnet seg kunnskaper, ferdig-
heter og holdninger slik at de kan:
• vise forståelse og respekt for den enkelte kvinnes livssituasjon.
• utøve forsvarlig fysioterapi som stimulerer den enkeltes livsmot og

friske krefter.
• arbeide med forebyggende og helsefremmende tiltak.
• diagnostisere og behandle kreftrelaterte plager i ledd og bløtvev.
• samarbeide tverrfaglig og med pårørende.

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF avd. Troms
Kursleder: Mona Bøhn
Tid: 30. september – 4. oktober (uke 40)
Sted: Tromsø
Deltakerantall: 40
Kursavgift: kr 3.270 for medlemmer, kr 5.670 for ikke medlemmer.
Påmeldingsfrist: 17. juli.
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo eller
via NFFs hjemmesider www.fysio.no.
Lunsj kommer evnt. i tillegg til kursavgiften.

Psykiatrisk/psykosomatisk fysioterapi

Kursnr. 90722002M

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 ferdi ut-
dannede fysioterapeuter. Egner seg som fordypningskurs. På trinn I kan annet
helsepersonell som leger, psykologer, kuratorer, sykepleiere, lærere delta.
Opptaksvilkår: Grunnutdanning.
Etter gjennomført kurs skal deltakerne ha tilegnet seg innsikt både praktisk
og teoretisk i Basal Kroppskjennskap. Hovedvekt skal ligge på personlig erfa-
ring av øvelsene.

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF v/Fagseksjonen
Kursledere: Mary-Anne Sundal og Anne Christensen Backe
Tid: 25. – 30. august (uke 35)
Sted: Langvin Gjestegard, Stryn. Det går ekspress busser til Stryn fra Åle-
sund, Førde, Bergen, Trondheim og Oslo.
Deltakerantall: Max. 14
Kursavgift: kr 3.270 for medlemmer, kr 5.670 for ikke medlemmer. Fullpen-
sjon: kr. 530 per døgn.
Påmeldingsfrist: 15. juni .
Skriftlig påmelding til:NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo eller
via NFFs hjemmesider www.fysio.no
Lunsj kommer evnt. i tillegg til kursavgiften.

Onkologisk fysioterapi

Kursnr. 22022002M

Kurs i bevegelse og bevisstgjøring – basert på
psykomotoriske prinsipper
Deltakerne skal tilegne seg erfaring(er) med hemmende anspente og frie be-
vegelser. Erfare hvordan pusten har en sentral funksjon i dette samspillet. Gi
deltakerne erfaring i og lyst til å drive bevegelsesgrupper som oppfølgende,
forebyggende og alternativ fysioterapi. Rette våre medmennesker på sporet til
egen ivaretakelse, det vil si gi pasienten ansvar. Bevisstgjøre fysioterapeuten
på egne bevegelser, for egen del og som forbilde. Aktivisere fysioterapeuters
bevegelsesrepertoar i behandling.

Målgruppe: Fysioterapeuter
Opptaksvilkår: Grunnutdanning
Praktiske opplysninger:
Arr: NFF avd. Troms
Kursledere: bestemmes senere
Tid: 17. – 18. oktober
Sted: Tromsø
Deltagerantall: maksimalt 24
Kursavgift: kr. 1.700,-  for medlemmer, kr. 3.400,- for ikke medlemmer.
Påmeldingsfrist: 15. august,
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo
eller via NFFs hjemmesider www.fysio.no.

Kursnr. 90312002M

Grunnkurs II i psykiatrisk og psykosomatisk
fysioterapi
Videreføring av Grunnkurs 1

Målgruppe:
Fysioterapeuter som ønsker fordypning og økt kompetanse i arbeidet med pa-
sienter med psykosomatisk og psykiatrisk helseproblemer.
Opptakskrav::
Grunnkurs 1. To utskrevne ressursorienterte kroppsundersøkelser med kon-
klusjon og behandlingsforslag sendes inn på forhånd/taes med på kurs.

Etter gjennomført kurs skal deltakerne:
• ha ajourført kunnskapsområde psykosomatikk fra grunnutdanningen

og grunnkurs 1.
• ha kjennskap til undersøkelse og behandling med større forståelse for

interaksjon, kropp og sosialsituasjon.
• være kjent med ressursvurdering, muskelspenning og psykosomatisk

teori.
• ha kunnskap om intervju og behandling relatert til kroppsressurser.

Anamneseopptak demonstreres, diskuteres.
• ha kjennskap til hypnoide metoder, kroppsbilde-teori, undersøkelses-

metoder og stimuleringsmetoder.
• ha kjennskap til sammensetting av grupper for forskjellige diagnoser

og ressursnivåer.

Praktiske opplysninger:
Arr: NFF
Kursleder: Kirsten Ekerholt
Tid: 21. – 25. oktober (uke 43). OBS! Endret dato i forhold til annonsering
på Internett.
Sted: Oslo
Deltagerantall: 12
Kursavgift: medlemmer kr. 3.270, ikke-medlemmer kr. 5.670.
Påmeldingsfrist: 22. august.
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo
eller via NFFs hjemmesider www.fysio.no.
Lunsj kommer evnt. i tillegg til kursavgiften.

Rehabilitering
Kursnr. 60412002

Fordypningskurs i ortopedi- tema skulder
Fordypningskurs i elektiv ortopedi – tema Skulder legger til rette for at delta-
kerne kan oppdatere og fordype 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 á 5 timer.  I
perioden 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 tilfrestiller opptakskravene
Opptakrav: Grunnutdanning og fullført kurs i elektiv ortopedi eller bred er-
faring med ortopediske pasienter.

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF avd. Akershus
Kursledere: Gerty Lund og Unni Siri Seljom m.flere
Tid: 11.09, 09.10, 30.10 og 20.11 (Totalt 4 kveldssamlinger à 5 timer)
Sted: Martina Hansens Hospital, Bærum
Deltakerantall: 24
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Stipend til fagutviklingsprosjekt
Søknadsfrist 1. oktober 2002

Kurnr. 50112002M

Fysioterapi ved nevrologiske lidelser
Kurset skal gi innsikt i funksjonsundersøkelse og behandlingstiltak med ut-
gangspunkt i de vanligste nevrologiske sykdommer. Kurset tar sikte på å øke
faglig forståelse og innsikt i forhold til pasienter med nevrologiske lidelser for
å gi trygghet og engasjement og øket interesse for pasientgrupper. Kurset skal
gi rom for å utveksle ideer og erfaringer samt skape refleksjoner blant delta-
gerne. Kurset tar ikke sikte på perfeksjonering av manuelle ferdigheter.

Målgruppe: Fysioterapeuter som i sin praksis møter mennesker med
funksjonssvikt som skyldes nevrologiske sykdommer. Kurset er  ikke rettet
mot fysioterapeuter som allerede har tilegnet seg bred erfaring og kunnskap i
behandling av denne pasientgruppen.
Opptakskrav: Grunnutdanning
Etter endt kurs skal deltakerene ha:
• Innsikt i nevrofysiologisk forskning i forhold til motorisk kontroll og

læring.
• Oppdatering i forhold til patologi ved de vanligste nevrologiske lidelser.
• Gjennomgang av funksjonsundersøkelse, og forslag til fysioterapitiltak

ved de vanligste nevrologiske lidelser.

