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ELPHA 1000
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ELPHA 3000
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Justerbar puls

FysioPartner AS har nå inngått et 
samarbeid med en av verdens fremste 
produsenter innen elektromedisin,
Danmeter som produserer Elpha. 
Det er en glede for oss å kunne 
formidle 20 års erfaring kombinert
med moderne teknologi til deg.

DANMETER
Danmeter (Elpha) er et innovativt og ledende firma
innen elektroterapi. Firmaet ble etablert i Danmark 
i 1977, og er i dag representert i store deler av verden.
Med høy teknisk og medisinsk kompetanse tilbyr  
de produkter med god kvalitet, enkle- og driftsikre 
løsninger.  

I TILLEGG HAR ALLE ELPHA-APPARATER:
• Lav frekvent, høy frekvent og pulset TNS
• Automatisk funksjonstest 
• Repetisjonsfunksjon 
• Energitimer 
• Slitesterke kabler
• Lysindikasjon ved aktiv stimulering
• Asymetrisk og bifasisk strømføring
• Avledningsfunksjon
• Belteklips

Kontakte oss for ytterligere informasjon!
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Fysioterapeut Grethe Rønvik har fått
godkjenning som spesialist i klinisk
sexologi. Hun mener bakgrunnen som
fysioterapeut gir et godt utgangspunkt
for å forstå fysiske og psykiske proble-
mer av seksuell karakter.

Mens Helsedepartementet jobber med å plassere
opptreningsinstitusjonene inn i helsekjeden, er det
stadig flere som gir opp. Revmatismehuset i
Trondheim stenger dørene 1. september og 50
opptreningsplasser forsvinner. Trondheim Sani-
tetsforening som eier og driver institusjonen,
kunne ikke leve med en døgnpris på 932 kroner.

Bente (27) jobber i barnehage og har
vært plaget med kronisk svimmelhet i to
år. Hvordan undersøker og behandler
fysioterapeuter henne?
FYSIOTERAPEUTEN sendte en kasuistikk
med tre spørsmål til NFFs faggrupper.
Fire faggrupper tok utfordringen.
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I to fagartikler gjennomgår Kjersti Wilhelmsen, Fredrik
Goplen og Otto Inge Molvær årsaker til og undersøkelse/
behandling av pasienter med svimmelhet. Forfatterne jobber
alle ved Balanselaboratoriet på Haukeland sykehus. Siden
2001 har laboratoriet hatt offisiell status som Nasjonalt
kompetansesenter for vestibulære sykdommer.
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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.

Kua dør mens gresset gror

Til tross for fagre ord om å satse på rehabilitering, foregår det en storstilt nedbygging

av de private opptreningsinstitusjonene.

I dette nummeret av tidsskriftet kan du lese om at Trondheim Sanitetsforening har

besluttet å legge ned Revmatismehuset. Nye regler for egenbetaling kombinert med

manglende kompensasjon fra staten, har ført til at Sanitetsforeningen ikke lenger har

råd til å drive videre. 1. september er det kroken på døra. Da legges virksomheten ned

og de ansatte, deriblant fem fysioterapeuter, mister jobbene sine. Det er en mager trøst

at St. Olavs Hospital har sagt seg villig til å gi dem fortrinnsrett Når det blir ledige stil-

linger ved sykehuset. De 50 opptreningsplassene forsvinner uansett.

Revmatismehuset er den fjerde private opptreningsinstitusjonen som i løpet av et

drøyt år legger ned eller går konkurs. Flere andre ligger også tynt an, én institusjon er i

gjeldsforhandlinger mens minst to andre lever fra hånd til munn eller har redusert tilbu-

det kraftig.

Det er tilsynelatende tverrpolitisk enighet om at det skal satses på rehabilitering. Det

er også tilsynelatende enighet om at de private opptreningsinstitusjonene har en viktig

plass i rehabiliteringskjeden. Likevel bevilget Stortinget bare 25 av de 175 millionene

opptreningsinstitusjonene trenger for å få hodet over vannet da nasjonalbudsjettet ble

revidert.

Helsedepartementet rapporterer om at det er i ferd med å foreta en gjennomgang av

finansieringsordningen for institusjonene. Forunderlig nok forteller statssekretæren at

«det først og fremst ikke er snakk om penger», men hvilken plass institusjonene skal ha

i helsekjeden, som er det viktigste samtaletemaet i departementet. Slik regjeringen nå

turnerer saken, vil det knapt være noen opptreningsinstitusjoner igjen til å lage kjede av

når den tid kommer.

Kua er i ferd med å dø. Det hjelper ikke at regjeringen forsikrer oss om at gresset er

i ferd med å gro.



Inntektsforhandlinger

Driftstilskuddet økes til 202.956

kroner fra 1. juli. Takstene økes i

gjennomsnitt med 6,2 prosent fra

samme tid.

Av Espen Mathisen
espen.mathisen@fysio.no

Første del av forhandlingene om driftstil-
skudd og takster var ferdig i begynnelsen av
juni. NFF og staten er enige om å øke både
driftstilskuddet og takstene med 6,2 prosent.
Det betyr at driftstilskuddet fra 1. juli kom-
mer til å være 202.956 kroner.

NFF krevde at kommuner som somler
med å justere tilskuddet, må betale mora-
renter. Noen kommuner venter lenge før de
justerer tilskuddene. Fysioterapeuter vi har
snakket med, forteller at kommunen har be-
talt «gammelt» driftstilskudd i 11 måneder
(!) før den har regulert tilskuddet. Ved etter-
betalingen har fysioterapeutene ikke fått
renter på det tilbakeholdte beløpet. I skri-

Driftstilskuddet økes
vende stund er det usikkert om NFFs mora-
rente-krav blir innfridd av staten.

Takstene
Også takstene skal i gjennomsnitt økes med
6,2 prosent. Forhandlingene om fordeling av
rammen på de ulike takstene er heller ikke
ferdig i det dette skrives. Følg derfor med på
www.fysioterapeuten.no eller www.fysio.no/
tariff02 for hvordan de nye takstene blir.
Norsk Fysioterapeutforbund sender for øvrig
ut ny takstplakat og forskrift til privat-
praktiserende medlemmer før 1. juli.

NFF fikk et engangsbeløp på tre millio-
ner kroner til Fondet for etter- og videreut-
danning for fysioterapeuter. I protkollen he-
ter det at «ved bruk av disse midlene skal
privatpraktiserende særlig tilgodeses». Dette
beløpet er gitt i tillegg til den ordinære av-
setningen til Fondet.

Fornøyd
Trond Hannestad, leder av Privat-
praktiserende Fysioterapeuters Gruppe
(PFG), er rimelig fornøyd med ramma for
oppgjøret.

– NFF har ikke fått gjennomslag for alle

krav, men en tusenlapp mer i måneden i
driftstilskudd er bra.

Hannestad representerer PFG i NFFs pri-
vate råd og har vært med på å utarbeide for-
bundets krav til forhandlingene. Han fortel-
ler at PFG støtter fullt opp om NFFs priori-
teringer, som blant annet innebærer en sat-
sing på A8 og A9-takstene, samt på øvelse-
stakstene istedenfor pakninger. ■

Det blir innført ny oppgjørsordning fra
1. januar 2003 som gir fysioterapeuten
rett til månedlige oppgjør uten at rekvi-
sisjonene er avsluttet.

PS

Psykisk helsearbeid i Oslo
31. mai avsluttet det første kullet med fysioterapeuter sin videreutdanning i psykisk

helsearbeid ved Høgskolen i Oslo. Videreutdanningen har gått over tre år og har

bestått av en tverrfaglig 10 vekttallsenhet og en fagspesifikk fordypning i fysioterapi

som også har gitt 10 vekttall. Studiet fører frem til psykomotorisk kompetanse, og

erstatter tidligere videreutdanning på dette fagområdet.

Det første kullet besto av 31 studenter.  Det neste kullet har allerede startet på den

fagspesifikke fordypningen i fysioterapi, og består av 28 studenter. Tilsatt lærer-

personale for begge kullene er Birgit Gunnari og Kirsten Ekerholt.

Fornøyd PFG-
leder. Trond
Hannestad. Foto:
Heidi Johnsen

Laser mot seneskader
Laser kan være løsningen på seneskadegåten, sier fysioterapeut Jan Magnus

Bjordal til Bergens Tidende. Et av hans pågående prosjekter er omtalt i det internasjo-

nale fysioterapitidsskriftet «Physical Therapy Reviews». Ifølge Bjordal lider fem

prosent av befolkningen av seneskader, som for eksempel akillesproblemer,

tennisalbue eller skulderplager.

– Det ser ut til at laser virker direkte på betennelsesreaksjonen. Ved seneskader er

ikke fiberstrukturen intakt, og laser stimulerer dessuten dannelsen av nye fibrer. Det

ser også ut til at laser demper smertefølsomheten til de omkringliggende nervene, sier

Bjordal. Han tror at dersom de finner ut det de tror, vil laserbehandling bli et reelt

alternativ til piller og kortisonsprøyter – også ved leddplager.

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

Aktuelt
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Aktuelt Sexologi

Fysioterapeut Grethe Rønvik har

fått godkjenning som spesialist i

klinisk sexologi. – En anerkjen-

nelse for arbeidet jeg har gjort i

opplæring av personer med funk-

sjonshemming, sier Rønvik, som

jobber i habiliteringsteamet for

voksne ved Nordlandssykehuset.

Av Thor-Wiggo Skille

– Jeg arbeider mest med kursing og behand-
ling av personer med utviklingshemming. At
jeg nå er godkjent som spesialist i klinisk
sexologi, gir en anerkjennelse for det arbei-
det jeg har gjort de siste 14 årene.

Fysioterapeut Grethe Rønvik har bred er-
faring innen sexologi, et område som på
mange måter ligger mellom flere fagområ-
der.

– Det hører både hjemme i medisinen,
psykologien og fysioterapien.

Ønsker mer åpenhet
Rønvik mener at bakgrunnen som fysiotera-
peut gir et godt utgangspunkt for å forstå fy-
siske og psykiske problemer av seksuell ka-
rakter.

– Men fysioterapeuter, som de fleste an-
dre, er for redd til å gripe en hentydning om
at plagene kan være seksuelt relatert.

For når kvinner har fysiske plager i midt-
regionen, må også fysioterapeuter være åpne
for at problemet kan være av seksuell karak-
ter, for eksempel tidligere misbruk eller
voldtekt.

– Vi er veldig flinke til å kartlegge pasi-
entenes hverdag. På hvordan de ligger, sitter
– eller arbeidsstillinger. Veldig sjelden tør vi
gå inn på det seksuelle området. Behandlere
bør generelt være mer åpen for at plager kan
ha et seksuelt opphav og at det er mulig å
henvise pasientene videre.

Grethe Rønvik forteller at fysioterapeuter
er den eneste faggruppen med treårig utdan-

Fysioterapeut inn
i sexologien

ning som i dag kan få godkjenning som spe-
sialist i klinisk sexologi.

– Forutsetningen er at vi har lov til å ta
folk i behandling og få trygderefusjon. Men i
tillegg legges en rekke spesielle kriterier til
grunn. Kriteriene er utarbeidet av den nor-
diske sexologforeningen.

Nordisk fellesskap
Leder i Norsk Forening for Klinisk Sexo-
logi, Elsa Almås, forteller at de første god-
kjente spesialister i sexologi fikk sin god-
kjenning 3. mai i år. Bakgrunnen er at
Nordic Association for Clinical Sexology
(NACS) nå er ferdig med et felles nordisk
curriculum, som ligger til grunn for
sexologiutdanningene i de nordiske landene.

– NACS har med støtte fra Nordisk Råd
laget felles krav til godkjenning av spesialis-
ter i klinisk sexologi, og spesialister i sexo-
logisk rådgiving. Vi har lagt lista høyt. Folk
skal være trygge på at det ligger god kompe-
tanse bak en slik autorisasjon.

Almås forteller at det foreløpig ikke lig-

Fysioterapeut og sexolog. Grethe Rønvik har fått godkjenning som spesialist i klinisk
sexologi, og er nå autorisert i selskap med kjente personer som Elsa Almås, Esben Esther
Pirelli Benestad og Thore Langfeldt. Totalt har åtte personer fått godkjenning som spesialis-
ter i klinisk sexologi i Norge. En er godkjent som spesialist i sexologisk rådgiving.Foto: Thor-
Wiggo Skille

ger noen formelle rettigheter knyttet til spe-
sialitetene. Men autorisasjonen som er ga-
rantert av NACS, representerer en kvalitets-
sikring av de fagpersonene som arbeider
med sexologi.

– Autoriseringen er viktig i arbeidet med
å få en offentlig godkjenning. Også for å få
refundert slik behandling gjennom trygde-
systemet. Men like viktig er det at folk skal
vite hvor de skal henvende seg. Målet er å få
regionale kompetansesentre. Det vil jo være
naturlig å se på Bodø i den sammenhengen. I
og med at fysioterapeut Grethe Rønvik nå
har fått godkjenning, avslutter Elsa Almås i
den norske sexologiforeningen. ■
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1. mai innførte Trygdeetaten en ny sykmeldingsat-

test. Den nye attesten inneholder en egen rubrikk

der sykemelderen må vurdere om den syke har

mulighet til å være på jobb dersom arbeidsplassen

tilrettelegges.

Av Espen Mathisen

– Den som sykemelder skal i det nye skjemaet ikke bare vurdere
arbeidsuførhet, men også arbeidsmulighet. Selv om du er syk, kan
det være at du er i stand til å jobbe. Hvis den sykmeldte skal jobbe,
må det oppgis hvilke hensyn arbeidsgiver må ta, sier fungerende
avdelingsdirektør Nanna Stender.

Det nye skjemaet har også plass til en forenklet funksjons-
vurdering. Stender sier at denne kan gi nyttige opplysninger for
dialog mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, med sikte på å vurdere
behov og mulighet for å sette i gang tiltak på arbeidsplassen.

Sykmeldingsattesten er ett av mange tiltak for å følge opp
Intensjonsavtalen om et inkluderende arbeidsliv (se blant annet FY-
SIOTERAPEUTEN 5/2002 side 10-11). Målet med avtalen er å få
ned sykefraværet med 20 prosent, inkludere personer med redusert
arbeidsevne og få eldre til å arbeide lengre.

Aktuell for MTere
Sykmeldingsattesten er aktuell for manuellterapeuter som deltar i
henvisningsprosjektet. Manuellterapeuten skal ved enhver syk-
melding vurdere hvorvidt pasienten kan arbeide i sykmeldingspe-
rioden, og tilfelle hvilke tiltak som kan settes inn.  Manuell-
terapeuten skal tidligst mulig, og innen fire uker, foreta en forenk-
let funksjonsvurdering.

– Det er funksjonsvurderingen som arbeidsgiveren får opplys-
ninger om – ikke selve diagnosen. Det er viktig at pasienten får en
forståelse for hva informasjonen skal brukes til og hvordan. Folke-
trygdloven har innført en plikt for sykmeldte arbeidstakere til å gi
opplysninger til arbeidsgiveren og trygdeetaten om egen funksjons-
evne og å bidra til at hensiktsmessige tiltak for å tilrettelegge arbei-
det blir utredet og iverksatt, sier Stender. ■

Ny sykmeldings-
attest

Ny sykmeldingsattest. Det nye skjemaet fra Folketrygden
fokuserer ikke lenger bare på arbeidsuførhet, men også på
arbeidsmulighet (faksimile).
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En undersøkelse av hjemme-

tjenesten i samtlige kommuner i

Troms og Finnmark viste nedslå-

ende resultater. På bakgrunn av

denne setter Arbeidstilsynet i

gang en landsomfattende aksjon

fra 1. oktober.

Av Heidi Johnsen
heidi.johnsen@fysio.no

Arbeidstilsynet vil med dette fokusere på
arbeidsgiverens ansvar for å legge til rette
hjemmetjenesten slik at arbeidsmiljøet blir
fullt forsvarlig.

Den nye landskampanjen skal gå over to
år. Hovedmålet er å redusere risiko-
forholdene i de kommunale hjemme-
tjenestene, som sliter med betydelige
arbeidsmiljøproblemer i form av psykiske og
fysiske belastninger, tidspress, negativt
stress, trakassering, vold og trusler om vold.
Kampanjen skal også bidra til at arbeids-
takerne selv blir bedre i stand til å stille krav
til og utvikle eget arbeidsmiljø og et syste-
matisk HMS-arbeid.

Alvorlige brudd
Rapporten som ble utarbeidet etter aksjonen
i Arbeidstilsynets 12. distrikt i 2000, avdek-
ket at åtte av ti kommuner brøt arbeidsmiljø-
loven. Bruddene var i mange tilfeller alvor-
lige og viste blant annet manglende og man-
gelfull opplæring av ansatte og manglende
opplæring av verneombud. Mange kommu-
ner hadde ikke valgt verneombud og nød-
vendig verneutstyr var ikke stilt til de ansat-
tes disposisjon.

«Rett hjem»
Førstekonsulent Jon Helge Vaeng i Arbeids-
tilsynet 12. distrikt uttalte til FYSIOTERA-
PEUTEN i mai i fjor at han var både over-
rasket og skuffet over kommunenes håndte-
ring av arbeidsmiljøloven for ansatte i den
hjemmebaserte omsorgen. Vaeng er nå med i
prosjektgruppen som jobber med den lands-

omfattende kampanjen som har fått navnet
«Rett hjem». Prosjektgruppen skal utarbeide
forslag til handlingsplan og utarbeide nød-
vendige hjelpemidler for distriktene forut for
kampanjen.

Han sier til FYSIOTERAPEUTEN at
kampanjen blir litt spesiell for hans distrikt,
fordi den vil avdekke om kommunene har
gjort noe siden undersøkelsen i 2000.

Målgruppen er alle ansatte i kommunenes
hjemmetjenester og privat virksomhet som
har avtale med kommunen etter lov om hel-
setjeneste i kommunene og lov om sosiale
tjenester.

Fra bunn til topp
Erfaringene fra nord har vist seg at det nytter
å komme med pålegg. Harstad kommune var
en av kommunene som kom dårligst ut i un-
dersøkelsen i de to nordligste fylkene. Kom-
munen fikk pålegg fra Arbeidstilsynet om å
gjennomgå sitt systematiske helse-, miljø- og
sikkerhetsarbeid. Det ble satt i gang et opp-
ryddingsarbeid, og et halvt år senere ble kom-
munen foreslått som kandidat til Arbeids-
miljøprisen 2001. Blant annet opprettet Har-
stad kommune en stilling som kvalitetssjef
med ansvar for HMS-området. ■

Landsomfattende kampanje
i hjemmetjenesten

Hjemmetjenesten

Hjemmetjenesten. Kampanjen skal redusere
de belastningene som bidrar mest til
arbeidsrelaterte skader og sykdommer i
hjemmetjenesten. Illustrasjonfoto: Heidi
Johnsen

Feiltrening gir muskel-
problemer
Norske toppidrettsutøvere får muskel-

problemer på grunn av feil trening. Mest

plaget er utøvere som driver vinteridrett, sier

fysioterapeut Johnny Høgseth til NRK Alltid

Nyheter. Hver dag behandler han topp-

idrettsutøvere som har plager på grunn av

feiltrening.