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF
Kursledere: Birgitta Langhammer og Mette Lein
Tid: 23. – 26 september
Sted: Sunnaas sykehus
Deltakerantall: Maksimalt 24
Kursavgift: kr 3.270 for medlemmer, kr 5.670 for ikke medlemmer.
Påmeldingsfrist: 25. juli.
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo
el. via NFFs hjemmesider www.fysio.no.
Lunsj kommer evnt. i tillegg til kursavgiften.

Kursavgift: kr 2.100 for medlemmer, kr 3.490 for ikke medlemmer.
Påmeldingsfrist: 29. juli.
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen,
0131 Oslo el. via NFFs hjemmesider www.fysio.no.
Lunsj kommer evnt. i tillegg til kursavgiften.

Kursnr. 50212002M

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. Troms
Kursledere: Britt Normann og Bente Gjelsvik
Tid: kurset strekker seg over 3 uker. To første uker: 14. – 19. oktober (uke
42), 21. – 25. oktober(uke 43) og 20. – 24. januar 2003(uke 4).
Sted: Stavanger
Deltakerantall: 20
Kursavgift: medlemmer i NFF kr 9.900, - ikke medlemmer kr. 17.550,-.
Ergoterapeuter: kr. 14.050,-. I tillegg kommer en avgift på kr. 750 for retting
av oppgaven.
Påmeldingsfrist: 19. august.
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo eller
via NFFs hjemmesider www.fysio.no.
Lunsj kommer evnt. i tillegg til kursavgiften.

Til prosjekter med oppstart i 2003 kan fysioterapeuter med varig norsk
godkjenning søke om stipend til fagutviklinsprosjekt fra Fond til etter-
og videreutdanning av fysioterapeuter.

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

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

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

For full utlysningstekst, se Fysioterapeuten nr. 5/2002.

FYSIOTERAPEUTENs stillingsannonser
ligger på Internett:

www.fysioterapeuten.no/arbeidsmarked

For programoversikt, påmelding og
informasjon se:

www.idrettsmedisinsk-hostkongress.com

IDRETTSMEDISINSK
HØSTKONGRESS

2002

Trondheim
31.10 - 03.11.02.
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Andre kurs og møter

Universitetet i Oslo og
Norsk Idrettsmedisinsk Institutt arrangerer

Grunnkurs i idrettsmedisin trinn 1 for leger og
fysioterapeuter i perioden

7. – 11. oktober 2002 i Oslo

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

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

Kurstimer (alle kursene): 40, inkludert kursprøve. Timene er søkt god-
kjent av Den norske Lægeforening. Kurset er godkjent som tellende ti-
mer til Idrettsfysioterapeut FFI.
Kurskoordinator: Overlege Terje M. Halvorsen, NIMI.
Kurssted: Ullevaal Business Class, Ullevål Stadion.
Kursavgift: Kr. 4.400,- , inkludert kursmateriell og bevertning
alle dager.
Søknadsfrist: 20. august 2002.
Påmelding: NIMI v/kurssekretær, Postboks 3843 Ullevål Stadion,
0805 Oslo. Telefon 23 26 56 56, telefax 23 26 56 67, nimi@nimi.no

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

Fortløpende kurs i basal kroppskjennskap
og T’ai chi chuan, OSLO høsten 2002
Kurset strekker seg over 10 mandager f.o.m. 2.09.2002
Kl.16.30 – 18.30
Kursleder: Ulla-Britt Skatteboe.
Sted: Fysioterapiutdanningen, Høgskolen i Oslo.
Kursavgift: 1900.-.
Påmeldingsfrist:15.08. 2002.
Ulla-Britt Skatteboe, Jomfrubråtveien 30, 1179 Oslo.

Kurs i basal kroppskjennskap og T’ai chi
Bergen HØST 2002
ved høgskolelektor Liv Helvik Skjærven, Høgskolen i Bergen,
Fysioterapeututdanningen, Møllendalsvei 6, 5009 Bergen.
Kurset strekker seg over 8 mandager
Start: 16. september, kl. 1630 – 1900.
Kurset egner seg for både nybegynnere og viderekomne.
Kursavgift kr. 1800,-.
Bindende påmelding snarest, senest innen 4. september til
Liv Helvik Skjærven, Løtveitneset 14, 5151 Straumsgrend.
Kursavgift betales postgiro 05330774349 før start.

Skriftlig bindende påmelding til: Per Morten Fredriksen, Rikshospita-
let, Fysioterapiavdelingen, Sognsvannsveien 20, 0027 Oslo eller e-post:
per.morten.fredriksen@rikshospitalet.no. Husk å oppgi navn, adresse,
yrke og telefonnummer/e-post ved påmelding.

Fredag 20. september
Trykkbelastende hjertefeil
Pasientdemonstrasjon
Trykkbelastende hjertefeil og
fysisk aktivitet
Univentrikulære hjerter
Pasientdemonstrasjon
Univertrikulær sirkulasjon og
fysisk aktivitet

Sted: Rikshospitalet
Kursledere: Forsker/fysiotera-
peut Per Morten Fredriksen og
Professor Inger Holm
Påmeldingsfrist: 26. august
2002
Kursavgift: kr. 3250,- (inklu-
dert lunsj) betales samtidig
med påmelding til Rikshospi-
talets, kto.nr. 7050 05 45 176.
MÅ MERKES Kontrakt
70007.

FYSISK AKTIVITET OG MEDFØDTE HJERTEFEIL

Torsdag 19. september
«Å leve med hjertefeil»
Hjertets anatomi
Hjertets ledningssystem
Hemodynamikk
Testing av utholdenhet
Volumbelastende hjertefeil
Referanseverdier for fysisk
yteevne

Lørdag 21. september
Sjeldne hjertefeil
Arytmier
Besvimelser og fysisk aktivitet
Ungdommer med medfødte
hjertefeil
Voksne med medfødte hjertefeil
Idrett og konkurranse
Astma og medfødt hjertefeil
«Smerter i brystet»

Konferens för sjukgymnaster
inom habilitering och omsorg

2-4 oktober i Orbaden, Bollnäs, Sverige
För info och program: www.soms.nu

Arr. Föreningen SOMS, Sverige

FORFLYTNINGSKUNNSKAP
Utdanning av forflytningsveiledere

Seminar 1: Forflytningsteknikk 19.-21. august 2002 kr 3.200,- .
Seminar 2: Pedagogikk og organisering 22.-23. august, kr 2.300,- .

Sted: Oslo
Påmelding: Forflytningsteknikk v/ Per Halvor Lunde.
Tlf 22 14 57 36, faks 22145377, e-post: forflytningsteknikk@chello.no
Mer info: www.forflytningsteknikk.no

Grunnkurs i
HMS-planlegging av bygg

Hvordan løse HMS-oppgaver i byggeprosjekter?
Gjennomgang av metodikk og lovverk, relatert til
aktuelle problemstillinger og deltagernes praksis.