– Det som går igjen hos omtrent alle

sammen, er at det som skal gå rolig, går for

fort, og det som skal gå fort, går altfor fort. Alt

gjøres i for høyt tempo, pluss at det er for

ensidig treningsmetoder, ifølge Høgseth.

– Hvis du feiltrener for lenge, to år eller

mer, får vi de aldri helt bra igjen, sier han. Han

forteller at omtrent halvparten av hans

pasienter har problemer på grunn av

feiltrening.

NFF i kommuneaksjon
18 lokallag av ulike fagforbund og næringslivs-

organisasjoner har sluttet seg til den såkalte

Overhalla-aksjonen. Aksjonen kjemper mot

nedbygging av offentlige tjenester og

lokalmiljø i Overhalla. Målet er å skape en

folkebevegelse, som på sikt vil kunne

koordineres med andre aksjoner rundt om i

landet. Blant foreningene som deltar gjennom

sine lokallag i Overhalla-aksjonen er Norsk

Fysioterapeutforbund og Norsk Sykepleierfor-

bund, skriver Namdals-Avisa.

Vant geriatripris
Fysioterapeut Liv Turid Baldersheim vant

deltakerpris for en poster om Fallboka på den

16. nordisk kongress i gerontologi i Århus,

Danmark.

Baldersheim, som arbeider ved geriatrisk

post på Vest-Agder Sentralsykehus, har laget

Fallboka sammen med hjelpepleier Toril

Hansen. Boka handler om fallårsaker og

trening som et ledd i fallforebygging. Boka

brukes som basis for samtaler mellom eldre

pasienter med sanse-/mentalsvikt og pleier/

terapeut og består av består korte tekster og

bilder.
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Opptreningsinstitusjoner i krise

Av Heidi Johnsen
heidi.johnsen@fysio.no

Åse Karin Aune, daglig leder ved Revma-
tismehuset, sier det er økonomiske årsaker
som gjør at institusjonen gir opp driften.

– Trondheim Sanitetsforening som eier
og driver institusjonen, kunne ikke leve med
en døgnpris på 932 kroner. Hvilke andre in-
stitusjoner i Norge kan drive til en slik pris
og gi et faglig godt tilbud? Vi trenger høy
faglig kompetanse, blant annet på fysiote-
rapi, sier Aune.

Trondheim Sanitetsforening forhandler
nå med Helse Midt-Norge om overdragelse
av lokalene. Helse Midt-Norge vil i så fall
overta bygningene 1. september.

Konkurs og nedleggelser
De økonomiske rammene for opptrenings-
institusjonene er blitt vanskelige etter at sta-
ten i fjor forbød institusjonene å ta mer enn
190 kroner fra pasientene i egenbetaling. Se-
nere ble egenandelgrensen redusert til 150
kroner. Samtidig har staten latt være å kom-
pensere for inntektstapet dette har ført til.

Tidligere varierte egenbetalingen fra 180
til 500 kroner døgnet. I fjor ble Steensheim
Rekonvalesensheim og Solhøgda
Opptreningssenter lagt ned, mens Wolla
Gård Opptreningssenter gikk konkurs. I til-
legg til nedleggelsen ved Revmatismehuset i
Trondheim er Opptreningssenteret i Salan-
gen i gjeldsforhandlinger, Nordtun
Opptreningssenter lever fra hånd til munn og
Hokksund Kurbad AS har redusert tilbudet.

Krevde 175 millioner
Torbjørg Hogsnes, organisasjonsleder i sam-
menslutningen av norske opptrenings-
institusjoner, NOPI, ser ikke lyst på framti-
den. Hun mener det ikke er riktig at institu-
sjonene skal bære tapet som de reduserte
egenbetalingene førte til. Hun er heller ikke
optimistisk etter at Stortinget i revidert na-
sjonalbudsjett bevilget 25 millioner kroner

Revmatismehuset
stenger dørene
Det blir stadig vanskeligere for private opptreningsinstitusjoner å holde hodet

over vannet. 1. september forsvinner 50 opptreningsplasser ved Revmatismehuset

i Trondheim.

til opptreningsinstitusjonene.
– Vi trenger 175 millioner kroner for å

komme opp på et brukbart nivå. Fordeler vi
25 millioner på antallet institusjoner, blir det
småpenger. Det sier seg selv at dette kan vi
ikke leve med, sier hun.

Hogsnes er også oppgitt over sammenlig-
ningen som gjøres mellom private og statlige
opptreningsplasser, som både har en døgn-
pris og en bemanning langt over det de pri-
vate opptreningsinstitusjonene kan vise
fram.

– Likevel blir vi stadig sammenlignet
kvalitetsmessig, sier hun.

Hun mener staten ikke tar ansvar for den
uheldige utviklingen mange opptrenings-
institusjoner er havnet i.

Følge opp
Avdelingsdirektør Gunnar Follesø i Helse-
departementet sier myndighetene ønsker å
samarbeide for å sikre opptrenings-
institusjonene. Han minner om bevilgningen

på 25 millioner kroner via revidert nasjonal-
budsjett, men vil ikke kommentere gapet
mellom det som er bevilget og de 175 mil-
lionene det ble søkt om. Departementet job-
ber for å komme fram til løsninger som kan
bidra til å redusere tapet som opptrenings-
institusjonene har pådratt seg etter omleg-
gingen.

– Vi har avsluttet et utvalgsarbeid som
skal legges fram i statsbudsjettet for 2003
og som følger opp Sem-erklæringens utta-
lelse på dette området. Innholdet kan jeg
ikke gå inn på, sier Follesø.

Follesø vil heller ikke gå inn på noen dis-
kusjon om forskjellen på døgnprisen i pri-
vate og offentlige opptreningsinstitusjoner.
Han understreker at det er et langt større ap-
parat i sving på et sykehus enn på de private
institusjonene.

Legger ned. Revmatismehuset i Trondheim legger ned opptreningstilbudet sitt.
Foto: Bent Ramberg/Adresseavisen

➜Bla om
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Aktuelt Opptreningsinstitusjoner i krise

– Opptreningsinstitusjonene må

plasseres inn i det øvrige helse-

tilbudet. Jeg håper det er kvalite-

ten på tilbudet, ikke geografi som

avgjør hvorvidt en opptrenings-

institusjon skal overleve, sier

Kristin Ravnanger, statssekretær i

Helsedepartementet.

Ravnanger tar utgangspunkt i rehabilite-
ringsmeldingen som regjeringen Bondevik
la fram i 1998-99. Stortinget godtok ikke re-
gjeringens skisse om opptreningsinsti-
tusjonene, og ba departementet komme med
et nytt forslag. Regjeringen Stoltenberg

– Må plasseres inn i helsekjeden

Dette arbeidet har også NOPI og brukeror-
ganisasjonene deltatt i.

– Burde ikke Helseforetak Midt-Norge,
som overtar bygningen til Revmatismehuset
i Trondheim drevet tilbudet videre som en
del av foretaket?

–  Jeg kjenner ikke godt nok til denne sa-
ken, men det er viktig at helseforetakene går
inn og vurderer samlet behov i regionen. For
eksempel har Helse Nord-Norge inngått av-
taler med flere opptreningsinstitusjoner i re-
gionen, sier Ravnanger. ■

fulgte ikke dette opp, men foreslo at pasien-
tenes egenandel skulle reduseres og bli lik
for alle pasientene.

– Dette har blant annet ført til at de fleste
opptreningsinstitusjonene har høyt belegg.
De som sliter mest er de som hadde høyest
egenandel tidligere og som ikke har fått
kompensasjon for tapet. Departementet går
nå gjennom plassering og finansierings-
ordningen for opptreningsinstitusjonene.
Dette har ikke har vært gjort tidligere, og vi
kommer tilbake med resultatet i Statsbud-
sjettet for 2003, sier Ravnanger.

– Dette betyr at det tidligst kan bli snakk
om finansieringsbistand første neste år og at
flere institusjoner må redusere tilbudet eller
legge ned. Er det et mål for regjeringen å få
redusert antallet opptreningsinstitusjoner?

– I den gjennomgangen som nå er gjort,
er det først og fremst ikke snakk om penger.
Det viktigste er å definere deres plass i kje-
den og gode måter å finansiere tilbudet på.

Ingen løfter. Stats-
sekretær i Helse-
departementet lover
ikke flere penger til
opptrenings-
institusjonene før
tidligst neste år. Foto:
Helsedepartementet

Fysioterapeuter er en stor yrkesgruppe på opptrenings-

institusjonene. Når Revmatismehuset stenger dørene i sep-

tember, overtar St. Olavs Hospital arbeidsgiveransvaret for

de ansatte.

Sevald Blaker, tillitsvalgt for fysioterapeutene, er bekymret både for mulighet til
fast jobb og for pasientene som mister det eneste opptreningstilbudet i Trondheim.

– For pasientene betyr det at de blir henvist til opptreningsinstitusjoner i helse-
regionen. Der er det trangt om plassen. Vi vet også at rehabiliterings- og
opptreningstilbudet i kommunene er dårlig, sier han.

Når det gjelder de fem fysioterapeutene, fordelt på 3,5 årsverk, er han usikker
på muligheten for fast jobb til alle, selv om daglig leder Åse Karin Aune sier at fy-
sioterapeutene er blitt lovet fortrinnsrett på ledige stillinger ved St. Olavs Hospital.

–  I Trondheim er arbeidsmarkedet for fysioterapeuter stramt. Vi vet at det alle-
rede er mange som går i vikariater på sykehuset. Vi vet heller ikke hvilke oppgaver
vi vil få. Fagmiljøet blir oppsplittet og mulighet for lignende jobb i Trondheim er
det ikke. Som faggruppe synes vi det er synd at opptreningsplasser blir lagt ned,
når vi vet at behovet er stort. Staten burde tatt mer ansvar, sier Blaker.

Utsatte arbeidsplasser
Disputerer om fall
Fysioterapeut Astrid Bergland disputerer

for den filosofiske doktorgrad ved det

medisinske fakultet, Universitetet i Oslo,

29. juni.

Avhandlingen hennes handler om

fallforebygging blant hjemmeboende eldre.

Bergland har blant annet gjennomført en

prospektiv studie blant 307 kvinner i

alderen 75-93 år. Halvparten av kvinnene

falt minst en gang i observasjonsperioden,

mens vel en av fem hadde to eller flere fall.

Fall utendørs forekom signifikant hyppigere

enn innendørs. 13 prosent av fallene førte

til brudd. Risikofaktorer for fall var blant

annet tidligere fall, nedsatt evne til å gå i

trapper, lavt gangtempo, redusert syn, høyt

blodtrykk, beinskjørhet og depressive

symptomer. Redusert syn, depresjon, høy

ganghastighet og god evne til å mestre

høye trappetrinn viste sammenheng med

utendørs fall. Innendørs fall var knyttet til

høyt blodtrykk, det å ha flere enn tre

sykdommer, redusert kognitiv funksjon, økt

kroppssvai målt med posturografi og lav

ganghastighet.
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Av Kjersti Wilhelmsen, fysioterapeut, cand
scient, kwi@hib.no

Fredrik Goplen, lege, cand med

Otto Inge Molvær, professor, dr med

Balanselaboratoriet, Kompetansesenter for
vestibulære sykdommer Øre-nese-halsavde-
lingen, Helse Bergen HF, Haukeland
Sykehus

Svimmelhet ser ut til å være et relativt stort,
men kanskje «usynlig» problem i store deler
av det norske helsevesenet. Innlegg i papir-
og nettaviser, i ukeblad og på fjernsyn de
siste to årene med overskrifter som «Svimle
blir ikke tatt på alvor» og «Svensk dugnad
for plagede nordmenn», kan tyde på det.
Innslag i pressen har i ettertid ført til en
strøm av henvendelser til Haukeland Syke-
hus som huser landets første spesial-
laboratorium for utredning av svimmelhet.

Otonevrologisk laboratorium ved Øre-
nese-halsavdelingen, Haukeland Sykehus1

ble startet i 1991 og har siden det ble oppret-
tet utredet og behandlet pasienter fra hele
landet. Totalt undersøkes cirka 300-400 pasi-
enter ved laboratoriet per år. Av disse er

Svimmelhet og vestibulære
sykdommer

cirka 35 prosent henvist fra andre helse-
regioner. Høsten 2001 fikk laboratoriet offi-
siell status som Nasjonalt kompetansesenter
for vestibulære sykdommer. Senterets over-
ordnede målsettinger er å forske på syk-
domstilstander i balansesystemet og å være
en pådriver på nasjonalt nivå når det gjelder
informasjon til og opplæring av helseperso-
nell, slik at tilbudet til pasientene kan be-
dres. Fire leger, en fysioterapeut, to sivilin-
geniører og en sivilarbeider er tilknyttet sen-
teret på deltid. Laboratoriet har et omfat-
tende testbatteri som er under stadig utvik-
ling. Senteret har utviklet en egen database
som er utgangspunkt for flere ulike forsk-
ningsprosjekter.

Både friske og syke mennesker kan bli
rammet av svimmelhet. I Levekårs-
undersøkelsen fra 1998 oppga 10 prosent av
de spurte å ha vært plaget av svimmelhet el-
ler balanseforstyrrelser de siste tre måne-
dene. Av disse var over 60 prosent i yrkesak-
tiv alder. Rundt to prosent av allmennlege-
kontakter er forårsaket av svimmelhet. I
1999 registrerte Rikstrygdeverket 240.238
tapte arbeidsdager samtidig som det ble ut-
betalt sykepenger for 155 millioner kroner
med bakgrunn i disse tilstandene. I tillegg
kommer utgifter i arbeidsgiverperioden.

Ut fra våre erfaringer er diagnoser der år-
saken kan knyttes til det vestibulære syste-
met relativt lite kjent blant fysioterapeuter.
Per i dag ser det ut til å være en pasient-
gruppe som sjeldent henvises til fysioterapi.
En forklaring kan være at pasienter som
oppsøker lege for svimmelhet blir fortalt at
det ikke er noe å gjøre med tilstanden. De får
vite at de må lære å leve med svimmelheten,
samt at de bør unngå bevegelser og aktivite-
ter som provoserer symptomene.

Med bakgrunn i litteratur og egne erfarin-
ger, vil vi gjennom to artikler sette fokus på
svimmelhet, trekke frem noen aktuelle diag-
noser og undersøkelser. Deretter vil vi pre-
sentere noen fysioterapeutiske tilnærminger
til disse pasientene. Fysioterapi, kalt
vestibulær rehabilitering, der øvelser er ho-
vedkomponenten, ble utviklet i England alle-
rede på 1940-tallet, men det er først de siste
15-20 årene det har fått gjennomslag interna-
sjonalt (1).

Svimmelhet som fenomen
Svimmelhet er et ord som brukes i daglig-
livet som utrykk for en subjektiv opplevelse
av at verden eller en selv er i bevegelse på
en eller annen måte. Når pasienter beskriver
sine plager, er det svært forskjellige opplev-

tema svimmelhet

Av og til forteller pasienter at «verden ikke stemmer», at de «gyn-
ger» eller «snurrer rundt» som i en karusell. Disse symptomene kan
ledsages av kvalme og/eller oppkast. På daglignorsk sier vi at pasi-
enten er «svimmel». Gjennom to fagartikler, en kasuistikk og repor-

tasjer ser vi nærmere på årsaker til fenomenet, måter å undersøke

på og behandlingstiltak. Sidene 11-28. © Mikkel Østergaard/BAM/Samfoto

Svimmelhet
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elser som presenteres: De er «lette i hodet»,
«går på puter», «verden stemmer ikke», «er
svimmel i bena», mens andre forteller at de
«gynger» eller «snurrer rundt». En del be-
skriver at de er susete og at synet er uklart.
Andre forteller om kvalme som hos noen
ledsages av oppkast.

Balansesystemet har som mål å opprett-
holde postural kontroll i skiftende omgivel-
ser. Balansesystemet som helhet omfatter
det vestibulære systemet, muskel- og
skjelettsansene (det proprioceptoriske syste-
met) og synet. Forenklet kan en si at det
vestibulære systemet består av tre deler (2):

1. Et perifert sensorisk apparat: labyrin-
ten med otolittorganer og bueganger, som er
selve balanse- eller likevektsorganet.

2. Sentrale integreringsprosessorer:
vestibularkjernene og cerebellum.

3. Systemer som styrer motoriske aktivi-
tet.

Vestibulærsystemets oppgave er å regi-
strere hodets stilling i forhold til loddlinjen
og om det skjer bevegelse (lineær/angulær
aksellerasjon). Normal funksjon tilsier at det
er symmetri mellom signalene som går fra
høyre og venstre sides balanseorganer via
vestibulærkjernene til hjernen. Hjernen tol-
ker signalendringer som bevegelse.

Når det gjelder muskel-skjelettsansene
(proprioseptorene), er muskelspolene i
nakkemusklene av spesiell betydning etter-
som det er er en finner den største tettheten
av muskelspoler (3). I tillegg er proprio-
septorer i underekstremitetene viktige for å
kunne opprettholde postural kontroll. For-
bindelse til balanseorganet skjer via ulike
refleksbaner (2).

Koordinasjon mellom synet og balanse-
organet er viktig for stabilisering av syns-
inntrykk. Den vestibulookulære refleksen
gjør oss i stand til å holde bildet på netthin-
nen i ro selv om vi beveger oss.

Alle komponentene i balansesystemet er
viktige for opprettholdelse av postural kon-
troll. Ikke minst er samspillet mellom de
ulike elementene viktig. Hvis signalene fra
balanseorganene i øret ikke stemmer over-
ens med signaler fra syn og proprioceptorer,
blir hjernen «forvirret» og svimmelhet opp-
står. Svimmelhet kan oppstå spontant uten
forvarsel, det kan være et resultat av spesi-
elle bevegelser personen foretar seg, og/eller
det kan være et resultat av bevegelser i om-
givelsene. Hos ellers friske personer kan det
være et resultat av stress, og/eller det kan
henge sammen med inntak av alkohol/andre
toksiske stoffer. Mange eldre bruker ordet
svimmelhet for å beskrive opplevelsen av
ustøhet og falltendenser. Opplevelse av
svimmelhet hos disse kan for eksempel skyl-
des problemer med synet, leddplager og/el-
ler muskelsvakhet som henger sammen med

naturlige aldersforandringer. Svimmelhet
brukes også ofte for å beskrive det man kan
føle forut for en besvimelse, nemlig kvalme,
tunnelsyn, svartning for øynene og letthet/
tomhet i hodet. Svimmelhet kan også være et
symptom ved (patologiske) forandringer i
forskjellige organsystemer. Svimmelhet som
symptom er vanlig ved nevrologiske så vel
som vaskulære tilstander, og det er også ofte
et symptom ved psykiske/psykologiske til-
stander (4). Svimmelhet kan også være et re-
sultat av bruk og/eller uheldige blandinger
av medikamenter.

Vertigo
Et mer spesifikt begrep på svimmelhet er
vertigo. Vertigo er en illusjon der man føler
at kroppen eller omgivelsene beveger seg
når de egentlig står stille. Grovt sett kan
vertigo klassifiseres i to undergrupper,
rotatorisk og nautisk.

Rotatorisk vertigo oppstår for eksempel
når du snurrer rundt et par ganger og deretter
stopper opp. Bevegelsesopplevelsen fortset-
ter i noen få sekunder og medfører ustøhet,
kanskje kvalme i tillegg til ufrivillige øye-
bevegelser, nystagmus. Dette er en helt nor-
mal reaksjon som utløses av balanseorganet i
det indre øret. I forbindelse med sykdommer
i dette organet, kan det oppstå en lignende
type svimmelhet.

Nautisk vertigo er en følelse som ligner
det en kan oppleve etter å ha vært ombord på
en båt i flere dager – underlaget fortsetter å
gynge når det egentlig er i ro. Opplevelsen
ledsages ofte av ustøhet, men ikke nødven-
digvis av kvalme. Denne følelsen er ikke ty-
pisk ved sykdommer i det indre øret, men
kan ses ved forskjellige andre tilstander.

Konsekvenser av svimmelhet
Svimmelhet er en ubehagelig opplevelse
som kan ramme presumptivt friske mennes-
ker. Alternativt kan det fremtre som et symp-
tom ved forskjellige sykdomstilstander.

Svimmelhet gir konsekvenser på flere ni-
våer. Det kommer til uttrykk gjennom sub-
jektive opplevelser av å være ustø, kvalm/
uvel og ha redusert konsentrasjonsevne/trett-
het. Det kan føre til psykologisk stress knyt-
tet til sosial stigmatisering, tap av selvtillit
og en tilstand av lært hjelpeløshet. Ikke
minst kommer opplevelse av redusert funk-
sjon til utrykk på deltakelsesnivå gjennom
isolering og restriksjoner i så vel arbeids-
som fritidssammenheng (5).

Hos friske er opplevelsen av svimmelhet
et forbigående fenomen som ikke får betyd-
ning ut over den enkelte ubehagelige opple-
velsen, spesielt dersom episoden kan forkla-
res. Andre går rundt og er konstant «litt
svimle», men takler å leve med en slik situa-
sjon. Svimmelhet blir kanskje først og

fremst et problem i dagliglivet når opplevel-
sen er uforutsigbar og uforståelig. Uforutsig-
barheten kan føre til at en kommer inn i en
ond sirkel der det uforståelige elementet fø-
rer til mangel på kontroll som så forsterker
angst og usikkerhet. Det å opprettholde et
akseptabelt fysisk, psykisk og sosialt liv blir
vanskelig. Det generelle aktivitetetsnivået
går ned og bevegelse av hodet/nakken redu-
seres ofte til et minimum, med de konse-
kvensene dette også har for muskel- og
skjelettsystemet. Situasjoner og bevegelser
en har erfart og/eller antar kan være provo-
serende, unngås. Passiviseringen forhindrer
og forsinker sannsynligvis bedringspro-
sessen (1, 5-7).

Diagnoser, klassifisering
Vi vil gå nærmere inn på noen sentrale diag-
noser av vestibulær etiologi. Det er svært
mange andre tilstander der pasienter angir
svimmelhet som symptom, men de tas ikke
opp i denne artikkelen.

Kategorisering av diagnosene kan gjøres
ved å ta utgangspunkt i «skadested»2;
perifert, sentralt eller en blanding av disse,
og omfang; ensidig eller bilateralt (8). Vi vil
i artikkelen ta for oss

1. Benign paroxysmal posisjonsvertigo
(BPPV)
2. Vestibulær nevritt/labyrintitt
3. Menières sykdom
4. Psykogen vertigo
De tre første er vanligvis klassifisert som

perifere, ensidige skader mens den siste er
definert som en blandingsskade. Felles for
tilstandene som hos de fleste går over av seg
selv, er at de er ufarlige selv om de kan virke
skremmende og være svært ubehagelig.

Benign Paroxysmal posisjonsvertigo
(BPPV)
BPPV, eller krystallsyke3 som den ofte kal-
les, er den hyppigste årsaken til vertigo hos
pasienter som henvises for utredning av
svimmelhet. De viktigste symptomene på
BPPV er kortvarige, kraftige anfall av
rotatorisk vertigo utløst i forbindelse med
spesifikke hodebevegelser. Svimmelheten
går over i løpet av 10-30 sekunder når hodet
holdes i ro og reaksjonene avtar når samme
bevegelse gjentas. Tilstanden starter akutt,
men går vanligvis spontant tilbake i løpet av
noen uker. Flere kvinner enn menn rammes
av BPPV, og risikoen for å få BPPV øker
med alderen.

En karakteristisk anamnese som beskri-
ver kraftig, kortvarig svimmelhet fremkalt
ved bestemte hodebevegelser samt positivt
utslag på en spesifikk test kalt Dix-Hallpikes
manøver4, er diagnostisk for BPPV.

Hos disse pasientene kan partikkel-
reposisjonsmanøvre, PRM, være nyttig. Ved
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hjelp av PRM beveges otolittene over i et
område av balanseorganet der de ikke forår-
saker svimmelhet. De fleste pasienter som
får diagnostisert BPPV og gjennomgår PRM
opplever en dramatisk bedring, men det er
risiko for tilbakefall.

Vestibulær nevritt/labyrintitt
Vestibulær nevritt/labyrintitt er tilstander
som sannsynligvis er forårsaket av virusin-
feksjon som resulterer i ensidig lammelse av
det perifere balanseorganet. Tilstandene blir
ofte omtalt som «virus på balansenerven».
Karakteristisk for vestibulær nevritt/
labyrintitt er plutselig innsettende, kraftig
rotatorisk vertigo. Pasientene beskriver ofte
at det startet med forkjølelse eller influensa-
liknede symptomer i forkant av svimmel-
hetsanfallet. Kvalme, oppkast og ustøhet er
vanlig. Bevegelser forverrer svimmelheten. I
forbindelse med labyrintitt er det også et
hørselstap på affiserte øret.

Den verste svimmelheten går over av seg
selv i løpet av et noen dager, men ustøheten
varer oftest i flere uker, måneder eller i ver-
ste fall år. Kvalmestillende medikamenter
kombinert med sengeleie kan lindre sympto-
mene noe de første dagene. Etter den initi-
elle fasen, fra to til tre dager, er det viktig å
starte med aktivitet for å trene opp balanse-
funksjonen. Gjennom aktivitet vennes hjer-
nen til å motta signaler fra det intakte balan-
seorganet, samtidig som det affiserte balan-
seorganet gradvis gjenvinner sin tidligere
funksjon. Alternativt forblir balanseorganet
paretisk, men paresen kompenseres sentralt
ved hjelp av signaler fra lillehjernen. Dette
resulterer i at opplevelsen av svimmelhet re-
duseres samtidig som balansen bedres. Jo mer
man klarer å være oppe og i aktivitet, dess
fortere kommer man tilbake i normal funk-
sjon. Selv om de fleste pasientene blir helt
bra, er det noen som utvikler langvarige pla-
ger og som trenger hjelp for å komme videre.

Menières sykdom
Menières sykdom presenterer seg ofte gjen-
nom fire symptomer: rotatorisk vertigo, hør-
selstap, tinnitus/øresus og trykk- eller dott-
fornemmelse i øret. Årsaken til at noen utvi-
kler denne ufarlige, men plagsomme syk-
dommen, er usikker. Mekanismen involverer
økt mengde endolymfe i det indre øret,
hydrops labyrinthi. Det ser også ut til å være
en familiær disposisjon. Det mest fremtre-
dende symptomet er plutselige anfall av
rotatorisk vertigo ledsaget av kvalme og
oppkast. Anfallene kan vare fra timer til da-
ger og er ofte ledsaget av ustøhet. Sykdom-
men «brenner seg» ut over tid – svimmelhets-
anfallene reduseres samtidig som balanse-
funksjonen blir bedre. Øresus og hørselstap
derimot opprettholdes og/eller forverres hos
mange. I mange tilfeller kan man ikke stille
noen sikker diagnose før etter flere anfall.

Det eksisterer i dag ingen behandling
som kurerer Menières sykdom. Noen blir be-
dre ved behandling med vanndrivende medi-
kamenter. I spesielt vanskelige tilfeller kan
destruksjon av balanseorganet (kirurgisk el-
ler medikamentelt) være til hjelp for å redu-
sere vertigoanfallene. Det finnes ingen be-
handling som sikkert kan bremse hørselsta-
pet. Behandling av øresus, som kan være
svært plagsom hos mange pasienter, er be-
grenset. Det en kan tilby i dag er såkalt
tinnitusmaskerer, det vil si at øresusen
maskeres ved ytre lyd, eventuelt supplert
med kognitiv terapi. Slik kunnskapene og
behandlingstilbudet er, må pasientene per i
dag lære seg å leve med denne tilstanden.

Psykogen vertigo
Svimmelhet er som nevnt et symptom ved
svært forskjellige sykdommer, blant annet er
det vanlig ved psykologiske og psykiatriske
tilstander (4). Svimmelhet ser ut til å være
forbundet med depressive tilstander,
somatiseringstilstander og generell angst (6).

Det kan være vanskelig å skille organisk
fra psykisk sykdom, ettersom mange pasien-
ter som utredes for svimmelhet ikke har
noen objektive, kliniske funn. Spesielt gjel-
der dette hvis pasienten undersøkes i en rela-
tiv god periode (6). Det kan stilles spørsmål
om svimmelhet og balanseproblemer gir
psykisk besvær, eller om psykisk besvær er
opphav til svimmelhet og balanseproblemer.
Det er ingen enkle og direkte forbindelses-
linjer mellom somatiske og psykiske feno-
mener og det kan derfor være vanskelig å
vite hva som er årsaker til og virkninger av
et symptom eller en plage. Det blir derfor
også vanskelig å forstå hvordan prosessene
virker inn på og eventuelt forsterker hveran-
dre. Dette gjelder i mange sammenhenger,
og også for denne gruppen pasienter (11). En
mulig forklaring på at svimmelhet og psy-
kiske symptomer opptrer samtidig, er sen-
trale nevrologiske forbindelser mellom det
vestibulære og det autonome systemet. En
annen mulig forklaring kan knyttes til opple-
velsen av usikkerhet og mangel på kontroll
som disse pasientene erfarer (6).

Pasienter med svimmelhet og balanse-
problemer av psykopatologiske årsaker pre-
senterer ofte et mer diffust bilde av sine pla-
ger. Langvarig og kronisk svimmelhet er
sentralt. Svimmelhet sammen med sympto-
mer som hjertebank, hyperventilering,
svette, panikkfølelse og redsel for å miste
kontroll, besvime eller dø er vanlig hos disse
pasientene. Pasientene unngår bevisst situa-
sjoner som de antar kan utløse anfallene, og
de angir kronisk tretthet og konsentrasjons-
problemer i tillegg til redusert deltakelse i
fysiske, psykiske og sosiale aktiviteter (4).

Det kan som nevnt være vanskelig å finne
ut hva som er den primære årsaken til svim-
melheten, om det er en organisk eller psy-
kisk årsak som ligger bak. Gjennom under-
søkelse må en prøve å avklare underliggende
forhold slik at adekvate tiltak kan iverkset-

Diagram som illustrerer organisering av balansesystemet med
utgangspunkt i det vestibulære systemet. Hentet fra Hain,
Ramaswamy og Hilman: Anatomy and physiology of the normal
vestibular system. I: Herman S: Vestibular rehabilitation. Phila-
delphia, F A Davis, 2000.

Sensoriske signaler (inn) Sentral bearbeiding Motorisk aktivitet (ut)

Syn
Vestibularis
Proprioseptorer

Primær prosessor
(vestibularkjernene)

Motoriske nevroner Øyebevegelser

Posturale bevegelser

Sekundærprosessor/
tilpasning
(cerebellum)
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tes. Det er uansett viktig at pasienten får en
forklaring på sine symptomer, eventuelt
kombinert med atferdsterapi (4).

Utredning
Utredningen av pasienter med svimmelhet
som henvises til otonevrologisk laborato-
rium, Haukeland Sykehus, kan sies å ha to
mål: Å diagnostisere og behandle pasienten
med utgangspunkt i den vestibulære tilstan-
den, alternativt utelukke vestibulær årsak til
plagene. Utredningen består av anamnese,
klinisk undersøkelse og laboratorieunder-
søkelser, samt eventuelle supplerende un-
dersøkelser.

Ettersom svimmelhet er et subjektivt fe-
nomen, er det viktig å få vite mest mulig om
hva pasienten opplever. Et godt utgangs-
punkt er å be pasienten om å beskrive sin
svimmelhet; er den rotatorisk eller nautisk,
er det en selv eller rommet som er i beve-
gelse, hva utløser svimmelheten, kan de
fremprovosere svimmelheten her og nå?

Det første anfallet er som regel noe som
huskes og det kan være utgangspunkt for
sammenligning med hvordan de har det i
dag. Spørsmål om hvilke situasjoner som
fremkaller/forverrer tilstanden, hvor ofte an-
fallene inntreffer og hvilke andre sympto-
mer som ledsager anfallene er viktige. Det
er også viktig å få fram anfallenes varighet
(sekunder, minutter, timer eller dager) fordi
svimmelhet fremtrer ulikt ved forskjellige
diagnoser. Kartlegging av andre sykdommer
og bruk av medikamenter hører med. Sist,
men ikke minst, er det viktig å få vite noe
om aktivitet og deltakelsesstatus – om pasi-
enten er like aktiv som før eller om svim-
melheten har påvirket livssituasjonen og ført
til redusert aktivitet og deltakelse i yrkes-
messig eller sosial sammenheng.

Den kliniske undersøkelsen omfatter
fullstendig øre-nese-hals-undersøkelse, in-
kludert undersøkelse av hjernenervene. En-
kle koordinasjonstester med tanke på
cerebellær funksjon og nystagmusprøver,
der en prøver å utløse ufrivillige øye-
bevegelse, for eksempel ved Dix-Hallpikes
manøver, utføres rutinemessig.

Den kliniske undersøkelsen er supplert
med laboratorietester som gir indirekte mål
på balanseorganets/systemets funksjon. Prø-
vene som utføres er:

– kalorisk testing, en undersøkelse av
balanserorganet som gjennomføres ved å
spyle varmt henholdsvis kaldt vann i øret.
Undersøkelsen avdekker asymmetri mellom
høyre og venstres sides balanseorgan.

– sakkade- og følgetest for å teste sen-
trale styringsmekanismer, og

– test av statisk balanse på balanse-
platform, posturografi.

I tillegg gjennomføres en høreprøve.

Det er sannsynligvis de færreste pasien-
tene som har vært gjennom slike spesialist-
undersøkelser, når de eventuelt henvises til
fysioterapi. Det er derfor viktig å kartlegge
pasientens situasjon gjennom anamnesen.
Det bør legges spesiell vekt på å få frem ak-
tuelle funksjonsproblemer og hvordan svim-
melheten eventuelt har påvirket livs-
situasjonen.

Avhengig av pasientens utgangspunkt bør
balansen undersøkes. Våre erfaring er at spe-
sielt det en kan kalle funksjonell balanse er
et problem. En systematisk undersøkelse av
gange er derfor nyttig.  Eksempler er gange i
variert tempo, supplert med å dreie på hodet
eller telle baklengs, og gå-stoppe-snu på
kommando. Kvalitet og tempo i bevegelsen
påvirkes, hos noen så mye at de stopper opp.

Det er også viktig å vite noe om hvor av-
hengige de er av synet for å opprettholde ba-
lanse. Øker problemene når oppgaver skal
utføres med lukkete øyne?

Dix-Hallpikes test kan benyttes for å un-
dersøke om det er snakk om BPPV og
bevegelsesfremkalt svimmelhet.

Ved å be pasienten bøye seg ned for å
plukke opp noe fra gulvet eller strekke seg
for å sette noe på en hylle, kan en observere
hvordan oppgavene utføres og i hvilken grad
pasienten kompenserer for å utføre denne. Er
hodet og nakken «med» i bevegelsene, eller
utføres de med et avstivet nakkeparti?

Kartleggingen vil være utgangspunktet
for ulike tiltak for å bedre funksjon og delta-
kelse. Kompetansesenteret har som mål på
sikt å utvikle en undersøkelsesprotokoll for
fysioterapipraksis.
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1. Innen otonevrologi er nevrologiske aspekter ved

ørets funksjon som hørsels- og likevektsorgan i

fokus. Ved otonevrologisk laboratorium på Hauke-

land Sykehus i Bergen er testing av likevekts-

funksjonen det sentrale. Testing av hørsel er skilt

ut og gjennomføres ved høresentralen samme sted.

I Norge er otonevrologi en subspesialitet under

øre-nese-hals. I andre deler av verden er det ofte

plassert som en spesialitet innen nevrologien.
2. Skade/skadested: Begrepet betyr i denne sam-

menheng redusert funksjon.
3. Otolittorganenes funksjon er å sende signaler til

hjernen om at bevegelse/stillingsforandring finner

sted. Otolittorganene består av et lag med hårcel-

ler under et lag av gelatinlignende substans med

otolitter på toppen. Otolitter (ørestener) er små

krystaller av kalsiumkarbonat. En antar at BPPV

skyldes at otolittene har løsnet og beveger seg i

buegangen(e). Når otolittene havner i buegangene

vil de ved bevegelse irritere hårcellene i buegang-

ene og fremkalle en kraftig rotasjonsfornemmelse

(10)
4. Dix Halpikes manøver benyttes først og fremst

som ledd i undersøkelse av BPPV og/eller for å

ekskludere BPPV. Dersom pasienten har BPPV,

vil stillingsforandringen fra sittende til liggende

og vice versa, kunne fremkalle de aktuelle symp-

tomene; svimmelhet og kvalme (1). Undersøkel-

sen: Pasienten sitter i langsittende på benken med

hodet snudd cirka 45 grader mot undersøker.

Pasienten legger seg rett bakover slik at hodet blir

hengende utenfor kanten av benken. Nakken er

ekstendert cirka 15 grader. Pasienten setter seg

opp og undersøkelsen gjennomføres med hodet

dreiet til motsatt side (10).
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I internasjonal litteratur omtales fysioterapi
for pasienter med symptomet svimmelhet
som «vestibular rehabilitation» (VR)1. På
norsk vil det være naturlig å bruke det ana-
loge «vestibulær rehabilitering» med samme
forkorting. VR benyttes der en har diagnosti-
sert hypofunksjon i likevektsorganet, men
det ser også ut til å være nyttig for pasienter
med svimmelhet av ukjent etiologi (1). Tilta-
kene består av øvelser som skal påvirke den
normale kompenseringsprosessen fysiolo-
gisk og funksjonelt (2). Målet med VR er å:

- Redusere opplevelsen av svimmelhet
og ubalanse.
- Reetablere effektiv øye-hode koordi-
nasjon.
- Bedre (funksjonell) balanse.
- Øke det generelle kondisjonsnivået.
- Skape trygghet, lære å «leve med»
svimmelhet.
Allerede på 1940-tallet tilbød Cawthorne

og Cooksey et rehabiliteringsprogram for
pasienter med svimmelhet ved sin klinikk i
London. Opptreningsprogrammet var basert
på erfaringer de gjorde i arbeidet med pasi-
enter med forskjellige typer hodeskader. Pa-
sienter med problemer i form av svimmelhet
og redusert balanse, kom seg fortere når de
var aktive (3). Tankene bak programmet og

Fysioterapi for pasienter
med svimmelhet

den praktiske tilnærmingen de la opp til, har
hatt stor betydning for utvikling av VR, og
det har fortsatt en plass i de ulike tilnærm-
ingene som benyttes i dag.