Tidspunkt: 22.-23. oktober 2002
Sted: Solstrand Fjordhotell Bergen
Pris: Kr.3950,-inklusiv lunsj begge dager og middag 1.dag.
Påmelding: Faks: 55 92 45 41 eller e.mail:aase.rokne@ergoonsult.com
Mer info: Tlf.  55 92 45 40 eller   e.mail aase.rokne@ergokonsult.com
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S-E-T KOMPETANSE

Sling Exercise Therapy satt i system

Nordisk Terapi AS 
P.b 64, 4853 His

Tlf. 37 05 97 70, Fax. 37 05 97 80
E-post: terapimaster@nordiskterapi.no

S-E-T Grunnkurs
1 dag/8 timer

S-E-T Barn
1-2 dager

S-E-T Senior
1-2 dager

S-E-T Fordypning
Trinn 1-U

2 dager/16 timer

S-E-T Fordypning
Trinn 1-O

2 dager/16 timer

Gjennom årene har fysioterapeuter i Norge og utlandet stiftet bekjentskap med ”de røde tauene”, og begreper som 
sentral stabilisering, trening i åpen og lukket kinetisk kjede, sansemotorikk og progresjonsstiger på våre ulike kurs. 

10 års arbeid med utvikling og anvendelse av TerapiMaster, har munnet ut i S-E-T, Sling Exercise Therapy.

Stor fokus på å omsette teori til praksis, tilbakemeldinger på kurs og nærkontakt med klinikere 
og forskningsmiljøer i inn- og utland sørger for at S-E-T er i stadig utvikling. 

Det vil også kurstilbudet være, derfor kvalitetssikres kursmateriell og instruktører kontinuerlig.
Vi er stolte over å kunne presentere 

S-E-T Utdanningsstigen: 

S-E-T Bedrift
2 dager/16 timer

S-E-T Fordypning
Trinn 2-U

2 dager/16 timer

S-E-T Fordypning
Trinn 2-O

2 dager/16 timer

Gjennomgang av bl.a. prinsipper for funksjons-
testing av ”weak links”, trening i åpen og 
lukket kinetisk kjede, trening av stabilitet og 
sansemot-orikk. Dosering av øvelser etter 
progresjonsstige-prinsippet

S-E-T Fordypning, Trinn 1-O
Som trinn 1U, men tar for seg nakke, skuldre 
og overekstremiteter.

S-E-T Fordypning, Trinn 2-U
Praktisk oppdatering og gjennomgang av 
kliniske tester for lumbalcolumna, bekken og 
underekstremiteter samt testing av ”weak 
links”. Det arbeides med pasienter, og man får 
trening i å diagnotisere og å dosere øvelser 
samt vurdere aktuelle progresjoner.

S-E-T Fordypning, Trinn 2-O
Innhold som trinn 2U, men tar for seg nakke, 
skuldre og over-ekstremiteter.

S-E-T Spesialkurs
Disse kursene tar utgangspunkt i bestemte 
tema og gir direkte overførbar praktisk 
kunnskap om anvendelse av S-E-T overfor 

S-E-T Grunnkurs
Varighet: 1 dag / 8 timer. Kurset gir teoretisk 
og praktisk innføring Sling Exercise Therapy 
(S-E-T) og basiskunnskap i anvendelse av 
TerapiMaster for behandling og trening. 
Innføring i progresjonsstige prinsippet.

S-E-T Fordypning
Bygger på S-E-T Grunnkurs, og tilbyr 
fordypning i to trinn. På begge trinn kan man 
velge mellom 2 kurs av 2 dagers varighet.

Kursene på Trinn 1 tilsvarer tidligere 3-
dagers fordypningskurs (ikke eldre enn ´99).

Kursene forutsetter praktisk erfaring i bruk 
av TerapiMaster. For deltakelse på kurs på 
Trinn 2 forutsettes at man har deltatt på det 
tilsvarende kurs på Trinn 1.

S-E-T Fordypning, Trinn 1-U
Kurset inneholder en omfattende teoretisk 
og praktisk gjennomgang av prinsipper for 
behandling av muskel- og skjelett-lidelser etter 
S-E-T Konseptet, og fokuserer på tilstander i 
lumbal-columna, bekken og underekstremiteter. 

eldre, barn, og for utsatte grupper av 
arbeidstakere i bedrifter.
Plasseringen i forhold til den generelle 
utdanningen i S-E-T indikerer hvilke 
forkunnskaper man bør ha.

S-E-T Senior og S-E-T Barn avholdes både 
over 1 og 2 dager (8/16 timer), hvor kurs over 
2 dager gir utvidete muligheter for praktisk 
kasuistikkrettet undervisning / workshop.
Spesialkursene arrangeres jevnlig og 
annonseres spesielt. Ta kontakt for mer 
informasjon.

S-E-T Barn
Kurset vektlegger presentasjon og praktisk 
anvendelse av TerapiMaster og TerapiMaster 
Kids-produktene for barn. Tema er tidlig 
intervensjon, lekpreget stimulering og 
tverrfaglig samarbeid.

S-E-T Senior
Kurset har som målsetting å gi deltakerne idéer 
til en allsidig anvendelse av 
S-E-T for eldre brukere. Som et hjelpemiddel 
i behandling og opptrening, individuelt og i 

S-E-T Grunnkurs og Fordypningskurs har fått ny form og nytt innhold.
For de med interesse for bestemte emner anbefales S-E-T Spesialiseringskurs.

Se nedenfor for ytterligere informasjon om innholdet i de ulike kursene.

Velkommen!

grupper, og for avlastning for både pasient og 
terapeut. Det legges hovedvekt på behandling 
av hemiplegi, med overførbarhet til andre 
nevrologiske- og aldersrelaterte tilstander. 
Kurset bygger på S-E-T Grunnkurs, og det 
forutsettes at deltakerne har praktisk erfaring i 
bruk av TerapiMaster.

S-E-T Bedrift
Varighet: 2 dager / 16 timer. Kurset gir 
en grundig gjennomgang av elementene i 
tiltakspakken S-E-T Bedrift. Det bygger på 
en velprøvd inter-vensjonsmodell for bruk 
av S-E-T i bedrifts-helsetjenesten, med påvist 
betydelig reduksjon av sykefravær og økt 
trivsel blant de ansatte. Kurset innebærer en 
sertifisering av deltakeren som gir fri tilgang til 
å benytte omfattende materiell til oppfølging av 
arbeidstakere.

Kursmateriellet består bl.a. av film, 
undervisnings-materiell rettet mot 
arbeidstakere, et eget tilrettelagt testbatteri, 
og håndbøker.

NYHET!

NYHET!

S
pe

si
al

ku
rs

Ny kursstruktur
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S-E-T BEDRIFTSKURS

S-E-T FORDYPNING

S-E-T FORDYPNING

S-E-T FORDYPNING

S-E-T GRUNNKURS

Kursplan høsten 2002

Kursavgift: 
kr 1.200,- 
studenter og turnuskandidater: 
kr 600,-
Kursavgiften omfatter kursmateriell, 
samt servering av enkel luch, kaffe/te

Kursavgift: 
kr 2.400,- 
studenter og turnuskandidater: 
kr 1.200,-
Kursavgiften omfatter kursmateriell, 
samt servering av enkel luch, kaffe/te alle dager.

SPESIALKURS - kontakt oss for mer informasjon!

S-E-T BEDRIFTSKURS - 2 dager
Sted: Tid:
Oslo 19.-20.09
Bergen 21.-22.11

Gjelder alle kurs:
Antall kursplasser er begrenset.