Det erfaringsbaserte programmet var satt
sammen av isolerte øyebevegelser, øye-
hodebevegelser samt koordinasjons- og
balanseøvelser. Treningen ble lagt opp med
økende vanskelighetsgrad og i varierende
tempo. Øvelsene skulle gjennomføres med

åpne, henholdsvis lukkete øyne. Omgivel-
sene skulle varieres, og spesielt skulle pasi-
entene bevege seg i omgivelser de erfarings-
messig unngikk. Cooksey fremhevet også at
pasientene burde oppfordres til å «finne»
stillinger som fremprovoserte svimmelhet.
Øvelsesprogrammet var intensivt og det ble
gjennomført daglig, oftest som gruppe-
trening (tabell 1).

Cawthorne og Cookseys tilbud til disse

Mens vi i den første artikkelen satte fokus på svimmelhet som fenomen

og symptom, ser vi her nærmere på tiltak for pasientene.

Tabell 1: Cawthorne og Cookseys øvelsesprogram

A. I sengen
1. Øyebevegelser, først langsomt, deretter hurtig

a) Opp-ned
b) Fra side til side
c) Beveg fingeren i området 30-100 centimeter fra ansiktet ditt. Fokuser på fingeren.

2. Hodebevegelser, først langsomt, deretter hurtig. Senere også med lukkete øyne
a) Bøy hodet forover/bakover
b) Snu hodet fra side til side

B. Sittende (gruppetrening)
1. og 2.: Øvelser som over
3. Heis opp skuldrene, lag sirkler
4. Bøy forover og ta opp noe fra gulvet

C. Stående
1. Samme som A1, A2 og B3
2. Beveg deg fra sittende til stående med øynene åpne og deretter lukket
3. Kast en liten ball fra hånd til hånd over hodet
4. Kast en ball fra hånd til hånd under kneet
5. Beveg deg fra sittende til stående og snu deg rundt når du står

D.Bevegelser i rommet
1. Beveg deg i en stor sirkel rundt en person som kaster ball – returner ballen
2. Gå frem og tilbake i rommet med henholdsvis åpne/lukkete øyne
3. Gå opp og ned trapper med henholdsvis åpne/lukkete øyne.
4. Legge opp til aktiviteter sammen med andre som omfatter bøyning/strekking, varier tempo

Hentet Herdman SJ (red): Vestibular rehabilitation. Philadelphia, F A Davis, 2000. Oversatt av KW.
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pasientene gikk til dels i «glemmeboken» til
det ble hentet frem igjen på 1970-tallet.
Forskning dokumenterte da at aktive beve-
gelser og visuelle stimuli fremmet
vestibulære kompenseringsprosesser etter
skader i balanseorganet. I denne perioden
kom det også ny viten om sentralnerve-
systemets plastiske egenskaper, som gjorde
at en kunne sette dette inn i en større sam-
menheng. Utviklingen siden 1970-tallet har
gått mot det en kan kalle problemorienterte
tilnærminger fundert på nyere teorier om
motorisk læring og kontroll (3). Pasientens
fysiske, psykiske og sosiale forutsetninger
vurderes sammen med symptomer og
funksjonsproblemer og legger grunnlaget for
tiltak (4). Balansesystemets oppbygging gir
muligheter for å velge forskjellige innfalls-
vinkler i rehabiliteringsarbeidet. Personlige
ressurser kan utnyttes maksimalt og optimalt
ved å variere visuelle, somatosensoriske og
vestibulære input. Videre kan balanse-
systemet utfordres ved å variere oppgaver og
kontekst.

Kompensering
For å forstå nytten av VR, må en ha kjenn-
skap til vestibulære kompenseringsprosesser.
Evnen til å kunne holde visuelle inntrykk i
ro på retina/i synsfeltet og kunne opprett-
holde balansen, er sentralt – enten vi er i ro
eller beveger oss. Det vestibulære systemet
spiller en avgjørende rolle, med diverse
restitueringsmekanismer som automatisk ko-
bles inn når likevektsorganet settes ut av
spill (5). Mekanismene setter i gang
fysiologiske kompenseringsprosesser som
kan deles opp i en statisk/spontan og en dy-
namisk fase (6). Fasene overlapper og inn-
trer i forlengelsen av hverandre. Prosessen er
individuell. De fleste når et brukbart nivå et-
ter sykdommen og har ikke behov for hjelp.
For andre stopper prosessen opp, og de når
aldri tilbake til det tidligere nivået. Denne
gruppen pasienter kan ha nytte av tiltak som
VR representerer.

Vestibulærkjernene er koordineringsin-
stanser når det gjelder afferente signaler som
kommer fra det perifere balanseorganet, sy-
net, det proprioceptoriske systemet samt fra
overfladisk og dyp sensibilitet. Også fra
abdominale viscera går afferente signaler til
vestibularkjernene. Hos friske som er i ro, er
signalene som når frem til hjernen balanserte
og symmetriske. Når likevektsorganet på en
side kobles ut, som for eksempel hos en pa-
sient med diagnosen vestibulær nevritt, en-
dres forholdet og samspillet mellom signa-
lene. Hypofunksjon på en side fører til en re-
lativ økning i aktivitet på frisk side, samtidig
som utveksling av signaler mellom de to si-
dene stopper opp/endres. Ved aktivitet og be-
vegelse forsterkes forskjellene ytterligere

(6). Hjernens evne til å gjenkjenne mønstre,
reduseres. Forvirringen som oppstår mani-
festeres i svimmelhet.

Vestibularkjernene er også ansvarlig for
utsendelse av efferente signaler som skal re-
sultere i motoriske responser (5). Ettersom
mønstrene ikke er gjenkjennbare blir respon-
sen tilsvarende inadekvat og fører til at pasi-
enten har vansker med å se tydelig og opp-
rettholde balansen.

Etter et par dager tar aktiviteten seg van-
ligvis opp igjen på den skadete siden (6).
Økt aktivitet på skadet side har en
hemmende effekt på frisk side og på den må-
ten prøver systemet å re-etablere balansen
mellom de to sidenes likevektsorgan. Årsa-
ken er uklar, men sannsynligvis spiller visu-
elle, proprioceptoriske og kognitive mek-
anismer en rolle (6). Den første delen av re-
stitueringen beskrives som en spontan, sta-
tisk tilheling, som skjer hos de alle fleste
uavhengig av egeninnsats (7). Etter relativ
kort tid på to til tre dager har de verste
symptomene i form av svimmelhet, kvalme
og oppkast roet seg, og pasienten kan være
oppegående. Økningen i stimuli gjennom det
visuelle og proprioceptoriske systemet for-
verrer svimmelheten og påvirker balansen.
Måten en takler denne fasen på, har sannsyn-
ligvis betydning for det som skjer i den dy-
namiske fasen og hvor langt en kommer i
prosessen.

I den dynamiske fasen er en avhengig av
afferente stimuli for å rekalibrere systemet.
Dersom pasienten, bevisst eller ubevisst,
velger å unngå å være i bevegelse og motta
synsinntrykk, påvirker det mulighetene for å
utnytte de dynamiske kompenserings-
mekanismene. Hjernen trenger impulsene –
«feilsignalene» – for å kunne danne nye
nevrale nettverk, og bruke disse slik at reak-
sjonsmønsteret blir adekvat. Det vil si evnen
til å se tydelig og opprettholde balanse ut fra
det situasjonen krever. Den dynamiske fasen
inngår i den fysiologiske kompenseringspro-
sessen.

Både den spontane og dynamiske fasen
kan betraktes som ubevisste læringspro-
sesser som fører til et mer eller mindre opti-
mal resultat med henblikk på pasientens
funksjon.

Når prosessen ikke når et optimalt nivå,
kan en snakke om inkomplette eller ustabile
kompenseringsprosesser (8) kjennetegnet av:

1. Avgrensete, episodiske anfall med
svimmelhet som, selv om de gradvis blir
mindre intense, påvirker dagliglivet negativt
og gir behov for sykemelding. Anfallene er
ofte utløst av og forbundet med fysisk og/el-
ler psykisk stress.

2. Opplevelse av svimmelhet som «sitter
igjen» etter det første akutte anfallet. Selv
om pasientene blir noe bedre etter hvert, er

de ikke i stand til å delta optimalt i jobb og
fritidsaktiviteter.

3. Vedvarende og fluktuerende sympto-
mer etter den første episoden. Pasientene har
noe bedring underveis, men strever med
«restsymptomer». I tillegg får de stadig nye
anfall.

Manglende optimal kompensering kan
skyldes flere forhold. De kompensatoriske
mekanismene kan som nevnt være ustabile
og/eller relativt dårlig utviklet, fordi grunn-
aktiviteten i balanseorganet som var rammet,
varierer. Hjernen har da ikke et stabilt nivå for
sammenligning, noe som kompliserer
lærings- og gjenkjenningsprosessen. Det kan
også henge sammen med bruk av medisiner,
unngåelse av situasjoner som gir ubehag og/
eller at en blir fysisk inaktiv. Hver for seg og i
sammenheng kan slike faktorer gi problemer
(8). Det kan også skyldes skader eller tilstan-
der i sentrale deler av systemet og/eller henge
sammen med psykologiske forhold (8).

Kompensering som læringsprosess
Dersom pasienten ikke er optimalt kompen-
sert, kan det være aktuelt med VR. Vanlige
problemer for disse pasientene er at det er
vanskelig å se tydelig når de beveger på ho-
det eller forflytter seg. De har problemer
med å opprettholde balanse i situasjoner som
stiller krav til hurtig reaksjonsevne og de er
konstant plaget med diffus følelse av svim-
melhet og ustøhet. For noen blir tilstanden så
plagsom at de isolerer seg med de følgene
dette har for fysisk og psykisk helse og sosi-
alt liv. I samtale med pasienten kommer det
svært ofte frem at de unngår bevegelser som
de har erfart resulterer i svimmelhet. Spesielt
benytter de strategier for å unngå å bøye ho-
det/nakken.

I motsetning til den fysiologiske
kompenseringsprosessen, kan VR oppfattes
som en bevisst læringsprosess, en prosess
som for den enkelte starter på svært forskjel-
lige tidspunkt i forhold til «skade-
tidspunktet». Jo tidligere tiltak settes inn,
desto bedre. Ettersom de fleste som rammes
blir bra uten hjelp, vil tidspunktet for start av
opptrening varierere. Manglende kunnskaper
om at noe kan gjøres, hindrer at tiltak settes
inn på et tidlig tidspunkt. Selv om det kan ta
tid å bli bra, ser pasientene ut til å ha en god
prognose (7).

Kompenseringsprosessen er som nevnt
avhengig av «feilsignaler» som fremkommer
via syns- og/eller bevegelsesstrategier. Sig-
nalene bør gi en opplevelse av svimmelhet.
Opplevelsen er en nødvendig forutsetning
for at hjernen skal prøve å etablere nye må-
ter å tolke signalene på. Sentrale begreper i
prosessen er adaptasjon (tilpasning),
habituering (tilvenning) og substitusjon (er-
statning) (7). Nedenfor presenteres to for-
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Svimmelhet

skjellige tilnærminger basert på henholdsvis
adaptasjons- og habitueringstenkning. Mens
adaptive kompenseringsmekanismer vanlig-
vis er forbundet med bruk av visuelle sti-
muli, er bevegelsesstrategier den sentrale
innfallsvinkelen i habitueringslæringen.

Vestibulær adaptasjon
Vestibular adaptasjon har som mål å fremme
evnen til å kunne se klart og tydelig uavhen-
gig av kontekst, og kan defineres som en va-
rig endring i vestibularissystemets respons
på stimuli (3).

Adaptasjon er hovedsakelig knyttet til
den vestibulookulære refleksen (VOR).
Refleksens oppgave er å holde visuelle bil-
der stabile og påvirkes av impulser formidlet
gjennom synsinntrykk (9). Det nødvendige
«feilsignalet» fremkommer når blikket
fikserer på et bestemt punkt samtidig som
pasienten dreier hodet fra side til side. Punk-
tet skal være tydelig uansett tempo i beve-
gelsen. Øvelsen bør fremkalle svimmelhet.
Adaptasjon, som annen læring, tar tid, men
det er relativ liten innsats som skal til. Den
enkelte øvelsen bør gjennomføres sammen-
hengende i mellom ett og to minutter. Det er
viktig å ikke ha for mange øvelser. To til fire
kan være nok. Øvelsene bør endres etter
hvert som pasientens forutsetninger foran-
dres og utfordre pasientene til grensen av
hva de kan klare.

Adaptasjon er frekvens og kontekst-
avhengig. Dagliglivet stiller forskjellige krav
til balanse og syn. Øvelsene må derfor utfø-
res i forskjellig tempo og i ulike situasjoner.
Den bevisste bruken av visuell fiksering og
bevegelse, sammen med psykologiske fakto-
rer som motivasjon og innsatsvilje, er viktig
faktorer for å fremme adaptasjon (3).

Vestibulær habituering
Vestibulær habituering eller tilvenning, skjer
når svimmelheten avtar som svar på
svimmelhetsprovoserende bevegelser (7).
Tilvenningen resulterer i rekalibrering av de
vestibu-okulære (VOR) og vestibulo-spinale
(VSR) refleksene. VSR er en samling av
flere reflekser hvis oppgave primært er å
opprettholde kroppslig stabilitet (5).

Det skilles mellom kort- og
langtidshabituering. Korttidshabituering
oppleves umiddelbart, men forsvinner når
stimuli fjernes. I denne sammenhengen
snakker en også om at systemet er «trett-
bart». Langtidshabituering bygges opp over
tid og vedvarer, selv etter en hvileperiode
(10). Når pasientene gjør bevegelser som gir
svimmelhet, opplever de at det skjer en re-
duksjon i symptomene både i intensitet og
varighet i løpet av treningsperioden. Neste
dag er disse tilbake på samme nivå. Dersom
bevegelser gjentas regelmessig over tid, vil

de fleste oppleve varig reduksjon i grad av
plager (7).

Øvelsene tar utgangspunkt i bevegelser
som gir svimmelhet. For å kartleggge disse
bevegelsene, må pasienten undersøkes syste-
matisk. Svimmelhet- og sensitivitetstestings-
skjemaet (tabell 2) er en måte å systemati-
sere undersøkelsen på (7). Undersøkelsene
utføres relativt hurtig. Etter noen sekunder
blir pasienten ført tilbake til utgangsposisjo-
nen. Ved å registrere pasientens reaksjoner
tallfestes virkningen.

Bevegelsene må fremprovosere svimmel-
het dersom de skal ha effekt. Et utvalg på en
til fire øvelser inngår i et tilpasset trenings-
program (7), oftest gitt som hjemmeøvelser.
Programmet bør gjennomføres to ganger
daglig med to til tre gjentakelser, og de bør
fremkalle milde symptomer. Bedring kan
forventes etter cirka fire uker. Nye øvelser
kan da introduseres. For en del av de eldre
pasientene bør det utvises forsiktighet ved
bruk av øvelsene (7).

Treningen er spesifikk. Tilvenning til
bevegelse i et plan er ikke nødvendigvis
overførbart til andre. Det er derfor viktig å
endre øvelsesutvalget slik at flest mulige
plan dekkes etter hvert som en blir bedre.

Partikkelreposisjonsmanøvre
En spesiell tilnærming som benyttes i for-
hold til pasienter med Benign Paroxysmal
posisjonsvertigo, BPPV, er partikkelrepo-
sisjonsmanøvrene, PRM. PRM er basert på
otolitt-teoriene (se artikkel om undersø-

kelse). Flere ulike manøvrer er beskrevet.
Manøvrene kan være undersøkende, som
Dix-Hallpike, eller (årsaks-)behandlende,
som for eksempel Epleys og Semonts man-
øvre. Disse foretas av behandler. Undersø-
kelse og behandling glir ofte over i hveran-
dre. Det er også «manøvrer» som pasienten
selv utfører for å hindre eller selv behandle
tilbakefall. Felles for manøvrene er at pasi-
enten føres gjennom en bestemt bevegelses-
sekvens der tyngdekraften utnyttes slik at
otolittene beveges vekk fra områder i
buegangene der de forårsaker svimmelhet, til
utrikkelen der de ikke gir problemer.

Det ser ut til at bakre buegang oftest er
affisert. Den mest benyttede manøveren i
den forbindelse er Epleys manøver. Manøve-
ren gjentas inntil symptomene er forsvunnet,
men vanligvis ikke mer enn tre ganger (11).
For noen pasienter kan det være aktuelt å
gjenta behandlingen på et senere tidspunkt.
Behandlingen kan eventuelt suppleres med
Brandt-Daroffs øvelse som hjemmeøvelse.
Brandt-Daroffs øvelse gjennomføres som
følger: Pasienten sitter på en seng/benk med
bena utenfor kanten, hodet rett frem. Pasien-
ten legger seg raskt ned på den affiserte si-
den, samtidig som hodet dreies slik at nesen
peker opp mot taket, og blir liggende til
svimmelheten går over. Deretter beveger pa-
sienten seg tilbake i utgangsstilling og venter
til svimmelheten glir over. Øvelsen gjentas
10-20 ganger tre ganger daglig inntil pasien-
ten er symptomfri i minimum to dager etter
hverandre (12).

Tabell 2: Svimmelhet- og sensitivitetstestingsskjema

Baseline symptomer Intensitet Varighet Skåre

1. Sittende -> ned til ryggliggende
2. Ryggliggende -> snu til venstre side
3. Ryggliggende - - - >> snu til høyre side
4. Ryggliggende  -> opp i sittende
5. Venstresidig Hallpike
6. Tilbake i sittende
7. Høyresidig Hallpike
8. Tilbake i sittende
9. Sittende -> bøy mot venstre kne
10. Sittende -> tilbake til utgangsstilling
11. Sittende -> bøy mot høyre kne
12. Sittende -> tilbake til utgangsstilling
13. Sittende -> snu på hodet 5 ggr
14. Sittende -> nikk på hodet 5 ggr
15. Stående-> snu deg mot høyre 180 grader
16. Stående-> snu deg mot venstre 180 grader

Intensitetsskala fra 0-5. 0=ingen svimmelhet, 5=alvorlig svimmelhet.
Varighet skala fra 0-3. (5-10 sek.=1 poeng, 11-30 sek.=2 poeng, over 30 sek.=3 poeng.

Bevegelses/sensitivitetskoeffisient # posisjoner x skåre x 100

Hentet fra Smith-Wheelock M, Shepard NT, Telian SA: Physical Therapy program for vestibular rehabi-
litation. Am. J Otol 1991, 12, 218-25. Oversatt og bearbeidet til norsk av KW.