Påmelding er bindende og må skje senest 14 dager før kurs start.

Nordisk Terapi AS
P.b 64, 4853 His

Tlf. 37 05 97 70, Fax. 37 05 97 80
E-post: terapimaster@nordiskterapi.no

NYHET!

NYHET!

S-E-T GRUNNKURS - 1 dag
Sted: Tid: 
Stavanger 12. 09
Oslo 16.09
Larvik 15.10
Roa 16.11

S-E-T FORDYPNING - 3 dager
Sted: Tid:
Ålesund 26.-28.09
Oslo 16.-18.10
Hamar 23.-25.10
Stavanger 31.10-02.11

S-E-T FORDYPNING  Trinn 2-U, 2 dager
Sted: Tid:
Bergen 09-10.10
Bergen 26.-27.11

S-E-T FORDYPNING  Trinn 2-O, 2 dager
Sted: Tid:
Bergen 11-12.10
Bergen 28.-29.11
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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

brans ejregisteret

Østerdalsgt. 1, 0658 Oslo
Tlf. 22 19 56 47. Fax 22 67 42 20.
Størst utvalg - lengst erfaring.

Komplett system for fysioterapeuters
administrative oppgaver. Mer enn 2200 brukere.

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

e-post: promed@pvf.no

ProMed® for Windows
Pasient-oppfølging og regnskap

Personlig øvelsesprogram på data
NORDISK TERAPI AS
Postboks 64, N-4853 HIS
Tlf. 37 05 97 70. Fax 37 05 97 80.
E-post: terapimaster@nordiskterapi.no
Internett: www.terapimaster.com

Varme/kulde, kremer/gel

Madrasser

Dataprodukter

Test-, treningsutstyr/
behandlingshjelpemidler

Fysioterapiutstyr generelt

Spesial Produkter Sør AS
Kjerreheia 45, 4621 KRISTIANSAND S.
Tlf: 38 01 55 94. Faks: 38 01 56 40.
E-post: post@spesialprodukter.no
Internett: www.spesialprodukter.no
Trykkavlastende madrasser
Prisforhandlet med RTV

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

ARKo Terapeut

Internett: www.arko.no
E-post: firmapost@arko.no

Tlf: 57 82 92 00. Faks: 57 82 92 01.
Datapakken for fysioterapeuter.

Hjelpemidler
for aktiv
behandling og
trening med 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.
E-post: terapimaster@nordiskterapi.no
Internett: www.terapimaster.com

Benkespesialisten

Postboks 2018 Strømsø, 3003 Drammen.
Tlf./faks 32  23 08 73 / 32 89 75 96.
Mob. 915 72 035.

FysioPartner AS
Tlf. 23 05 11 60. Fax 23 05 11 70.
E-post: post@fysiopartner.no
Internett: www.fysiopartner.no

Priser:
- 4.500 kroner for 1 år/3.000 kroner

for 1/2 år (liten modul).
- 5.800 kroner for 1 år/3.500 kroner

for 1/2 år (mellomstor modul)
- 7.500 kroner for 1 år/5.000 kroner

for 1/2 år (stor modul)
Evt. skanning av logo: 250 kroner.
Alle priser er ekskl. merverdiavgift.

Flere av FYSIOTERAPEUTENs lesere etterlyser en
samlet oversikt over leverandører av fysioterapiutstyr.
I FYSIOTERAPEUTENs bransjeregister kan firmaer re-
gistrere seg md kontaktinformasjon, opplysninger om
hva slags produkter som føres og eventuell logo.
Ved å registrere ditt firma i FYSIOTERAPEUTEN sikrer
du deg at norske fysioterapeuter blir oppmerksom på ditt
firma og dets produkter!

Hjemme-/instituttslynge
Dokumentert effekt på skulder.
God effekt på hofte- og ryggpasienter.
Svært enkel montering/demontering.
Fra 219 kr inkl. porto og mva. Uts.  399 kr
Bestilling/info: Tlf: 92 66 88 98
Nett: www.sling.no

Dorcas as, 3512 Hønefoss

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

BENKESPESIALISTEN
Anné Import

Tlf. 69 12 40 45. Faks 69 12 40 46.

Benker, krakker, matter osv.

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

DØNSKI  INDUSTRI AS

Norsk produsent av medisinsk
forbruksmatriell

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



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

Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) organiserer
offentlig godkjente fysioterapeuter og studenter.

Både privatpraktiserende og offentlig ansatte
fysioterapeuter er medlemmer.

Sentralstyret
Forbundsleder: Anne Lexow

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

Nestleder: Elin Engeseth
Rypesnaret 4, 1407 Vinterbro

Tlf. 90 52 90 33 a, 64 94 65 13 p
Bente Elisabeth Moe (leder Ansatt råd)

Fageråsveien 26, 1415 Oppegård
Tlf. 64 87 84 75 a, 66 99 30 65 p

64 87 86 70 faks, bemjec@frisurf.no
Roar Høidal (leder Privat råd)

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

hoeidal@c2i.net
Stig B. Salberg

Tyholtvn. 5, 7500 Stjørdal
Tlf. 74 82 49 96 a, 74 82 50 86 p,

Beate Ytreberg
Olsgårdlia 9, 9016 Tromsø

Tlf. 77 66 06 89 a, beate.ytreberg@hitos.no
Siri Bjørnnes

Haugane 26 B, 3408 Tranby
Tlf. 32 85 48 70 a, 32 85 17 05 p, sieli@online.no

Guri Tokle
Havsteinflata 2 d, 7021 Trondheim

Tlf.: 73 86 90 86 a, 73 86 79 87 faks,
72 55 22 26 p

Studentobservatør:
Dan Morten Kleppe, Jordalsgt. 6, 0657 Oslo.

danmorten@hotmail.com Tlf. 90 20 78 85

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

Spesialrådgiver: Grete Treider, 22 93 30 62
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
Kst. seksjonsleder: Malene Haneborg, 22 93 30 72
Kollegaveiledning: Vippen Fleischer, 22 93 30 76
Fagkonsulent - kurs: Jorunn Lunde, 22 93 30 75

Fagkonsulent - kurs: Micheline Viktil, 22 93 30 70
Fagkonsulent spes.ordn.: Bente Øfjord, 22 93 30 86

Kurssekretær: Monica Haugen, 22 93 30 66

Forhandlingsseksjonen
Seksjonsleder: Sonja Billington, 22 93 30 61
Rådgiver: Anne Sofie Andersen, 22 93 30 55

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

Rådgiver: Kjersti Hatlestad, 22 93 30 56
Rådgiver: Kirsti Glad, 22 93 30 82

Fond til etter- og videreutdanning
av fysioterapeuter

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

Anne L. Lexow
forbundsleder

I skrivende stund er lønnsoppgjøret i Staten, kommunene (KS) og Oslo kommune i havn
og streik avverget. I sykehussektoren der NAVO er arbeidsgiverorganisasjon etter at Sta-
ten overtok sykehusene, er vi per i dag 27. mai i mekling. Når dette bladet leses vet vi
om vi unngikk konflikt her også.

Av resultatene så langt er det gitt totalrammer på rundt seks prosent. Dette inkluderer
generelle tillegg, sentrale justeringer og pott til lokale forhandlinger. Alle får minimum
6.000 kroner, og mange får mer. I alle tariffområder er det satt av en relativt stor pott til
lokale forhandlinger.

Et positivt trekk i oppgjøret er at minstelønnsnivået er gitt et betydelig løft. For fysio-
terapeuter betyr det at grunnstillinger og avansementsstillinger i kommunene starter på
250.000 kroner, med andre ord 35.000 kroner over dagens nivå. Dette er et skritt i riktig
retning. Imidlertid er vi ikke helt fornøyd med at minstelønnssatsene etter 10 år ikke ble
på mer enn 271.000. Det skal for disse gis et ytterligere tillegg per 1.7.2003 på 6.000
kroner.

I årets oppgjør har NFF lagt vekt på, foruten å heve minstelønnsnivået, faglige og ad-
ministrative karriereveier. Vi ser oss rimelig fornøyd med at spesialfysioterapeuten er gitt
en minstelønn i kommunene på 270.000, økende til 290.000 etter 10 år. Minstelønn med
10 års ansiennitet økes til 300.000 per 01.07.2003.

Når det gjelder lederstillingene i kommunesektoren har ikke disse lengre sentralt defi-
nert minstelønn, men omfattes likevel av det generelle tillegget på 6.000 kroner. Dette
omfatter alle lederstillingene våre i kommunal sektor inkludert kommunefysioterapeut
(7303). For disse mener vi at det vil være en del å hente i lokale forhandlinger. En rela-
tivt stor lokal pott, sentrale føringer samt at minimumsavlønningene er hevet betraktelig
vil gi oss muligheter for et løft for lederstillingene.

I Oslo kommune har alle fått et generelt tillegg på mellom 7.000 og 10.000 kroner,
samt tillegg på ett lønnstrinn til alle i Fysioterapeut I-stilling, og 1-4 lønnstrinn økning
for alle i grunnstillinger.

I staten skal justeringsforhandlingene gjennomføres i juni, og til dette er det satt av
1,5 prosent, noe som i gjennomsnitt tilsvarer 4.600 kroner per årsverk.

Det er foreløpig ikke gjort endringer for turnuskandidatene i noen av tariffområdene.
Disse vil det nå bli forhandlet for utenfor hovedtariffavtalen.

I neste nummer av FYSIOTERAPEUTEN, etter at også sykehussektoren er ferdig-
forhandlet, vil det bli laget en fullstendig oversikt over resultatet av årets oppgjør i of-
fentlig sektor.

I disse dager starter vi også forhandlingene om driftstilskudd og takster. Når det gjel-
der det generelle påslaget er vi optimistiske. Oppgjøret i offentlig sektor skal ha en
overslagseffekt på oppgjøret i privat sektor. Så med rammene gitt i offentlig sektor ser vi
fremtiden lyst i møte med hensyn til de privatpraktiserendes oppgjør.

Snuoperasjonen har begynt
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Sjekk deg selv på NFFs
hjemmeside

Det er svært viktig at NFFs medlemsregister til
enhver tid er oppdatert og korrekt. Fra NFFs

startside, www.fysio.no, kan du nå klikke deg
direkte inn på registeret, følge instruksjonene
og sjekke de data som du er registrert med.

Skulle det være behov for endringer, adresse,
arbeidssted, telefonnummer, e-postadresse

osv, kan du gjøre disse direkte på nettet.

Usignerte artikler på nyttsidene er skrevet
av  informasjonsleder Johan Dahlstrøm.
Ta gjerne kontakt dersom du har stoff
til nyttsidene.
Telefon: 22 93 30 53.
E-post: johan.dahlstrom@fysio.no

www.fysio.no

En julaften for mange år siden, hørte jeg en pre-
ken som jeg aldri har kunnet glemme. Presten
hadde over en tid forsøkt å legge merke til hva
avisene var fylt med. På tross av at han opplevde
å ha det godt, var det nesten bare nyheter som
tilhørte kategorien «AKK». Svært sjelden var det
nyheter som kunne legges i kategorien «TAKK».

Slik opplever også jeg at mediabildet er i sin
beskrivelse av hvordan det er å være gammel/el-
dre i Norge i dag. Det er stort sett bare elendighets-
historier som får plass i aviser og TV. Når ble sist
en institusjon, et sykehus eller en kommune viet
spalteplass til positiv omtale? Av og til så føler
man seg som kommunalt ansatt nesten som en
forbryter som skal henges ut offentlig.  Jeg kan
godt forstå at dagens ungdom ikke ønsker å søke
seg til sykepleien, hjelpepleien eller andre
omsorgsyrker. Det ser da ikke særlig morsomt/
faglig spennende ut å satse studietid eller studie-

Hvilken eldreomsorg ønsker vi?

Er jeg motivert?

Spesialistordning på nett
NFFs landsmøte vedtok i 1987 bruk av spesialist-
betegnelse i fysioterapi.

Det ga Sentralstyret fullmakt til å arbeide frem
krav til relevant utdanning og praksis innenfor
de ulike spesialistområdene.  I 1990 fattet Sen-
tralstyret vedtak om Spesialistordningens utfor-
ming.

Vedtaket la grunnlag for godkjenning av spe-
sialister MNFF.  Spesialisttittelen tildeles etter in-
dividuell søknad og gis kun til medlemmer av
NFF. Spesialistordningen foreligger fullstendig
oppdatert under faglig virksomhet på
www.fysio.no hvor vedtak fra NFFs landsmøte i
2001 er innarbeidet i informasjonen, og nytt er
at du nå kan hente oversikt over alle godkjente
spesialister, eventuelt sortert på fylke og spe-
sialitet.

Fagseksjonen i NFF arbeider også med å ut-
vikle flere interaktive skjemaer slik at du innen
kort tid vil få muligheten til å logge deg inn med
ditt medlemsnummer, skrive inn dine kvalifika-
sjoner og få veiledning på hvor langt du er kom-

met i oppbygningen av kompetanse mot å bli spe-
sialist.

Også søknadsskjema for førstegangs-
godkjenning, om fornyet godkjenning og om god-
kjenning av etter- og videreutdanning, vil bli ut-
arbeidet i en interaktiv form.

lån på en «håpløs» (og dårlig betalt) yrkeskarriere.
Eller ser man fram til å bli gammel og hjelpetren-
gende?

Kjenner du noen gode historier som fortjener en
plass i mediabildet? Kan vi være med å nyansere inn-
trykket av offentlig sektor?

Jeg mener ikke at pressen skal la være å trekke
fram kritikkverdige forhold i eldreomsorg eller an-
nen offentlig tjeneste. Det er mange uverdige forhold
som må rettes opp før vi kan si at vi har et godt hel-
sevesen for alle. Blant annet er det viktig å unngå
unødige infeksjoner hos eldre, men jeg tror det er
like viktig å fylle sykehjemmene med noe som hever
livskvaliteten. Flere undersøkelser viser at eldre har
en bedre opplevelse av hverdagen ved å ha dyr rundt
seg. Jeg har sett hvordan en malende katt i fanget
sammen med dagens første kaffekopp forskyver ned-
stemthet og tristhet, slik at morgenstell har foregått i
samarbeid i stedet for med motvilje og overtalelse.

Det er kanskje ikke de store og dyre investerin-
gene som gir best uttelling. Det handler kan hende
mer om holdninger og tilnærming til et normali-
sert liv?