2048



Fag

18 Fysioterapeuten nr. 7   juni  2002

Substitusjon
Utvikling av alternative strategier – substitu-
sjonsstrategier – er den tredje måten en ten-
ker at kompensering skjer på (7). Disse stra-
tegiene kan være på refleksnivå og/eller
systemnivå.

Elementene som inngår i balansesystemet
kan erstatte hverandre slik at stabiliteten
opprettholdes. Redusert vestibulær funksjon
kan kompenseres gjennom bruk av synet. Så
lenge det er mulig å fiksere blikket på noe,
kan en klare å opprettholde balansen. Selv
om erstatning ved hjelp av synet kan være
nok, vil det være situasjoner der det ikke er
tilstrekkelig. Et eksempel: En pasient med
defekt balanseorgan på en side som i løpet
av natten må opp og ut av sengen. Mørket
gjør at hun ikke kan kompensere ved hjelp
av synet, og impulsene fra underlaget er ikke
nok for å klare å orientere seg. Uten visuelle
fikseringspunkter faller hun. Et annet eksem-
pel på en svært vanlig men negativ strategi,
er å fiksere øyne/nakke/skulderpartiet og snu
hele kroppen, ikke bare hodet, som ville
vært naturlig når en skal se på noe på siden
av synsfeltet. Den vestibulo-okulære reflek-
sen erstattes av en bevisst kroppslig strategi.
Strategien er ugunstig fordi den utelukker
feilsignalene som er nødvendig for rekali-
breringen. På sikt kan den føre til sekundære
plager i muskel- og skjelettsystemet.

Det er viktig å forstå hvordan erstatnings-
strategier virker, slik at de kan utnyttes. Uan-
sett hvilken tilnærming som benyttes, er det
en utfordring å få pasienten til å gjennom-
føre øvelser på tross av svimmelhet. Alle
opplever det som ubehagelig. Noen blir
redde for at noe er galt og velger å stoppe.
Tid sammen med pasienten, der en forklarer
mekanismene bak svimmelheten og øvel-
sene, er derfor sentralt i rehabiliteringen. I
de fleste tilfelle er det helt avgjørende for re-
sultatet.

Balansetrening/funksjonell trening
Svimmelhet og ubalanse er ofte «to sider av
samme sak», øvelser som fremmer balanse
bør følgelig inkluderes i et opptreningspro-
gram.

Det å håndtere mange og forskjellige im-
pulser samtidig, er noe som kreves i mange
av dagliglivets situasjoner. Dess flere impul-
ser som skal håndteres, jo større krav for å
opprettholde stabilitet. For disse pasientene
kan oppgaver som omfatter forflytning være
et problem. Når kravene øker, reduseres
tempo samtidig som kvaliteten av bevegel-
sen, som gange, forringes.

Gangøvelser som kan inngå i et program
hos fysioterapeut, kan omfatte det å kunne
gå fremover, bakover, ta et skritt til siden,
stoppe brått, endre retning eller snu rundt på
kommando. Videre gange på en

skumgummipute, over en madrass. Andre
øvelser kan være å bøye seg mot gulvet et-
terfulgt av å strekke seg uten å stive av i
nakken, og å kaste og ta imot en ball. Pro-
gresjon kan omfatte det å gå og dreie hodet
fra side til side/opp/ned/diagonalt, og å sette
opp fysiske hindringer. En del av øvelsene
bør også utføres med lukkete øyne.

Like viktig som trening hos fysioterapeut,
er den daglige «treningen» på egenhånd. Pa-
sienten skal gjøres oppmerksom på dagligli-
vets bevegelser og aktiviteter der hodet,
nakke og skulderpartiet utfordres. For ek-
sempel å la hodet være med i bevegelsen når
han/hun tar noe opp fra gulvet eller ut av
oppvaskmaskinen og når noe settes opp i en
hylle. I disse situasjonene er det vanlig å be-
nytte erstatningsstrategier ved å ta ut nød-
vendige bevegelser i andre deler av kroppen
for at hodet og nakken kan holdes i ro. Fy-
sioterapeuten bør oppfordre til aktivitet ute,
som å gå turer i ulendt terreng, bevege seg i
trafikkerte områder og ikke minst kan det
være utfordrende å gå i kjøpesentra der det
er mange mennesker, støy og varierende lys-
forhold.

Kondisjonstrening
Etterhvert som pasientene blir bedre, bør de
oppmuntres til aktiviteter som fremmer ge-
nerell kondisjon, andre helseproblemer og
alder tatt i betraktning. Ofte kan det være
nok å legge opp til et variert gang- og tur-
program som også fremmer balansen. Akti-
viteter som stiller krav til utholdenhet,
tempo og koordinasjon er svært gunstig.
Svømming kan representere en risiko for
disse pasientene, ellers er det i og for seg in-
gen begrensinger i hva slags aktiviteter de
kan velge. Det viktigste er at de velger noe
som fenger og som de vet at de vil like å
holde på med over tid. I et helseperspektiv
bør «summen av treningsmengden» være det
styrende prinsippet (13).

Evnen til å gjøre flere ting samtidig er
ofte et premiss for å fungere i dagens sam-
funn. Når disse dagligdagse tingene blir
kompliserte, kan det få store konsekvenser.
For noen blir det så vanskelig at de isolerer
seg fysisk, psykisk og sosialt. Å utfordre ba-
lansen i funksjonelle sammenhenger samti-
dig som sikkerhet ivaretas blir derfor viktig.

Fysioterapi i lys av de beskrevne
diagnosene
Vi antar at det er de færreste av disse pasien-
tene som henvises til fysioterapi, men denne
trenden bør endres. Vi vil kort beskrive våre
erfaringer med pasienter fra Haukeland sy-
kehus og minner om at VR først og fremst er
en symptombehandling.

Når det gjelder diagnosen benign
paroxysmal posisjonsvertigo, BPPV, er dette

en tilstand der svimmelheten utløses av be-
vegelser. Manøverbehandlingen er ofte en
«engangsbehandling» som i Norge i dag
vanligvis utføres av lege. Det er ingen ting i
veien for at fysioterapeuter kan utføre ma-
nøvrene i oppfølgning av pasienter. Teknik-
ken er enkel, men krever opplæring. Det er
ikke beskrevet uheldige bivirkninger. Forsik-
tighet bør utvises ved revmatoid artritt,
Bekhterevs sykdom og ved nakkeskader
(11).

En del av de pasientene som henvises
med spørsmål om BPPV, har gått lenge med
sine plager og det er på undersøkelses-
tidspunktet ikke mulig å fremkalle svimmel-
het. Sykehistorien tilsier at det kan ha vært
BPPV. På undersøkelsestidspunktet angir pa-
sienten en diffus opplevelse av svimmelhet
og de har problemer med balansen i dagligli-
vet. Vi har erfaring med at øvelser basert på
adaptasjon kan være nyttig, og for noen er
det aktuelt å være med på gruppetrening.
Gruppetreningen omfatter balanse- og
kroppsbevissthetsøvelser i tillegg til øye- og
hodeøvelser. Det er også satt av tid til disku-
sjon og samtale med utgangspunkt i pasien-
tens erfaringer. Gruppen i Bergen er ledet av
en spesialist i psykomotorisk-psykosomatisk
fysioterapi. Samme tilnærming brukes over-
for pasienter med vestibulær nevritt/
labyrintitt og pasienter som med vertigo av
psykogen karakter, historien og symptom-
bildene er ofte like. Pasienter som følges in-
dividuelt, bør utføre øvelsene på egen hånd i
åtte til 12 uker. De blir fortalt at de må regne
med å bli verre før de kan bli bedre, og at
øvelsene skal fremkalle svimmelhet. Pasien-
tene følges opp en til to ganger avhengig av
hvordan tilstanden utvikler seg.

Erfaringene våre, både med gruppe og in-
dividuell tilnærming, er gode. Dette er en
pasientgruppe det er inspirerende å arbeide
med, det er ofte ikke så mye som skal til for
å bryte den negative spiralen de er kommet
inn i og initiere til egenaktivitet som frem-
mer videre kompensering. Igjen må det pre-
siseres at det er avgjørende å tillate tid til
kommunikasjon. Pasienten må få tid til å
fortelle om sine plager, «tømme seg», og
oppleve at en fagperson lytter og forstår.
Like viktig og avklarende er det for pasien-
ten å oppdage at de kan oppnå noe ved egen
innsats.

Overfor pasienter med Menières sykdom
har vestibulær rehabilitering som sådan be-
grenset verdi på grunn av det spesielle
sykdomsforløpet disse pasientene har.
Svimmelhetsanfallene er uforutsigbare. Av
redsel bruker pasientene mye energi for å
stabilisere hodet/nakke. De har ofte store
spenninger i nakke og skulderområdet og
mange kan ha nytte av fysioterapi der mål-
settingen er å redusere spenningene. Det ar-

Svimmelhet
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beides med å få rett til gratis behandling for
pasienter med Menierès sykdom. Noen pasi-
enter med denne diagnosen kan ha nytte av
balansetrening. I siste instans er det aktuelt
med ulike former for kirurgisk behandling.

Avslutning
Fysioterapi har en plass i opptrening av disse
pasientene. Vi tror det er viktig å bygge opp
kompetanse blant norske fysioterapeuter slik
at de også har noe å tilby i møte med denne
gruppen pasienter. Vi håper artiklene kan
være et bidrag i den sammenheng.
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1. Begrepet rehabilitation må i denne sammenheng

oppfattes som opptrening slik det er beskrevet i

Helsedirektoratets Veiledningsserie 3-91: Medi-

sinsk rehabilitering – planlegging og organisering.

Begrepene rehabilitering og opptrening benyttes

synonymt i artikkelen.
2. Vestibulær habitueringstrening ble i sin tid

anbefalt for pasienter med ensidige vestibulære

skader. Basert på Cawthorne og Cooksey ble det

utviklet en systematisk undersøkelse som omfattet

34 stillingsforandringer/bevegelser. Dette er vide-

reutviklet slik at det per i dag inngår 16 undersø-

kelser/ stillingsforandringer, og skjemaet inklude-

rer også en bevegelses/sensitivitetskoeffisient.

Vestibulær rehabilitering (VR) som hjemmetrening er et effektivt og

kostnadsbesparende tiltak for pasienter med kroniske vestibulære lidelser.

Dette er en av konklusjonene fra en studie som ser på effekten av VR på

balanseevne og pasientens egenopplevelse av å være handikappet som

følge av balanseproblemer. 16 pasienter i alderen 30 til 80 år med ulike

former for vestibulære lidelser fulgte tilrettelagt trening i en periode på fire

uker. Balanseevne og opplevelse av handikap ble registrert før og etter

behandlingsperioden. Resultatene viste en sammenheng mellom økt

balanseevne og reduksjon i pasientens egenopplevelse av handikap.

Kartlegging av pasientenes egenopplevelse omfattet en fysisk, en

funksjonell og en emosjonell komponent. Nærmere analyse av resultatene

viste at den fysiske komponenten hadde størst grad av endring i løpet av

behandlingsperioden og størst sammenheng med evnen til å opprettholde

balanse. Den emosjonelle komponenten viste ingen signifikant bedring

over tid og lite sammenheng med balanseevnen. Pasienter med emosjo-

nelle problemer på grunn av sin svimmelhet, bør derfor følges opp spesielt

med tiltak rettet mot dette aspektet i tillegg til vestibulær rehabilitering.

Murrat K, Carroll S, Hill K: Relationship between change in balance and

self-reported handicap after vestibular rehabilitation therapy. Phys Res Int

2001, 6, 251-63.

Billig og bra med begrensninger
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Vekkerklokken ringer og kroppen våkner.
Jeg beveger meg fra liggende til stående og
forventer stødige steg mot badet da noe ufor-
utsett skjer. Jeg mister fortfestet og faller
bakover. Gang på gang forsøker jeg å gjen-
finne det kjente fotfestet, men finner bare
ustøhet. Kroppen overveldes av kvalme. Jeg
legger meg på sengen. Kvalmen dabber av.
Selv om behag etter hvert sprer seg, kommer
minnene om kvalmen og ustøheten opp til
overflaten som små dønninger av ubehag.
Kroppslig behag og ubehag er i stadig veks-
ling.

Jeg ligger urørlig, overmannet av trøtthet,
en tung og overveldende trøtthet som har
trukket seg innover i kroppen som et lokk
over kvalmen. Urørligheten blir uutholdelig.
Kvalmen slår ut i kroppen. Det kjennes som
alle små bestanddeler av kroppen er infisert
av kvalme. Små bevegelser skaper kvalme-
bølger. Jeg må ut av urørlighetens fangen-
skap. Jeg går med famlende skritt over gul-
vet. Ustøheten og kvalmen øker på, kroppen
vil oppkast og brekninger. Jeg vil ut å gå, i
kjølig luft. På med varme klær utenpå natt-
tøyet og ut i kveldsmørket fulgt av den unge
sønnen som blir gående stille og støttende

Svimlende erfaringer
ved siden av den sjanglende og tause krop-
pen. Jeg klarer bare langsomme bevegelser,
forflytter meg stakkato og med små sidesteg.
Når jeg tenker på å forsere tempoet over-
svømmes jeg av kvalmebølger. Å holde
kroppen i bevegelse tar all oppmerksomhet.
Etter en runde rundt huset er det ikke mer
oppmerksomhet igjen.

Den brede sengen som vanligvis oppleves
som avlastende, blir nå en utfordring.
Kroppslig uro og et gjennomtrengende ube-
hag overdøver alle andre fornemmelser.

Kroppen overrisles av minner om skispor,
kalde morgenbad og rislende bekker.

Uten overskudd til å finne mer ut av si-
tuasjonen, tilkalles legevakten. Han står i
døra og spør: «Når, hvordan?». Jeg sier at
det har noe med nakken å gjøre. «Det er vi-
rus på balansenerven», sier legen. Han skri-
ver ut resept på kvalmestillende tabletter. Jeg
får en pille mot kvalme der og da. Kvalmen
glir ut av kroppen og behaget sprer seg. Jeg
lovpriser kjemikaliene.

Bilder av rislende vann og lukten av kald
luft dukker opp.

En ny dag. Jeg lytter forventningsfullt til
hva kroppen har å fortelle. Jeg kan for-

Hvordan forstå svimmelheten?
Kollegaer foreslår at den medisinske diag-
nosen benign paroxysmal positional vertigo
kan være den riktige merkelappen på min er-
faring (1,2). Årsaksforklaringen til svimmel-
het innenfor denne diagnosen tilskrives
patofysiologiske mekanismer i
vestibularisfunksjonen.

Å forstå gjennom å erfare
Jeg er ikke tilfreds med en årsaksforklaring
selv om det er utviklet tiltak som ser ut til å
ha god effekt på symptomene. Jeg er nys-
gjerrig på å forstå symptomene i en indivi-
duell historisk sammenheng. Hva skjedde
før denne svimmelhetstilstanden? Var det
noen tegn eller symptomer som kunne vars-
let meg om det som kom? Det som slår meg,
er minnet om en kroppslig låsthet med
symptomer fra nakken.

Gannik (3) skriver om sykdomskultur-
forskning og forståelser som kan gi støtte til

nemme gårsdagens kroppslige ubehag. Jeg
vil i bevegelse og innstiller meg på å ut-
fordre tyngdekraften. Samtidig registreres
en motstand mot bevegelse.

Jeg svaier lett når jeg strekker meg ut i
full lengde. Kroppen husker lysten på kald
luft og jeg går ut. Jeg drikker begjærlig av
den kalde lufta. Jeg fryder meg over å
kjenne at innimellom flyter kroppen uan-
strengt av gårde, den slipper å  «sy sammen»
stakkato bevegelser. I korte øyeblikk er lett-
het og flyt overdøvende fornemmelser.

Gatene fylles med biler, eksosen fra noen
er nok til at jeg krymper meg. Den foruren-
sede lufta gir en opplevelse av ubehag og
kvalme som forstyrrer rytmen i bevegelsen.
Følsomheten for sanseinntrykk, spesielt for
luft, er skjerpet. Lukten av eksos og trafikk-
støy treffer kroppen uvanlig sterkt.

Jeg går inn og legger meg, kvalmen siger på.
Jeg vil prøve å nå inn til kvalmen ved å ut-
fordre den og begynner å bevege meg. Svim-
melheten avtar gradvis. Etter tre dager er
minnet om svimmelheten som oversnødde
spor, tilstede og gjemt.

Av Ingvil Øien, fysioterapeut

en situasjonell forståelse av sykdom, ut fra
egen erfaring. Spesielt fant jeg beskrivelsen
av Alonzo om «everyday illness behavior»
interessant. Ut fra denne teorien defineres
ikke sykdom som en tilstand knyttet til per-
sonen alene, men som et resultat av forhol-
det person og situasjon. Samtidig trekkes en
rekke andre faktorer ved personen og situa-
sjonen inn. Gannik skriver med referanse til
Alonzo: «Firkantet sagt, at med det
situationelle sygdomsbegrep flyttes
sygdommen ud i forholdet mellom sympto-
mer/person og situation».

Alonzo, skriver Gannik, har utviklet sin
teori ut fra at sykdom sees som en hverdags-
lig erfaring. Sentralt i teorien står antagelsen
om at ubehag eller symptomer ikke «bringes
under lægelig vurdering» hvis de kan rom-
mes av den syke i dagliglivet. Hvis en
innenfor noen situasjoner ikke rommer
symptomene, fremsettes nødvendigheten av
eksempelvis hvile (body-release) eller at en
handler på andre måter enn det en vanemes-

sig gjør. Regulering av symptomer kan
også skje gjennom å komme seg unna si-
tuasjonen eller endre situasjoner hvor en
opplever at ubehaget overstiger det en kan
tåle/romme. Gjennom å være oppmerk-
somt til stede i situasjoner hvor sympto-
mer ofte oppstår, kan en få øye på mulig-
heter for reguleringer som kan bety at
symptomer som eksempelvis nakkestivhet
rommes eller ikke oppstår.

Litteratur
1. Baloh RW. Dizzy patients: The Varieties of

Vertigo. I: Hospitals Practice, 1998. Juni. s55-

77.

2. Norré ME, Forrez G, Beckers A: Benign

paroxysmal positional vertigo. Clinical

observations by vestibular habituation training

and by posturography. The Journal of

Laryngology and Otology 1987, 101, 443-7.

3. Gannik DE: Situationel sygdom. Fragmenter

til en social sykgdomsteori baseret på en

undersøgelse av ryglidelser. Fredriksberg,

Samfundslitteratur, 1999.
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Susan Herdman:

Vestibular Rehabilitation

F A Davis. 2 utgave 2000

ISBN 0803604440

Målgruppen er studenter
og helsepersonell som er
interessert i å arbeide
med svimmelhetspro-
blematikk. Den er omfat-
tende og grundig. I del fire, som omhandler
praktisk rehabilitering, gir forfatterne «opp-
skrifter» på  hvordan en kan nærme seg
disse pasientene. Boken anbefales.

Det fins en rekke steder på nettet hvor du kan lese om svimmelhet.

● Balanselaboratoriet ved Haukeland sykehus er nasjonalt kompetansesenter for vestibulære
sykdommer. På www.uib.no/med/ore/otoweb/ finnes presentasjon av laboratoriet, de an-
satte, artikler om balansesystemet, laboratorietester, øvelser som kan brukes og mye annet.
Alt er på norsk.