Hvilken eldreomsorg vil vi bli møtt av når vi
trenger hjelp fra det offentlige? Ønsker vi fortsatt
å bli sett på med respekt som voksne selvsten-
dige individ? Eller synes vi det er OK bare å være
«hu senile» borti gangen som må dusje på man-
dag, for da dusjer alle her på heimen?

La oss behandle de eldre slik vi også gjerne
vil bli behandlet! Eldre er ungdom som har levd
noen år lenger enn oss.

Else-Berit Momrak, avgått leder i
faggruppen for geronto-geriatrisk
fysioterapi
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I nform
asjon  fra  NFF

Siden 1997 har NFF hatt et tilbud om kollega-
veiledning i grupper, noe som blant annet er et
krav for å bli spesialist innen fysioterapi. Vi har
36 veiledere rundt i landet med solid kompetanse
innen kommunikasjon og veiledning, både for-
mell og reell. Disse har allerede hatt flere opp-
drag i forhold til for eksempel individuell veiled-
ning, små kurs og seminarer.

Vi er stolte over vårt veilederkorps og øn-
sker at flere skal få glede av deres kompetanse.
Derfor kommer vi med et utvidet tilbud innen
veiledning og kommunikasjon.

Veiledning skal bidra til økt bevissthet rundt
egne ressurser, egne verdier, egne tanker og fø-
lelser – og hjelpe den enkelte til å se nye mulig-
heter og løsninger på eventuelle problemer.

I mange fysioterapeuters arbeid ligger det en
veileder/opplæringsfunksjon.

Økt bevissthet om egen kommunikasjon og
eventuell opplæring i hva «veiledning» innebæ-
rer, kan gjøre den delen av jobben mer spen-
nende både for fysioterapeuten selv og for de
som skal «veiledes»!

Gjennom kontakt med fysioterapeuter og
annet helsepersonell har vi sett at det kan være
uvurderlig å få en person utenfra til hjelp i for-
skjellige situasjoner. Tverrfaglige samarbeids-

Bruk avtalegiro

NFF-medlemmer som per i dag ikke benytter avtalegiro for betaling av kontingent og
forsikring, men som ønsker å gå inn på denne ordningen, kan ta kontakt med Rune
Tørrlenn (telefon 22 93 30 65) for å få tildelt KID-nummer. Deretter kontakter man ban-
ken, som ordner resten. Avtalegiro innebærer et automatisk månedlig trekk fra den kon-
toen man oppgir. Hvert månedlig trekk varsles på kontoutskriften,
slik at man kan velge om man vil holde trekket tilbake.

Avtalen kan når som helst sies opp med banken.
For å komme med på denne ordningen fra 1.7 bør dere ta kontakt så raskt som mulig.

NFF utvider sitt tilbud innen veiledning
og kommunikasjon

grupper er et eksempel på en målgruppe.
Også brukere av helsetjenesten som pa-

sient- og pårørendegrupper dere har kon-
takt med, kan ha stor nytte av veiledning.

For å møte behovene tilbyr vi nå alt fra
individuell veiledning i ønsket omfang

– til seminarer/opplæring med kom-
munikasjon, veiledning og konflikt-
håndtering som temaer. Dette kommer
selvfølgelig i tillegg til kollegaveiledning
i grupper etter den opprinnelige malen.

Det er utarbeidet en liten brosjyre
som presenterer tilbudene. Ta kontakt,
så sender vi deg den!

NFFs fond for etter- og videreut-
danning subsidierer NFFs medlem-
mer. De får derfor et rimeligere til-
bud enn ikke-medlemmer.  Men alle
er like velkomne!

Vippen Fleischer,
rådgiver kollegaveiledning

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

Treningsutstyr

Forbruksmateriell

Fysioterapiutstyr
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AKERSHUS
Gerty Lund, Mellomskarva 16, 1350 Lommedalen,
67 80 19 77 hj.kontor (man. 12.00 – 16.00)
67 52 18 01 a, 67 56 28 67 p /mobil: 95 83 03 73
67 80 19 78 faks a, gerty@online.no

AUST-AGDER
Bjørn Pettersen, Borås 37, 4900 Tvedestrand,
03 17 77/37 06 21 33 a, 90 20 93 76 mobil,
37 03 42 68 p, bj-pett3@online.no

BUSKERUD
Beathe Lind Halland, Lerkevn. 6, 3370 Vikersund,
32 24 57 35/70 a, 32 24 57 10 faks
32 78 82 84 p, nff-buskerud@Drammen.online.no

FINNMARK
Audun Bjerke, Blåbærlia 2 j, leil. 7, 9600 Hammer-
fest, 78 42 10 00/ 12 61 a, 92 28 53 31 p,
78 42 11 07 faks a, audunbjerke@hotmail.com

HEDMARK
Olai Myklebust, Kirkeveien 66, 2380 Brumunddal,
62 34 04 43 a, 62 34 27 96 faks,
62 34 04 43 p, ol-myk@online.no

HORDALAND
Janiche Helen Pedersen, Skoglien 18, 5057 Bergen,
55 56 79 50 a, 55 29 52 99 p, skoglien@c2i.net

NORDLAND
Kjell Anders Ness, Fenesveien 8
8550 Lødingen, 76 93 34 90/91 a
76 93 34 99 faks, 76 93 13 25 p
kjell.ness@lodingen-arbeidssenter.no

NORDMØRE OG ROMSDAL
Britt Rakvåg Roald, Hjellmyrnakken 19, 6429 Molde
71 21 74 60 a, 71 25 34 07 p, broald@online.no

NORD-ROGALAND
Geir Waaktaar, 5550 Sveio
53 74 00 68 a, 53 74 04 79 faks, 53 74 07 17 p,
mobil:  91 53 25 56, waaktaa@online.no

NORD-TRØNDELAG
Tove Vannes Sundby, Bregnev. 12, 7600 Levanger,
74 09 80 00/8139 a, 74 09 60 17 p,
mobil: 41 40 67 58, 74 09 85 00 faks
tovev@operamail.com

OPPLAND
Bodil Ulimoen, Risevegen, 2608 Lillehammer,
961 24 68 60/64 a/48 04 31 03, 61 26 96 12 p,
61 24 68 65 faks, bodiu@online.no

OSLO
Henrietta Richter U, Bregneveien 2 A, 1825 Tomter,
69 92 35 37 p, 23 49 68 07 a
22 93 30 81 NFF/22 56 58 25 faks NFF
nff.oslo@fysio.no

SOGN OG FJORDANE
Grytsje Kooistra, Seimsdalen, 6885 Årdalstangen,
57 66 52 46 a, 57 66 12 75 p, kooistra@online.no

SUNNMØRE
Alf Kåre Parr, Hatlevika 64
6016 Ålesund, 70 10 51 61 a
70 14 64 40 p, parr@c2i.net

SØR-ROGALAND
Ketil Simonsen, Grovene 38
4318 Sandnes, 51 59 92 89 a/51 59 92 99 faks
51 62 24 04 p, 95 14 71 37,
ketilsim@frisurf.no

SØR-TRØNDELAG
Jan Harry Størksen Elvegata 1 A
7012 Trondheim, 73 55 92 75 a 73 53 34 13 p
harry.storksen@ahs.hist.no