● Nederlandske Journal of Vestibular Research er et tidsskrift som publiserer forsknings-
artikler fra området. På www.iospress.nl/site/html/09574271.html kan du tegne abonnement
på papirutgaven, lese sammedragene fra bladet eller ta ned artiklene i fulltekst mot betaling.

● Karolinska Institutet i Stockholm har et glimrende nettsted hvor du kan hente ned informa-
sjon om de fleste sykdommer og tilstander. Går du til www.mic.ki.se/Diseases/c9.html får
du det du trenger å vite om Otorhinolaryngologic Diseases (øre-nese-hals lidelser).
Siden er på engelsk.

● En grei oversikt over basalkunnskaper når det gjelder det vestibulære systemet finner du på
www.visi.com/~minuet/hearing/vestibular_disorders.html. Siden er imidlertid ikke oppda-
tert siden 1997, så det siste på forskningsfronten finner du neppe her.

● VEDAs hjemmeside www.vestibular.org er også verdt et besøk. VEDA er forkortelse for
The Vestibular Disorders Association, en nonprofitt organisasjon som sprer informasjon
om sykdommer som Menierés sykdom, BPPV og labyrinthitis.

● På siden til Atlantic Coast Ear Spesialists www.earaces.com/index.htm fins en rekke artik-
ler om svimmelhet, øresykdommer og hørselen. Alt på engelsk, sjølsagt.

Svimmelhet på nett

Foto: Blekkhuset. Bildet er manipulert.

Bergenius med flere:

Yrsel

Studentlitteratur. 2000

ISBN 9144004427

Sverige har tradisjon
innen feltet og bo-
ken er skrevet av en
gruppe ved
Karolinska Sjukehu-
set. Målgruppen er leger og fysiotera-
peuter. Kapittelet om rehabilitering
omhandler kompenseringsmekanismer
på en god måte, men tiltaksdelen følges
ikke opp i samme grad. Likevel en lett-
lest bok som absolutt kan anbefales
som en innføring i feltet.

Gary P. Jacobson GP, Craig W. Newman

og Jack M. Kartush:

Handbook of balance function testing

Singular Publishing Group. 1997

ISBN 1565939077

Boken er i hoved-
sak rettet mot tes-
ting av balanse.
Boken bærer preg
av at målgruppen
er leger og tekni-
kere, som har til-
gang på mer eller
mindre avansert
utstyr for å teste pasientene. Det er et
lite kapitel om praktisk rehabilitering,
skrevet av Susan Herdman. Boken ville
ikke vært mitt førstevalg som utøvende
fysioterapeut.

Neil T. Shepard og Steven A. Telian:

Practical mangament of the balance disorder patient

Singular Publishing Group. 1996

ISBN 1879105845

Målgruppen er studenter og helsepersonell. Forfatterne antyder at bo-
ken må suppleres med annen litteratur, dersom en ikke er kjent i feltet
og vil gå i dybden når det gjelder undersøkelser og tester som kan ut-
føres. Det er et informativt kapitel som omhandler vestibulær rehabi-
litering. Boken anbefales.

Svimmelhet
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Bente (27 år) har de siste to årene vært plaget med kronisk svim-
melhet. Plagene begynte helt akutt med svimmelhet og oppkast.
Diagnosen «virus på balansenerven» ble stilt, hun fikk resept på
kvalmestillende tabletter og råd om å unngå gjøremål som frem-
kalte svimmelheten. Det første halve året etter denne episoden var
Bente sykmeldt fra fullt arbeid som førskolelærer i en stor barne-
hage. Hun kom tilbake i jobben etter denne perioden, men ble
sykmeldt igjen etter vel en måned. I tiden frem til i dag har hun
vært «til og fra» i jobben – hun klarer ikke mer enn 50 prosent.
Kvalmen har gitt seg, men hun er mer eller mindre svimmel hele

En kasuistikk
tiden. Så lenge hun føler at hun har kontroll over situasjonen, har
hun i henhold til eget utsagn lært seg å «leve med svimmelhe-
ten». Dette gjør hun  ved å «stive av» hodet, nakke- og skulder-
partiet. Brå bevegelser, urolige omgivelser og støy øker plagene
hennes og gjør henne uvel. Det sosiale livet er redusert. Når hun
har vært på jobb, er hun «pumpet» for krefter og må ta det med
ro resten av dagen for å ha et overskudd til neste dag. Hun er ofte
plaget med smerter i nakke og skuldre. Bente er henvist til fysio-
terapi for varme, massasje og øvelser for sine nakke- og skulder-
plager.

tema svimmelhet

Hvordan undersøker og behandler fysioterapeuter svimle pasienter?
Vi sendte en kasuistikk (se nedenfor) til NFFs faggrupper og ba om
svar på følgende:

1) Hvordan forstår dere denne pasientens problem?
Hva tror dere er årsak (en eller flere)?
2) Hvordan vil dere undersøke pasienten? Er det noe dere
vil legge spesielt vekt på og hvorfor?
3) Hva vil tiltaket/-ene bestå av og hvorfor?

Fire faggrupper tok utfordringen. Deres svar trykkes
på de fire neste sidene. Vi understreker at det blant
fysioterapeutene innen de ulike faggruppene
sikkert fins ulike syn på de spørsmålene

som stilles.

Svimmel. Førskolelæreren Bente,
27,  er svimmel. Hva gjør

fysioterapeuten?
Foto: Espen Mathisen
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Hvordan forstår vi denne pasientens
problemer? Hva tror vi er årsak?
For å forstå og bedre kunne iverksette ade-
kvat behandling trenger vi en mer utdypende
anamnese. Vi ville blant annet avklare pasi-
entens blodtrykk, hemoglobinverdier, hørsel,
syn (bruker pasienten briller)? Bruker pasi-
enten medikamenter, og i tilfelle hvilke? Ob-
servere pasientens pustemønster. Hvilken
rolle har pasienten selv spilt i forhold til syk-
meldinger, er de ønsket/ikke ønsket? Hvor
mye krefter går det med til å ha kontroll?
Med henblikk på redusert «sosialt liv»: Hva
mener pasienten at hun mestrer i dag?

Vi antar at «virus på balansenerven» er et
tilbakelagt stadium, men at hennes
spenningsmønster er med på å opprettholde
svimmelheten fordi hun har lært seg å «stive
av» hodet, nakke- og skulderpartiet. Pasien-
tens utsagn: «så lenge hun føler at hun har
kontroll over stiuasjonen, har hun lært seg å
leve med svimmelheten». Hvordan mener
hun selv at hun kontrollerer dette?

Hvordan vil dere undersøke pasienten –
noe dere vil legge spesielt vekt på og
hvorfor?
Utdypet anamnese: I tillegg til ovenstående
anamnese ønsker vi å kartlegge pasientens
fysiske aktivitetsnivå, samt hva som utløser
hennes svimmelhet i dag.

Holdningsanalyse: Etter anamnesen er
det for oss naturlig å gjennomføre en
holdningsanalyse, hvor vi ser hvordan pasi-
enten balanserer og belaster kroppen i stå-
ende og sittende stilling. Fokus bør være
spesielt på thoracal- og cervikalcolumna,
skulderbuen og hvordan pasienten balanserer
hodet. Observasjon av pasientens gang-
mønster og pasientens pustefunksjon.

Funksjon: Gjennom å utøve forskjellige
funksjoner vil vi be pasienten tilkjennegi be-
vegelser som fremkaller svimmelhet. Beve-
gelse av rygg, nakke, skuldre og kjeve vil vi
teste i alle plan. Under undersøkelsen vil vi
notere oss pasientens smerteterskel.

Palpasjon: Ut fra de funn vi har gjort un-
der undersøkelsen vil vi palpere muskulatur i
nakke, hals og ansikt, med fokus på nakker-
osetten og muskulatur som påvirker kjeve-
leddets bevegelse og spenningsmønster. Vi
antar at muskulatur både dorsalt og ventralt i
thorax vil ha en høy tonus.

Hva vil tiltaket bestå av og hvorfor?
Kontakt med lege for undersøkelser (eksem-
pelvis blodtrykk, hemoglobinverdier, medi-
kament, hørsel og syn).

Mensendieck
Vi ønsker ikke å gi varmebehandling,

men bruke behandlingstiden til aktive øvel-
ser, samt bearbeiding av muskulatur gjen-
nom våre sykegrep, tøyning og traksjon av
cervikalcolumna. Dette er sirkulasjons-
fremmende tiltak, hvor pusten også påvirkes
indirekte og avspenning fremmes. Integrert i
behandlingen søker vi balanse mellom
agonister og antagonister. På bakgrunn av
pasientens toleranse ønsker vi å starte
balansetrening så tidlig som mulig.

Omleggingsprosessen innebærer å slette
gamle og innlære nye bevegelsesmønstre ut
fra funksjonsforståelse og opplevelse. For-
ståelse, kombinert med opplevelse i egen
kropp står sentralt.

Progresjon vil være å gi direkte puste-
øvelser, øke styrke og smidighet, eget
hjemmeprogram (som følges opp), samt å gi
pasienten relevant ergonomisk veiledning.
Vi ønsker å samarbeide med pasienten om
bevisstgjøring av virkeligheten med varia-
sjon mellom arbeid og hvile.

Solveig Melbye
Trille Staubo
Lene Christensen
NFFs faggruppe for mensendieck-
fysioterapi

NFFs faggruppe for mensendieck-

gymnastikk

Antall medlemmer: 229

Leder: Ole Øien Rusletvedt

e-post til sekretær: markro@online.no
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Hvordan forstår vi denne pasientens
problemer? Hva tror vi er årsak?
Bentes hovedproblem i dag; svimmelhet,
nakke-/skuldersmerter, kraftløshet/utmattet-
het, psykososiale belastninger. I følge kasu-
istikken var svimmelheten utgangspunktet
og stammet fra en relativt avgrenset og tyde-
lig diagnose; virus på balansenerven.

Den vedvarende svimmelheten kan være
viruset som fremdeles gjør seg gjeldende.
Det kan også være et svar på at balanse-
systemet er lite utfordret i den siste tiden og
at det dermed foregår en adaptasjonsprosess

NOR nevrologi/ortopedi/revmatologi
som gjør at terskelen for å føle svimmelhet
blir lavere. Det er selvsagt viktig at andre,
alvorlige sykdommer er utelukket; cancer,
sykdommer i CNS, feil ved blod-
tilstrømming og hjertefeil. Stivheten i nakke
og skulder kan være en naturlig følge av at
hun «stiver av» og denne vedvarende
aktiveringen i nerve- og muskel/skjelett-
systemet kan nok i høy grad bidra til at hun
føler seg «pumpet» med tilhørende
psykososiale belastninger (manglende over-
skudd til å oppsøke venner og fritidsaktivite-
ter). Det legges derfor til grunn for den vi-
dere undersøkelse og behandling at proble-
met er av nevrologisk (vestibulær) art og
revmatologisk/ortopedisk (muskler/skjelett)
art.

Hvordan vil dere undersøke pasienten –
noe dere vil legge spesielt vekt på og
hvorfor?
Anamnese. Sykehistorie. Kartlegging av den
totale livssituasjon. Opplyser hun noe som
kan tyde på at kjernen i problemet ligger i
hvordan hun har det hjemme, i jobb, med fa-
milie? Kan eventuelt problemer i livet bidra
til at svimmelheten vedvarer?

Vurdere balansen. Hvor hemmet av svim-
melheten er hun? Hva kan hun orke? Her
gjelder det selvsagt å gå forsiktig frem. I
hvert fall i starten bør man ikke provosere
frem for mange svimmelhetsreaksjoner, det
kan være avgjørende for Bentes motivasjon
for videre trening og for tilliten i
behandlingsreaksjonen.

Gange. Vurdere flyt i bevegelsene, med-
bevegelse i armer og rygg. I hvilken grad
«stiver hun av»?

Holdning: Eleverte skuldre? Er thora-
calcolumna kyfosert, med cervical «knekk»?
I hvilket leie er respirasjonen?

Bevegelighet i skulder og nakke. Aktivt
og passivt. Vurdere dysfunksjoner ved beve-
gelsene.

Sensibilitet/nevrologiske tester. Prikker
det i fingre, har hun nervesmerter?

Palpasjon. Er huden i nakke/skulder
varm/kald (blodgjennomstrømming)?
Kjennes huden hoven, utspilt? Er mus-
klene stramme, ømme, hovne?

Triggerpunkt.
Avspenningsevne.

Hva vil tiltaket bestå av og hvorfor?
Hvis utgangspunktet var et virus på
balansenerven som nå er i bedring, er det
med andre ord «ettervirkningene» vi skal
behandle; vedvarende svimmelhet og stiv

skulder/nakke virker som problemer det er
plausibelt at en fysioterapeut skal kunne be-
handle. I den grad det er «andre» mer per-
sonlige problemer som er roten, bør man
være lydhør for dette og tilpasse behandlin-
gen deretter.

Oppmyking i nakke/skulder; øke ROM,
minske smerte, bidra til funksjonelle beve-
gelser. Dette kan gjøres passivt med massa-
sje og tøyning og/eller aktivt med øvelser.
Kanskje også varme, hvis hun synes det er
behagelig og hun får slappe av.

Utfordre balanseapparatet: Hele tiden
gradvis økning av vanskelighet. Sitte med
bind for øynene med støtte/uten støtte, stå
med bind for øynene, gå med bind for øy-
nene, stå på et ben, sitte på Bobathball, gå på
ujevnt underlag og så videre.

Bård Bogen
NFFs faggruppe for NOR

NFFs faggruppe for nevrologi

ortopedi/revmatologi (NOR)

Antall medlemmer: 257

Leder: Grete Mellingen Homstøl

bohomstol@sensewave.com
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Hvordan forstår vi denne pasientens
problemer? Hva tror vi er årsak?
Bente fikk diagnosen virus på balansenerven
for to år siden. Informasjon om svimmelhet-
ens karakter mangler; ustøhet, karusell-
følelse eller gyngende følelse?

Hun har vanlige symptomer som ved
vestibularisnevritt, men mer langvarige.
Hvis Bentes svimmelhet forverrer seg i so-
siale situasjoner, i trange rom eller på åpne
plasser og hun i tillegg opplever hjertebank,
åndenød, skjelvinger, kalde og klamme hen-
der og føtter, kan det tyde på ikke somatisk
svimmelhet. Akutt svimmelhet kan oppleves
skremmende og angstfremkallende. Grundig
utredning og diagnostisering er viktig for at
skrekken ikke skal «sette seg fast».

Har Bente fått tilstrekkelig informasjon
om svimmelheten? Er den godartet? Bekym-
rer hun seg for at mye hun gjør kan forverre
tilstanden? Hva gjør det med hennes måte å
bevege seg og leve på?

Bente sitter fastlåst i en mestringstrategi
(nytilegnet eller vanemessig) som hindrer
henne i å komme videre. Dette har medført
muskelspenninger, smerter, delvis sosial iso-
lering, arbeidsuførhet og kronisk svimmel-
het.

Hvordan vil dere undersøke pasienten –
noe dere vil legge spesielt vekt på og
hvorfor?
Anamnesen. Bentes livssituasjon før og nå,
symptom og mestringsforsøk. Tidligere lig-
nende plager, situasjoner som forsterker
svimmelheten. Tanker og følelser hun har
om dem. Hva gjør hun og hjelper det henne
å komme videre?

Kroppsundersøkelsen. Ganganalyse.
Holdning i sittende og stående. Test av
avspenningsevne. Jeg vil gi tilbakemelding
til Bente om alt jeg ser slik at hun får anled-
ning til å kjenne etter og eventuelt justere,
slik at hun kan stå med optimal muskulær
kontroll.

Psykiatrisk/psykosomatisk
Bevegelig balanse. Evnen til å opprett-

holde balansen når hun står foroverbøyd
med tyngden bak mot helene og slipper ar-
mer, skuldre og hode. Vurdere medbevegelse
i kroppens deler ved passive rotasjoner av
truncus i denne stillingen. Ved manglende
fleksibilitet hindres likevektsreaksjoner og
balanseproblem oppstår. Tør hun å la seg/
nesten la seg falle for å oppdage hvor hun
har grensene for sin likevekt? Dersom hun
mister balansen, hva gjør det med henne?

Palpasjon. Registrere om hun gir uttrykk
for sine opplevelser med kropp, pust og
følelser.

Hva vil tiltaket bestå av og hvorfor?
– En forutsetning for at vi skal komme vi-
dere er at Bente har fått informasjon som
gjør henne trygg på at hennes svimmelhet er
godartet. Jeg vil samarbeide med Bente for å
få fatt i hennes vanemessige måte å møte ut-
fordringer på, hjelpe henne til å bli kjent
med hva hun hittil har gjort for å kontrollere
svimmelheten, og at vi sammen prøver å

finne mer hensiktsmessige måter å sitte, stå
og bevege seg på. Hun må få tillit til egen
balanse for å kunne opprettholde den. Det er
viktig at Bente har forståelse for at en viss
symptomforverring må til for at kompensa-
sjoner skal finne sted i det posturale syste-
met.

– Øvelser med gradvis økende utfordring
i understøttelse, underlag, tempo og
kompleksitet. Gradvis mer krevende visuelt
miljø.

– Massasjegrep for muskulære og
respiratoriske bremser.

– Dersom Bente reagerer på ubehag ved
å knytte seg, vil jeg oppfordre henne til å
finne andre muligheter som strekke-
bevegelser og sukk for å slippe og ikke kon-
trollere. Slipper hun i liggende stilling er det
viktig at hun kjenner det og tar det med seg
opp i sittende og stående stilling.

Synnøve Kåresen
NFFs faggruppe for psykiatrisk og
psykosmatisk fysioterapi

Svimmelhet

NFFs faggruppe for psykiatrisk og

psykosomatisk fysioterapi

Antall medlemmer: 344

Leder: Berit Ianssen

henlun@online.no
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Hvordan forstår vi denne pasientens
problemer? Hva tror vi er årsak?
Symptomer som initialt er nevnt, er akutt
debuterende svimmelhet og oppkast. Til-
stander jeg vil differensiere mellom er a) vi-
rus på balansenerven, b) BPPV, c) Menières
sykdom og d) sentral skade. Cervicalcol-
umna som propriseptivt organ er sentralt ved
svimmelhet, men ved oppkast ville jeg først
tenke på en av de nevnte tilstandene.

Jeg går utfra at a) var riktig diagnose i ut-
gangspunktet. Symptomer er plutselig svim-
melhet (gyratorisk = karusellsvimmelhet),
ustøhet, kvalme og oppkast.

Bente har vært plaget av svimmelhet i to
år. Hun fikk beskjed om å unngå å fremkalle
svimmelheten, og har lært seg et bevegelses-
mønster der hun avstiver nakke-/skuldre.
Dette er trolig medvirkende årsak til at hun
fortsatt er svimmel. Dysfunksjoner i
cervicalcolumna er med tilhørende affisert
muskulatur kilde til svimmelhet.
Thoracalcolumnas nære relasjon til det auto-
nome nervesystem kan også gi opphav
til svimmelhet.

For å forstå årsaks-
sammenhengen, må det legges
vekt på en grundig anamnese

Manuell terapi
og funksjonsanalyse , kartlegging av
hvilke strukturerer dysfunksjonen kom-
mer fra og pasientens totalsituasjon.
Svimmelhet kan være følgetilstand ved
angstreaksjoner.

Hvordan vil dere under-
søke pasienten – noe
dere vil legge spesielt
vekt på og hvorfor?
– Utelukke sentral
skade. Romberg, fin-
ger-nesetipp, gå langs
en linje.

– Hvis anamnesen har vist at svimmelhe-
ten er stillingsbetinget: Dix-Hallpikes manø-
ver for å utelukke BPPV. Pasienten bringes
raskt i leieendring for å provosere irritasjon i
likevekstorganet i indre øre.

– Spesifikk mobilitet i hele columna med
hovedfokus på øvre cervical. Provoseres
svimmelheten ved spesielle bevegelser?

– Nakke-/skuldermuskulatur: Lengde,
kvalitet, triggerpunkter, kraft, bevegelses-
mønstre. Provoseres svimmelhet ved pal-
pasjon, aktivisering eller tøyning av enkelte
muskler?

– Koordinasjon og balanse. Tester for å
sjekke samsvar mellom vestibulærapparat,
propriosepsjon og øyne.

Jeg velger å konkludere undersøkelsen
med følgende funn for å avgrense tiltaks-
mulighetene: Nedsatt mobilitet i øvre
cervical, mest C2 i lateral fl/rot mot venstre.

Nakkerosetten er palpasjonsøm og
kort. Levator scapula og

trapezius øvre del har flere
aktive triggerpunkter

og er forkortet,
mest på venstre
side.

Nedsatt funksjon i 2. og 3. costotrans-
versal-ledd på venstre side.

Høycostalt pustemønster, vanskelig å gi
slipp ved passive bevegelser av nakke og
venstre arm.

Dårlig balanse i ettbenstående, mest ven-
stre undereks. Svimmel etter fem sekunder
ved tester som krever koordinasjon øyne/
propriosepsjon/vestibulærapparat .

Hva vil tiltaket bestå av og hvorfor?
Manipulere/mobilisere C2 og 2. og 3. costo-
transversalledd venstre side.

– Behandle/tøye affisert muskulatur.
– Trene/bevisstgjøre nye bevegelses-

mønstre for å omprogrammere
dysfunksjonene i cervical og øvre thoracal.

– Avspenning for å normalisere puste-
mønster.

– Vestibulær rehabilitering for å bedre
kommunikasjon mellom øyne/
vestibulærapparat og propriosepsjon i ledd-/
muskelapparat:

1. Postural kontroll i sittende, stående,
gående.

2. Koordinasjon av hode-øyenbevegelser
og blikkstabilisering.

3. Normalisere reaksjoner ved raske
hodebevegelser.

4. Kondisjonstrening.
Dersom pasienten hadde startet med

vestibulær rehabilitering så raskt som mulig
etter symptomdebut, ville hun sannsynligvis
vært frisk etter noen uker.

Britt Nøren
NFFs faggruppe for manuell terapi

Svimmelhet

NFFs faggruppe for manuell terapi

Antall medlemmer: 285

Leder: Peter Christian Lehne

imt@narviknett.no
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Svimmelhet

Av Siw Ueland
siwueland@yahoo.com

I 2001 fikk Otonevrologisk laboratorium ved Øre-nese-
hals avdelingen på Haukeland sykehus status som Na-
sjonalt kompetansesenter for vestibulære sykdommer.
Enheten består av fire leger, to ingeniører og en fysiote-
rapeut. Målet er å forske på sykdomstilstander i
balansesystemet og opplæring av helsepersonell. Fysio-
terapeut og høgskolelektor Kjersti Wilhelmsen er til-
knyttet enheten og er helt i starten av et doktorgrads-
arbeid der hun skal se på  effekten av fysioterapi for pa-
sienter med svimmelhet. I samarbeid med fysioterapeut
Heidi Ann Fiske startet hun et pilotprosjekt med et til-
bud til denne pasientgruppen. Tiltaket består av
bevegelsegruppe og samtale, med fysioterapeut som
veileder. Fem grupper har til nå vært igjennom tilbudet
og erfaringene viser at pasientene blir bedre.

Fysioterapi og svimle pasienter
– Det er ikke tradisjon i Norge for at leger henviser pa-
sienter med svimmelhet som hovedproblem til fysiote-
rapeut. Det eksisterer heller ikke et organisert tilbud til
denne pasientgruppen. Internasjonalt er fysioterapi blitt
en viktig del av opptreningen av pasienter med svim-
melhet. Opptrening av svimle pasienter må også settes
på den norske dagsorden, sier Kjersti Wilhelmsen. Hun
har vært tilknyttet Otonevrologisk laboratorium siden
1998.

 Vestibulær opptrening er fysioterapi med vekt på
øvelser som skal fremme kompenseringen hos personer
med redusert funksjon i det vestibulære systemet.

– Å være i aktivitet påvirker vestibulærsystemet.
Passivitet kan faktisk opprettholde den latente svim-
melheten, selv om den otogene årsaken er bedret, sier
Wilhelmsen.

En viktig faktor i forhold til pasienter med svimmel-
het er å aktivere pasientenes egne ressurser og innsats.
Fysioterapi kan være som et «spark bak», men også
veiledning, trygghet og ufarliggjøring av symptomet.
Svimmelhet er ubehagelig, men i seg selv ikke farlig.

Restsymptomer
De fleste blir bra av svimmelhet, men noen sliter med
restsymptomer som kan bli kroniske. Denne gruppen

– Passivitet kan gjøre vondt verre

trenger hjelp og oppfølging. Mange personer kommer
inn i en ond sirkel hvor de unngår aktiviteter de blir
svimle av. De får stadige bekreftelser på at aktivitet kan
gjøre dem verre og i tråd med hva legene anbefaler,
holder de seg i ro.

– Det er viktig å gi personer informasjon om at de
faktisk må bli svimle for å bli bedre og bryte denne sir-
kelen med unngåelse-manøvrer, sier Wilhelmsen.

Ut fra de erfaringene som er gjort i Bergen ser det ut
til at en psykomotorisk tilnærming til disse pasientene
kan være en vei å gå. Mange av disse pasientene be-
finner seg i grenseland mellom psyke og soma. Wil-
helmsen understreker også at det kan være flere veier
til målet når det gjelder å kunne gi disse pasientene et
godt tilbud.

Utfordringer
Spesialist i psykiatrisk- og psykosomatisk fysioterapi,
Heidi Ann Fiske, har stått for den praktiske gjennomfø-
ringen av prosjektet som utgår fra Øre-nese-hals avde-
lingen. Tilbudet består av 30 minutter samtale og en
time med øvelser. Gruppen møtes en gang i uken i ti
uker tilsammen. Målet med behandlingen er større be-
vegelsesfrihet og økt kroppsbevissthet. Deltakerne har
alle diagnosen «vertigo», men pasienter med alvorlig
patologi er utelukket. Det er flest kvinner som til nå er
henvist, men de er ikke i stort overtall.

– Det nytter ikke å sitte hjemme og vente på neste
svimmelbøye. Gjennom dette opplegget utfordres del-
takerne til å gjøre ting de har unngått i redsel for å bli
svimle og kvalme. Mange av pasientene «stiver» av
kroppen for å passe på, og da spesielt nakke- og
skulderbevegelsene. De har dårlige erfaringer med å bli
overrasket av svimmelhet og prøver å ha kontroll. Kon-
sekvensen av dette er «bunden» gange og mindre beve-
gelsesfrihet, sier Fiske.

Bevisstgjøring
Deltakerne starter alltid med samtale hvor erfaringer og
nye oppdagelser kan deles. Her er det plass til både hu-
mor og alvor. Selve treningen begynner pent med fokus
på føtter, strekk og myke bevegelser. Etter hvert er det
bråe bevegelser og retningsendringer for å gi delta-
kerne større utfordringer. Deltakerne utfordrer svim-
melheten i det ene øyeblikket, støtter seg til veggen for

tema svimmelhet

– Pasienter som er svimle får ofte råd om hvile, mindre aktivitet og sykemelding,

sier overlege Stein Helge Glad Nordahl på Haukeland sykehus. Det viser seg at

nettopp det motsatte vil gi denne pasientgruppen bedring av symptomet.

Fysioterapeut.
Kjersti Wilhelmsen
arbeider på
Otonevrologisk
laboratorium ved
Øre-nese-hals
avdelingen på
Haukeland sykehus.
Foto: Siw Ueland
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å få klarsyn, for deretter å hive seg ut på gulvet igjen.
Også her sitter latteren løst, selv om man også kan ane
ubehaget.

– Bevisstgjøring og refleksjon er stikkord både i
samtalen, men også under bevegelsegruppene, sier
Heidi Ann Fiske. Mange av deltakerne gjør nye oppda-
gelser i forhold til hvordan de håndterer det å være
svimmel, men også i hvilke situasjoner de blir svimle.
Symptomet er usynlig og mange blir møtt med skepsis
av arbeidsgiver og venner.

I tillegg til trening en gang i uken er det laget
hjemmeoppgaver som deltakerne skal følge opp.

Å være svimmel
Ung tobarns mor er på vei til sin jobb i barnehagen
mandag morgen etter en god periode med lite
svimmelhetsplager. På veien begynner underlaget å be-
vege seg og svimmelhetsanfallet ender med svært nær
kontakt med en lysstolpe. Dagen ender med kul i hodet
og sengeleie. Hun beskriver det å være svimmel som å
stå på høye stylter, bølger og uvær. Hun vet at hun flere
ganger har sett ravende full ut. For fem år siden fikk
hun diagnosen virus på balansenerven. Hun ble rådet til
å ta det rolig og unngå aktivitet som gjorde henne svim-
mel. Nå er hun en av deltakerne i prosjektet og opplever
at hun endelig får veiledning.

– Jeg trodde jeg kjente kroppen min. Men jeg erfarer
at i redsel for å bli svimmel binder jeg  meg, holder pus-
ten og spenner kjevemuskulaturen. Nå prøver jeg å
være mer bevisst hvordan jeg reagerer kroppslig i ulike
situasjoner. Jeg er også flinkere til å si nei og sette av
tid til å bli frisk. Jeg ønsker å bli meg selv igjen, sier
hun.

Erfaringer så langt
Før start foretar Fiske kroppsundersøkelsen Global
Fysioterapeutisk Muskelundersøkelse, GFM-78, ad
Modum M. Sundsvold som også gjentas tre måneder
etter avsluttet gruppebehandling. Etter endt opplegg
evaluerer deltakerne de ulike tilnærmingene. Ifølge
Fiske har både samtalen og øvelsene verdi for delta-
kerne.

– Det er pasientens innsats som avgjør hvor langt
personen kommer, sier Wilhelmsen. Hva som konkret
hjelper, gjenstår å se nærmere på. Så langt har grup-
pene vist veldig gode resultater.

Folk som de siste årene ikke har vært utenfor døren
på grunn av svimmelhet, er nå ute og sykler. Noen har
også tatt frem danseskoene. Det vitner om stor frem-
gang.

Tilsvarende tilbud som i Bergen er under planleg-
ging på Østlandet. Dessuten arbeider Otonevrologisk
laboratorium med undervisning og kurs for leger og
fysioterapeuter. ■

Stiver av. – Mange av
pasientene «stiver» av

kroppen for å passe på,
og da spesielt nakke- og

skulderbevegelsene,
forteller fysioterapeut

Heidi Ann Fiske.

Ordforklaring
Oto= det som har
med øret å gjøre

Øvelser. En av utfordringene svimmelhetspasientene får hos fysioterapeuten. Foto: Siw Ueland

Svimmelhet
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innspill  fra Folkestad

Alle fysioterapistudenter ønsker seg best mulige vilkår. De fleste
mener sakene studentorganisasjonen FYSIO engasjerer seg i er
viktige – og aktuelle. Likevel opplever vi i styret et manglende
engasjement fra øvrige medlemmer.

En kan spørre seg om studentene velger å konsentrere seg om
arbeidsoppgavene som følger av studiet, fremfor å engasjere seg i
studentpolitiske saker som omfatter gruppen som helhet? Vi vil
ikke spekulere i dette, men ønsker heller å gjøre studentene opp-
merksomme på fordelene vi vil oppnå om flere engasjerer seg.

Vår slagkraft som organisasjon avhenger i stor grad av antall
medlemmer, både aktive og passive. Likevel er det de aktive
medlemmene som ved sitt engasjement bidrar til å styrke
FYSIOs gjennomslagskraft. Om flere engasjerer seg øker en mu-
ligheten for å trekke i samme retning. Avgjørelsene vil da i større
grad bli tatt i samarbeid med medlemmer enn på vegne av med-
lemmer.

Mye tyder på at flere engasjerte studenter kan øke organisa-
sjonens kompetanse. Dette ser vi i arbeidslivet der spesialister på
hver sine områder kan nyte godt av hverandres kunnskaper.
Yrkesgruppen vi tilhører er i en situasjon hvor man utdanner seg
så å si hele sin aktive yrkeskarriere. Det innebærer at vi selv med
lik grunnutdannelse vil arbeide med – og spesialisere oss på –
svært forskjellige områder. Allerede som studenter møter en med-
studenter med annen erfaring og kunnskaper enn man selv har.
Studentpolitisk engasjement åpner for muligheten til å gjøre seg
nytte av hverandres kunnskaper.

Tilbakemeldingen på de fleste eksamener og arbeidskrav har
vært et bestått/ikke bestått system. Dette skjer også på avslut-
tende klinikkeksamen i sjette semester. Ut fra tilbakemeldinger
fra medelever forstår vi at dette systemet er ønskelig. Det frem-
mer studentenes ønske om tettere oppfølging gjennom skoleåret
og mindre vektlegging på avsluttende eksamener. Tallkarakter-
system har, slik vi ser det, mange negative sider. En av disse kan
være at konkurransen om best mulig resultat tiltar, eller at den
enkelte student fokuserer mer på de tidligere nevnte arbeidsopp-
gavene som følger av studiet. Tallkarakter på praktiske eksame-
ner som omfatter pasientbehandling, avhenger av pasientutvalg,
kjemi med den enkelte pasient og pasientens dagsform og så vi-
dere. Dette vil kunne variere mye. Karakteren man da får, som
kan være avgjørende for fremtidig arbeidsplass, vil i stor grad
kunne påvirkes av tilfeldigheter. Dette er uheldig. Karakter-
systemet kan etter vår mening også svekke FYSIO som følge av
sviktende engasjement og manglende fellesskapsfølelse.

Mange veier fører til Roma. Nesten like mange veier og ikke
minst stier, fører fram til autorisasjon som fysioterapeut. Det er
sagt at man kan lære mye av å komme på avveie, men å trekke i
samme retning vil øke fellesskapsfølelsen og veien frem kan fø-
les kortere.

Vi i FYSIO Oslo ønsker å profilere oss som en seriøs organi-
sasjon med felles mål, og en sterk stemme utad, som legger
grunnlaget for en god fremtidig yrkeskarriere for alle studenter.
Medstudenter, engasjer dere!

 Av Christian Thorbjørnsen, leder FYSIO Oslo og Gunhild
Kåresen, nestleder FYSIO Oslo

Studenter –
engasjer dere!

Med ja-resultat i dei fire største tariffområda har UHO og
medlemsforbunda tatt viktige steg opp og fram. Betre lønn
vil gi positive utslag for helse-Norge – for tilsette og for
folket. Difor ligg det helse i kvart lønnssteg.

Midt i eit tariff- og inntektsoppgjer, og ved inngangen til
ferietida, bør vi minne kvarandre om at det også ligg helse i
andre steg – i bevegelse, i rørsle. Det dukkar stadig opp
rapportar som viser at alt for mange barn og unge er for lite
fysisk aktive. Og at dei tar skade av det. Dessutan at stadig
fleire ikkje maktar arbeidslivet. Mange er sterkt plaga,
mange blir trygda, og presset på velferdsøkonomien aukar.
Politikarane leitar etter reparasjons- og mottiltak.

Sats meir på stimulering, på aktivitet hos barn og unge.
Fysisk fostring – kroppsøving – er stebarnet i norsk skule.
Etter at faget tapte si militære forankring på 1800-talet, har
det ikkje vore vurdert som «nyttig nok». Særleg ille har det
i så måte vore i dei yrkesfaglege miljøa. Eit talande uttrykk
for dette var at under Reform 94 blei timetalet redusert i
allmennfaga fordi det skulle bli like «mange» som i
yrkesfaga. Fleire kroppsøvingstimar blei for dyrt, meinte re-
gjering og storting. Og viste at dei ikkje har greie på
samfunnsøkonomi.

UHO har vedtatt å starte eit prosjekt retta mot oppvekst-
miljøet for barn og unge. Den tverrfaglege utfordringa er:
Korleis skal helse, utdanning og politi samarbeide for å
legge til rette for eit godt oppvekstmiljø? Kva skaper triv-
sel, tryggleik og «gagns» menneske?

Eit godt utgangspunkt er Norsk Fysioterapeutforbund
sitt vesle,  men viktige sjekkhefte: «beveg deg». Barn og
unge må oppleve og lære at dei har ansvar for seg sjølv og
for eiga helse, og at det er moro og gir trivsel. Men også
styresmaktene må ta dette ansvaret, og dei må forstå at det
lønner seg. Også på dette området trengst ein snuoperasjon.

Helse i kvart steg

Anders Folkestad
leiar av UHO
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Pauseprogrammer

Det moderne arbeidslivet er stillesittende og foregår
ofte foran en dataskjerm. Dette, sammen med en stadig
mer passiv livsstil på fritida, gjør at flere får
belastningslidelser i dag enn noen gang tidligere.

For å bøte på dette har initiativrike fysioterapeuter
og andre som jobber med ergonomi, klekket ut et nytt
verktøy for bedriftshelsetjenester: PC-baserte pause-
programmer. Kontormedarbeideren installerer pro-
grammet på datamaskinen sin. Gjennom innstillinger
kan han eller hun velge når instruksjonsvideoer skal
poppe opp på skjermen. Filmene kopieres inn, enten
fra en CD eller fra nettet. Noen programmer lar deg
også velge hvilke kroppsdeler du vil ha øvelser for.

Når instruksjonsfilmen starter, er det bare å rive seg
løs fra tastaturet og starte øvelsene. Filmene varer fra
ett til to minutter.

OK idé, men for dyrt
– I utgangspunktet synes jeg ideen er god. Kroppen er
laget for bevegelse og tåler ikke å sitte «parkert» foran
en PC åtte timer hver dag over mange år. Program-
mene  minner den ansatte på å ta pauser. Det er dessu-

Dyre pauser på data
PC-programmer skal få kontoransatte til å ta bevegelsespauser foran dataskjermene.

Ekspertene sier at idéen er god, men at programmene er for dyre. Leverandørene

hevder at prisen er riktig.

ten godt kvalifiserte pauser,  fordi de oppmuntrer til
bruk av de musklene som er mest utsatt, sier leder av
NFFs faggruppe for ergonomi, Hein Dag Torgersen.