TELEMARK
Kjetil Loen, Hoppestad 52
3721 Skien, 35 00 37 46 a
35 59 33 19 p / 91 86 14 41 mobil
kjetil.loen@tss.telemax.no

TROMS
Anders Aasheim, Kantarellvn. 62
9100 Kvaløysletta, 77 64 24 78 a,
77 64 24 61 faks, 77 65 11 63 p,
anders61@online.no

VEST-AGDER
Ann Kristin Birkeland Aune, Fagerdalsveien 8 B
4617 Kristiansand, 38 07 58 01/09 a
38 07 58 21 faks a, 38 01 61 22 p
jv.aune@frisurf.no

VESTFOLD
Morten de Lange, Skolegata 15
3182 Horten, 33 08 54 55 a mobil: 97 55 01 60
33 04 08 40 p, morte-dl@online.no

ØSTFOLD
Tommy Aasli, Fabelfaret 6
1718 Greåker, 69 14 48 40 a
69 14 47 97 faks, 69 14 04 66 p
to-aasli@frisurf.no

NFFs faggrupper
NFFs faggr. for barne- og ungdomsfysioterapi
Ellen Braarud, HMS-SørTrøndelag. 73 84 87 62 a,
73 52 24 67 p, ellen.braarud@hotmail.com
Karin Størseth, Ørland Medisinske Senter.
72 51 41 46 a, 72 52 48 31 p,
karin.storseth@orlandkommune.no

NFFs faggr. for ergonomi
Leder Hein Dag Torgersen, Vidjeveien 61,
3151 Tolvsrød, 33 46 23 75 a, 33 46 46 31 faks,
33 32 80 32 p, 41 30 63 62 mobil, hmst@hms.vf.no
hein.dag.torgersen@hms.vf.no

NFFs faggr. for geronto- og geriatrisk fysioterapi
Kristin Sandvik Persson, Kipeåsen 12
5114 Tertnes, 55 53 18 25 a, 55 24 41 06 p
kristin.persson@bergen.kommune.no

NFFs faggr. for manuell terapi
Peter Christian Lehne, Postboks 797,
8510 Narvik, 76 96 79 99 a, 76 96 79 90 faks
76 94 74 21 p, imt@narviknett.no

NFFs faggr. for mensendieckfysioterapi
Ole Øien Rusletvedt, Dønskitoppen 16 S,
1346 Gjettum, 92 24 12 54 mobil oleor@online.no
sekretær Marit Krogstad:  markro@online.no

NFFs faggr. NOR
Grete Mellingen Homstøl, Hans Houensgt. 6,
3715 Skien, 97 53 62 11 mobil
35 53 53 62 faks, gretebms@frisurf.no

NFFs faggr. for kvinnehelse
Kjersti Hatlebrekke, Birkelundsbakken 1 b (3)
5231 Paradis, 55 55 34 80/81 a, 55 91 31 32 p,
55 13 62 71 faks, kje-hat@online.no

NFFs faggr. for psykiatrisk og psykosomatisk
fysioterapi
Berit Ianssen, Ringvn. 26, 7600 Levanger,
74 08 99 77 a, 74 08 88 30 p, 74 08 91 26 faks
henlun@online.no

NFFs faggr. for idrettsfysioterapi
Knut Jæger Hansen, Tysleveien 13, 1163 Oslo,
23 26 56 03 a (NIMI), 22 29 53 58 p, knujh@online.no

NFFs faggr. for hjerte- og lungefysioterapi
Ingunn Midgaard Orø, Kjempeveien 1 c,
4631 Kristiansand, 38 07 30 34 arb/30 30
38 07 30 31 faks, 38 09 02 40 p
ingunn.oro@vas.no

NFFs faggruppe for onkologisk fysioterapi
og lymfødembehandling
Anne Claudi Stenseth, Haukelivn. 4, 1415 Oppegård,
66 80 25 23/24 a, 66 99 37 85 p,
anne.stenseth@c2i.net

NFFs fagforum
NFFs fagforum for terapiridning - FTR
Leder Trille Staubo, Hospitsvn. 25, 0789 Oslo,
22 49 11 76 fax, 22 49 09 94 p, kestaubo@online.no
Kontaktperson/sekretær:Trine Boysen, 67 13 96 32 p

NFFs fagforum for akupunktur
Gaute Mehl, Sømv. 31 C, 0493 Oslo,
22 11 50 02 a, 22 15 91 94 p.

NFFs avdelinger, faggrupper og fagforum

Privatpraktiserende
fysioterapeuters gruppe, PFG
Trond Hannestad, Søndre Øyjordet 32,
5038 Bergen, 55 53 91 20 a, 55 53 91
21 faks a, 55 25 73 72 p   mobil 41 20
17 94, hannman@online.no
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I nform
asjon  fra  NFF

Trykksaker – brosjyrer – bøker

Retningslinjer
● Retningslinjer for retningslinjer, 1998. Rapport om utvikling av faglige retningslinjer.

Eventuelt kopi, gratis.

Veiledere
● Fysioterapi i somatiske sykehus, revidert 2000. Pris kr. 50.
● Fysioterapi i kommunehelsetjenesten, revidert 1997. Pris kr. 50.
● Fysioterapi som døråpner til psykoterapi, 1996. Rapport v/ fysioterapeut Gro Cecilie

Meisingseth om hvordan fysioterapeuter jobber i et barne-og ungdomspsykiatrisk
team. Pris kr. 50.

● Ledere av fysioterapitjenesten. Pris kr. 50.

Drift av privat praksis
● Informasjonsperm for privatpraktiserende – gratis for medlemmer, andre kr. 1000.
● Honorarberegning for selvstendig næringsdrivende, kr. 30.

NFFs programnotater
● Fysioterapi i skolehelsetjenesten.
● Fysioterapi for barn under skolealder 0-6år.
● Fysioterapi i bedriftshelsetjenesten.
● Gerontologisk/geriatrisk fysioterapi.
● Rehabilitering.
● Fysioterapi i psykisk helsevern.
● Fysioterapi i privat praksis.
● Fysioterapi i somatiske sykehus.
Programnotatene er oppdatert 1999 og er gratis.

Brosjyrer fra NFFs faggruppene
● Myten om ergonomi.
● Hvordan reagerer folk når du viser deg i døren?
● Fysioterapi for eldre.
● Hjerte- og lungefysioterapi.
● Faggruppe fro psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi.
● Bekkenløsning.
● Manuell terapi.
● Manuell terapi – spesialkompetanse.
● Terapiridning – Kopi.
● Idrettsfysioterapi – Kopi.
Brosjyrene er gratis.

Bøker
● Ord og bilder fra fysioterapeuter. Gavebok med kunstneriske bidrag fra

fysioterapeuter – 1999. Pris kr 130.
● Mellom profitt og helse. Om fysioterapeutens rolle i norsk arbeidsmiljø frem til i dag.

Av Karin Helene Haugen – 1999. Pris kr. 150.
● En utdanning i bevegelse – 100 år med fysioterapiutdanning i Norge.

Av Karin Helene Haugen – 1997. Pris kr. 265.
● Kroppen og Traume, Katharina Holmberg. Pris kr. 40.
Bestilles fra NFFs sekretariat ved Francoise Thorkildson, e-mail: francoise.thorkildson@fysio.no

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

Treningsutstyr

Forbruksmateriell

Fysioterapiutstyr
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ÅRSABONNEMENT - LØSSALG
Norge: 950 kroner. Utland: 990 kroner.
Offentlige institusjoner: 800 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
7   3/6   7/6 28/6
8 15/7 19/7   9/8

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.

Juni
14.-16. Reykjavik, Island. VI Nordic Conference
on Cardiac Rehabilitation.
Arr.: Icelandic Association of Cardiopulmonary
Rehabilitation Professionals. Info: Ferdaskrifstofa
Íslands/Icelandic Tourist Bureau Congrex Iceland.
Faks: + 354 562 3345. E-post: congrex@itb.is
Nett: www.tv.is/mbe

17.-18. Hamar. Årskonferanse for Forum for miljø
og helse. Tema: Fysisk aktivitet og friluftsliv.
Info: tlf.: 22 05 08 00, fmh@fmh.no

August
30.-31. Bergen. Ageing and Diversity. Konfe-
ranse om aldring. Arr: European Behavioural and
Social Science Research Section of the Internatio-
nal Association of Gerontology. Info:
www.nova.no/nyheter/kalender/ebssrssymp.htm

September
12.-14. Oslo. Nordisk kongress i
lymfødembehandling for fysioterapeuter. Arr.:
Skandinavisk forum for lymfologi. Info: Kristin
Ruder, epost: ruder@online.no

14.-18. Stockholm. European Respiratory
Society’s årlige kongress. Info: www.ersnet.org

Oktober
10.-11. Göteborg, Sverige. Den 3:e nordiska
konferensen i psykiatrisk och psykosomatisk
Sjukgymnastik/Fysioterapi. Tema: Møtet. Arr.:
Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund i sam-
arbeid med det danske og norske fysioterapeut-
forbundene. Info: birgitta.bergmann@lsr.se.

11.-13. Oslo. Internasjonal Mensendieck-
kongress. 75 års jubileum Mensendieck
11. oktober. Info: markro@online.no

17.-19. San Carlos, Costa Rica. Internasjonal
fysioterapikonferanse. Tema: Fysioterapi i det
nye årtusenet. Arr.: Santa Paula Universitetet.
Info: www.terapia.or.cr/Events.html

24.-26. Piza, Italia. 14th annual meeting for euro-
pean academy of childhood disability.
Tema: Treatment of childhood disabilities.
Info: www.inpe.unipi.it/eacd2002 

November
27.-30. Wien, Østerrike. European congress on
prevention of diseases through physiotherapy.
Info: Procon Conference, Incentive & Event Ma-
nagement GmbH, Ms Carina Satke, Odoakergasse
34-36/3, 1160 Wien. Tlf.: +43/1/486 40 40-45,
faks: +43/1/486 40 40-46.

Tips oss. Denne listen er ikke fullstendig. Hjelp oss å gjøre den bedre. Tips oss om konfe-
ranser og seminarer som kan være av interesse for våre lesere, så kan vi bidra til at de kan
planlegge 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.

2003
Januar
20.- 21. Oslo. Den 4. nasjonale lungere-
habiliteringskonferansen. NFFs kontaktperson:
Liv Circhirillo tlf.: 67 92 94 47,
e-post: livcirchi@hotmail.com

Mars
14.-16. mars, Trondheim. Årsmøteseminar, NFFs
faggruppe for manuell terapi. Prekurs med
Dianne Lee fra Canada. Info: mt2003@tsforum.no

2004
Mars
21.- 26. Cape Town, Sør-Afrika. Den 8. IFOMT-
kongressen. Tema: Balancing the Outcome of
Manual Therapy. Arr: International Federation of
Manipulative Therapy. Info: Sally Elliott,
Conference Management Centre. Faks: +27  21
448-6263 Nett: www.uct.ac.za/depts/pgc/

ifomt.html E-post: selliott@curie.uct.ac.za
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Eksklusiv idyll i Sommer-Danmark

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  

Avbestillingsforsikring: 
voksen kr. 98,-/barn kr. 49,-.
Ekspedisjonsgebyr kr. 35,-.
Enkeltromstillegg. Med forbehold
om utsolgte datoer samt trykkfeil.
Sluttrengjøring er inkludert.

Tjøme og Telemark!
5 overnattinger, 5 frokoster

Reisetips:
Forhør deg nærmere hos
DTF travel om båtforbin-
delser med

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

pris pr. pers. i minidobbeltrom

kr. 1.749,-

Skjærgårdsparadiset Tjøme eller Telemarks
praktfulle vidder – hvordan beskrive Norge
når sommeren er på sitt vakreste? Du
behøver slett ikke velge! Ta 3 herlige sol-
skinnsdager med masser av maritim som-
merstemning og avslapping på solvarme
svarberg. På herlige Rica Havna Hotel i
Tjømes skjærgård, har du havnen og bade-

muligheter like utenfor døren – og kombi-
ner det med alle opplevelsene i Henrik
Ibsens fødeby Skien, i hjertet av Telemark.
Her bor du på Rica Ibsen Hotel midt i Skien
med spennende aktiviteter innenfor rekke-
vidde. Denne kombinasjonsferien oppfyller
de aller fleste ferieønsker – til en spesielt
fordelaktig pris!

Havna Hotel og Rica Ibsen Hotel
Sommerferiekombinasjon med 
3 dager i Tjømes skjærgård og 
2 dager i Telemarkens hjerte
Skien
Hotellet tilbyr restaurant, innendørs
swimmingpool, solarium og badstue. På
Rica Havna Hotel er det også mulig å
spille minigolf, squash og tennis, man
har også adgang til treningsrom. Noen av
de overstående aktivitetene er mot gebyr.
Alle rom har bad/ WC, TV samt telefon.
På Rica Havna Hotel er det også minibar
på rommene.

Rundturen starter på Rica Havna Hotel:
Juni: 24 * 29 
Juli: 4 *  9 * 14 * 19 * 24 * 29
Aug.: 3 *  8 * 13

pris pr. pers. i dobbeltrom

kr. 1.399,- 

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

Rica Ibsen HotelRica Havna Hotel 

5 overnattinger, 5 frokoster, 3 to-retters middager/buffet

Besøk deilige Sydsjælland når somme-
ren har inntatt det danske sommerlan-
det for alvor. Kornåkrene bølger dovent
i vinden, stråtekte bindingsverkshus
idyllisk plassert i de mange små byene,
og strendene med sol og høy himmel
ånder av deilig, avslappet sommerstem-
ning. I dette vakre eventyrlandet står
opplevelsene i kø og venter på deg!
Holmegaard Glasværk, Vikingborgen
Trælleborg og de deiligste sandstrender
slik du bare kan finne dem i Danmark,
ligger også i området. Sorø Storkro
med Danmarks største stråtak, er et eks-
klusivt og moderne hotell med hygge
og særegen atmosfære. Hotellet ligger i
vakre naturomgivelser ved Sorø, kun 20
km fra de deiligste sandstrender.

Comwell Sorø Storkro ★★★★
Hotellet tilbyr restaurant, bar, bibliotek, poolbiljard og bordten-
nis. Swimmingpool, barnepool, spapool, badstue og solarium.
Alle rom har bad/WC, TV og telefon.

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

REISER - med egen transport - for
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