Likevel er hans begeistring for programmene nokså
dempet.

– Sjøl det billigste alternativet er for dyrt. En bedrift
vil alltid spørre seg om investerte penger er verdt ge-
vinsten. Når prisen er halvparten av en full BHT for en
arbeidstaker, er det er vanskelig å anbefale produktet.

Torgersen mener det er utenkelig at en kommune
med 1.000 ansatte vil bruke 300.000 kroner på å kjøpe
inn programmer.

Han mener også at produkter som baserer seg på
Internett-bredbånd har begrensede muligheter i marke-
det.

– Svært få bedrifter jeg kjenner til, har bredbånd.
Slike løsninger vil ennå en tid bare være aktuelle for
svært store bedrifter, sier Torgersen.

– Billig
Fysioterapeut Siv Bore Thorstvedt i Gaps synes ikke
prisen er for høy.

– Sammenlignet med hva det koster be-
driften å kjøpe årsabonnement på helsestu-
dio, er pauseprogrammet billig. Også hvis du
sammenligner med å leie inn en instruktør til
å lede pausegymnastikk, er PC-programmet
et rimelig alternativ, mener hun.

Daglig leder Peter R. J. Stafv i ErgoAct,
som har det billigste programmet, sier at de
ikke kan legge seg lavere i pris.

– Vi må iallfall få dekket inn produksjon-
skostadene. 1.490 kroner for en fembruker-
lisens er ikke dyrt, det er mindre enn halvpar-
ten av hva det koster et år på helsestudio.
Dessuten retter CDen seg inn mot de som
ikke går på helsestudio. Pauseprogrammet er
for dem som bare vil ta pauser, strekke og
tøye litt, og som aldri kan tenke seg å gå i
helsestudio eller delta i fellesgymnastikk
med mange andre.

Stafv sier at ErgoAct ikke har hatt noen
problemer med avsetningen.

– Vi har solgt mellom 15-20.000 lisenser
siden januar. ■

Av Espen Mathisen
espen.mathisen@fysio.no

Farlig verktøy. Mange kontoransatte sitter
«parkert» foran PC-en hele dagen. Et
program som kan minne dem på å ta pauser,
kan hjelpe. Foto: Stockbyte
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@vbrekk
Leveres av firmaet Avbrekk, Lysaker. Nettadresse: www.avbrekk.no. Pris: 300 kro-
ner per bruker. Oppdatering 50 kroner per lisens. Prisen inkluderer brukersupport,
oppdateringer med blant annet utskifting av øvelser to ganger per år.  Det går også
an å få innledningsforedrag («kick-off») og IT-installering mot ekstra betaling
(timebasert).

Fysioterapifaglig vurdering: Øvelser og kvalitet på instruksjonen får jamt
over svært gode karakterer. Ekspertene bemerker at øvelsene ikke krever mer
plass enn man må forvente. Øvelsene foregår på en stol eller ved siden av et
skrivebord, i et kjent miljø for kontoransatte.
Pedagogisk vurdering: Karakterene på hvorvidt programmet engasjerer, spri-
ker fra middels til topp. Videofilmene er uten lyd. Dette er et valg produsenten
har gjort fordi ikke alle PCer har lydkort. Instruksjonen fungerer bra i de fleste
tilfeller. Men i øvelser hvor man bøyer overkroppen/hodet bort fra skjermen,
mister man «kontakten» med instruktøren.
Teknisk vurdering: Middels lett å installere, det eneste programmet som lot
seg installere på samtlige maskiner.
Samlet poengscore (to testere): 4,6

ErgoAct
Leveres av ErgoAct Norge AS, Vestby. Nettadresse: www.ergo-norge.no. Pris: 298
kroner per lisens. Det kan inngås vedlikeholdsavtale som blant annet omfatter for-
nyelse av øvelseutvalget en gang i året til 97 kroner/året per lisens. Tilgang til
hjemmeside der brukerne kan få svar på spørsmål. Svarene er kvalitetssikret av et
fagråd der fysioterapeut og lege er med.

Fysioterapifaglig vurdering: Det er brukt relevante øvelser, men hadde ikke
behøvd å ha like øvelser i stående og sittende stilling. Instruksjonsfilmen har
lyd som gjør det lett å følge øvelsene. God instruksjon, øvelsene gjøres bevisst
og med god holdning.

Vår vurdering
Vi testet fire pauseprogrammer i denne omgangen. Det fins flere på markedet, men
vi har valgt programmer der fysioterapeuter har vært med å utvikle produktene og
der modeller/instruktører viser øvelsene.

De fire programmene er i alfabetisk rekkefølge:  @vbrekk, ErgoAct, Gaps og
Vidamic Gym Office. Opplysninger om priser er innhentet fra leverandørene.

To fysioterapeuter med ergonomiekspertise fikk pauseprogrammene til utprøvning. Etter testing fylte de ut et
skjema der fysioterapifaglige, pedagogiske og tekniske forhold ble vurdert på en skala fra 1-6 (6 beste score).

Hos den ene testeren var det bare «@vbrekk» som lot seg installere på datamaskinen. Innholdet i de tre øvrige
programmene er derfor vurdert av en eksperttester. I tillegg til ekspertvurderingene har redaksjonen prøvd ut pro-
grammene. Vi vurderte ikke de fysioterapifaglige sidene av produktene, men har sett på om de fenger og hvordan
de fungerer i en hektisk kontorhverdag.

Slik testet vi
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Pedagogisk vurdering: Demonstrasjonen av øvelsene er god, både med og uten
lyd. Instruktøren (Kari Jaquesson) er flink, smiler og er blid. Men kanskje kan man
gå lei av smilet etter en tid, spør eksperten.
Teknisk vurdering: Lot seg lett installere på maskiner med nytt operativsystem.
Har du gammel maskin (Windows 95), gikk det ikke an. Filmene er klare og gode,
bra lyd.
Samlet poengscore: 4,8

Gaps
Leveres av Gaps, Stavanger. Nettside: www.gaps.no. Pris: 550 kroner per år per bru-
ker opp til 50 brukere. Ved flere brukere, glidende overgang ned til 375 kroner per
bruker (500 brukere eller flere). Inkluderer 500 filmer hvert år, instruksjons- og
oppfølgningsbesøk, samt hodetelefoner. Minstekrav til antall lisenser: 40. Program-
met leveres og drives via Internett. Instruksjonsvideoene oppdateres daglig, det legges
inn aktuelle opplysninger og så videre. Fordi overføring av filmer krever mye av nett-
verket, må bedriften ha bredbånd for at det skal fungere.

Fysioterapifaglig vurdering: Programmet får middels score. Øvelsene er OK.
Pluss for at det er «vanlige folk» som gjør dem og at det er stor variasjon i øvelse-
sutvalget. Vår tester synes imidlertid det er negativt at en del øvelser foregår uten-
dørs: «Dette er jo en artig vri. Men tross alt skal man gjøre øvelsene ved sin egen
arbeidsplass, så det er kanskje rart at de vises ute på gaten»
Pedagogisk vurdering: Gaps får høy score når det gjelder evne å engasjere bruke-
ren. Filmene er med lyd slik at det ikke er vanskelig å forstå øvelsene, men det
krever da at brukeren har lydkort installert på PCen sin. Redaksjonen merket seg
detaljer som «ord for dagen» og at filmene avspeiler årstider og så videre. Bra!
Dette gjør brukeren nysgjerrig og stimulerer til bruk av programmet.
Teknisk vurdering: Scorer lavt på den generelle vurderinga fordi produktet er av-
hengig av at bedriften har bredbåndstilgang. Per i dag er programmet derfor mest
aktuelt for større bedrifter med godt utbygd datanettverk og egen IT-avdeling.
Samlet poengscore: 3,5. Hvis en holder teknisk vurdering utenfor (lav score på
grunn av  bredbåndavhengighet), er scoren 4,3

Vidamic Gym Office
Leveres av Vidamic Ergonomics AS, Vøyenenga. Nettside: www.vidamic.com. Pris:
890 kroner per installasjon per år (1-10 brukere). Ved kjøp av lisens er stykkprisen
795 kroner for 10-30 brukere, 700 kroner for 31-100 brukere og 580 kroner for 101
og oppover. Veiledende priser, mulighet for tilbud ved større kjøp. Prisen omfatter
konsulenthjelp for å gi kunden tips og råd både når det gjelder installering og øvelser.
CDen innholder også generelle råd (tekst) om kosthold, mosjon, søvn, arbeidsmiljø
og stress.

Fysioterapifaglig vurdering: Programmet får lav score. Testeren er spesielt misfor-
nøyd med at det er brukt stillbilder og tekst. Ikke alltid like lett å forstå øvelsene.
Pedagogiske vurderinger: Dommen er knallhard: Dette er ikke spesielt inspire-
rende. Instruksjonsverdien er liten når det verken er film eller lyd.
Tekniske vurderinger: Enkelt å installere med Windows 98/ME. Bildene har god
kvalitet.
Samlet poengscore: 3,1

ErgoAct og @vbrekk kommer nokså likt ut, og burde passe for de fleste bedrifter. Pris-
messig er de også like, så har du råd – løp og kjøp. Gaps er også et greit alternativ, men
bare for bedrifter som har bredbånd og IT-folk som kan installere og drifte programmet.

Vidamic scorer lavt, og ligger dessuten alt for høyt i pris i forhold til konkurrentene.
!

Oppsummering
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Siv Bore Thorstvedt jobbet som kommunefysioterapeut og som ansatt
på privat institutt. Så hoppet hun av og startet Gaps sammen med ekte-
mannen, den gamle keeperkjempen Erik Thorstvedt.

– Etter å ha sett mange stressnakker på instituttet, fattet jeg interesse
for forebygging. Jeg tror det er mye ugjort når det gjelder forebygging
på dataarbeidsplasser, sier hun.

Fysioterapeutens mål har vært å lage et pauseprogram som holder
høy faglig kvalitet, samtidig som det er uforutsigbart, morsomt og aktu-
elt.

– Brukeren må ikke bli lei av programmet etter 14 dager, derfor for-
nyer vi filmene hele tida.

Gaps produserer videofilmene sjøl. Filmene distribueres til kundene
via Internett-bredbånd om natta, slik at de hele tida er oppdaterte. På
grunn av dette er nok programmet mest aktuelt for større bedrifter med
egne IT-folk som sørger for at det tekniske fungerer. Nylig inngikk
Gaps kontrakt med Philips i Stavanger om levering av lisenser til 600
ansatte. ■

Rita Sletten er ikke i tvil. @vbrekk hjelper

mot stivhet i nakken.

Som en del av utviklingen av programmet, er @vbrekk
testet ut på medarbeiderne i forsikringsselskapet Gjensi-
dige. De vi snakket med var svært fornøyd.

Påminnelse
Rita Sletten er oppgjørsmedarbeider. Arbeidsoppgaven
hennes er saksbehandling foran dataskjerm. I likhet
med mange andre kontoransatte har hun fra tid til annen
problemer med stiv nakke.

– Jeg synes det er godt å få løst opp arbeidsstillin-
gen. Når @avbrekk dukker opp på skjermen får jeg en
påminning og hjelp til å gjøre lette øvelser, forteller
hun.

Lurer
Sletten sier programmet er innstilt slik at hun skal få
øvelser en gang i timen. Det er tre ulike øvelser, som til
sammen tar cirka ett minutt. – Til å begynne med trodde
kollegene jeg var gal når jeg sto og strekte meg foran
PCen. Men etter hvert fikk de vite hva jeg holdt på med,
ler hun og sier at alle Gjensidigeansatte burde få pro-
grammet installert.

Sletten synes ikke alle øvelsene er like relevante for
henne.

– Men de dekker kanskje problemer som andre har,
funderer hun.

– Fint med avbrekk

Fysioterapeut og gründer

Leverer på nett. Erik Thorstvedt og Siv Bore
Thorstvedt leverer Gaps på bredbånd. Foto:
Espen Mathisen

Passer ikke alltid
– Er det vanskelig å bruke programmet?

– Nei, det var lett å installere. Å endre innstillingene
er ikke noe problem. Folka fra bedriftshelsetjenesten
kom forresten rundt og så til at vi hadde fått det til.

Men alt er ikke bare fryd og gammen, sjøl om
oppgjørsmedarbeideren hovedsakelig er fornøyd med
produktet.

– Av og til hender det at programmet popper opp når
jeg sitter i telefonen og snakker med en kunde. Da pas-
ser det dårlig å gjøre øvelsene. ■

Pausegym. Rita Sletten
bøyer håndledd. Foto:
Espen Mathisen
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Av Heidi Johnsen
heidi.johnsen@fysio.no

Jensen driver egen privatpraksis med driftstilskudd i
Lørenskog kommune i Akershus. Forebygging av ska-
der står ikke på hans timelister. De er fulle av pasienter
som skal behandles for langtkommende lidelser. Fore-
bygging kommer heller ikke inn under behandling som
fysioterapeuter med driftstilskudd kan yte. Kurset på
fem timer holdes etter ordinær arbeidstid, fordelt på to
kvelder. Selv mener han at å jobbe forebyggende gir en
stor og viktig variasjon i arbeidsdagen.

En utfordring
– Å ta tak i helseproblemer som belastningslidelser er
en stor utfordring. Disse lidelsene er i ferd med å bli en

Sissel Tveit er en av mange som fikk vonde skuldre.
Legen beordret fysioterapi, men i kommunen var det
tre måneders ventetid på behandling hos fysioterapeut.
Heldigvis kjente hun fysioterapeut Torgeir Jensen fra
tidligere, ringte og fikk time. Dermed slapp hun ven-
ting med smerter og sykmelding og er i dag kvitt pla-
gene.

Sissel Tveit er markeds- og aktivitetsansvarlig i
ARK-Køhn, en del av bokhandlerkjeden ARK. Hun
hadde registrert at mange av hennes kolleger klaget
over smerter i skulder, nakke og armer. Ansatte i bok-
handel utfører i løpet av arbeidsdagen mange og tunge
løft. Store tunge esker med bøker som skal flyttes og
løftes, og bøker skal settes opp og tas ned fra hyller. I
effektiviseringens tid skal alt gå fort. For å spare tid tas
tunge løft med gal løfteteknikk som belaster skuldrer,
nakke og armer.

Kunnskap og massasje skal
forebygge belastningslidelser

stor samfunnsøkonomisk byrde i form av økt sykefra-
vær og uføretrygding. En viktig del av kommunehelse-
tjenesten er å forebygge. Med de ventelistene vi har i
dag, sier det seg selv at fysioterapeuter har mer enn nok
med å reparere skader, sier Jensen.

– Men er ikke massasje avleggs for fysioterapeuter
og noe som praktiseres av massører med ulik opplæ-
ring?

– Behandling går ofte i bølgedaler. I hundreår har
massasje vært en anerkjent behandlingsmetode. På 60-
tallet ble denne behandlingen dysset ned blant fysiote-
rapeuter, for  nå å være på vei inn igjen. I dag er det
«in» i faget med medisinsk treningsterapi, som helt
klart har sin plass i behandlingen.Vi må ikke glemme at
den avspenningen du får med massasje er viktig. Men-
sendieck er basert på en todelt behandling med veksel-

– Tveits forespørsel var en utfordring, men jeg var aldri i tvil om at jeg ville ta den.

Som mensendiecker  legger jeg vekt på pedagogikk – lære deltakerne om kroppen og

vise hvorfor vi får vondt i skuldre, nakke og armer. Vise hvordan de kan forebygge og

så lære dem enkel massasje, sier Torgeir Jensen.

Bakgrunn
Under behandlingen, som blant annet inneholdt

massasje, tok Tveit opp dette med fysioterapeuten
og spurte om hvordan disse skadene kunne forebyg-
ges og allerede opparbeidede skader kunne lindres.

Var det mulig at de ansatte kunne massere hver-
andre og kunne Jensen lære dem enkel massasje?
Tveit mente også det var viktig at de ansatte fikk
kunnskap om forebygging og om hvordan kroppen
fungerer. Etter litt diskusjon ble Jensen enig om et
opplegg for undervisning i gruppe.

– Vi har hatt mange tilbud til våre ansatte i form
av ulik trening, men vi har aldri hatt så stor respons
som på dette tilbudet. Ti personer ble valgt ut til å
delta i prosjektet. Gir dette resultater, har jeg fått
signaler fra ARK-kjeden om at de er interessert, sier
Sissel Tveit.

Forebygging
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Undervisning. Sissel Tveit lærer å utføre
enkle massasjeøvelser på en av sine
kollegaer under veiledning av
mensendiecker Torgeir Jensen.
Foto: Heidi Johnsen

bruk av øvelser og massasje, i tillegg til mye pedago-
gikk, sier han.

Bruker plakater
Hvorfor har du vondt, hvordan skal du bli frisk og hva
gjør du for å unngå tilbakefall er spørsmål Jensen stiller
til deltakerne, mens han bruker plansjer som viser rygg-
og nakkemuskler. Ved hjelp av en modell av skjelettet
viser han hvordan uheldige holdninger belaster. Samme
metode bruker han også på sine pasienter.

– Skal pasientene kunne svare, må de lære seg å for-
stå hvorfor de har fått vondt, hvorfor de har vondt og
hvordan de skal unngå belastninger som gir smerter.
Slik informasjon er svært viktig for et godt resultat, sier
Jensen.

Enkel massasje
– Er det så lett å massere at det er lært på noen timer,
og er det forsvarlig?

– Kombinert med kunnskap
er det jeg lærer deltakerne for-
svarlig. Kursdeltakerne lærer
helt enkel massasje på hveran-
dre. Her er det snakk om et lite
avbrekk i hverdagen, hvor
medarbeideren spør en kollega
om hun kan massere nakken el-
ler skulderen litt. Å lære skik-
kelig massasje er omfattende
og krever kunnskap om krop-
pens anatomi og muskler. Det
er ikke noe du lærer på noen ti-
mer. På dette fem timers kurset
er teorien hovedsak. Her lærer
deltakerne om ryggens funk-
sjon, hvordan musklene funge-
rer og hva som gjør at en mus-
kel blir stiv og øm. De får noen
enkle massasjeøvelser som de
skal utføre på hverandre og jeg
forklarer effekten av det som
skjer. De skal lære seg å kjenne
på musklene og lytte til signa-
lene fra den de behandler. Det

er ikke snakk om bare massasje, men også å fokusere
på egen kropp og avspenning, sier Jensen.

Oppfølging
– Hvordan følger du opp dette?

– Jeg har ingen mulighet til å gå ut og følge opp i
bedriftene. I første omgang vil jeg samarbeide med Sis-
sel Tveit, som følger opp sine medarbeidere og gir meg
tilbakemelding. Jeg ønsket egentlig å tilby timer i
mensendiecktrening, men det er umulig å få tak i loka-
ler her i kommunen. Drømmen er å få tilgang på et lo-
kale som er så stort at jeg kan samle både de deltakerne
som er på kurs, og andre til slik trening, sier han.

Han understreker at dette ikke er noe
markedsføringsframstøt.

– Jeg har mer enn nok å gjøre. Vi er for få fysiotera-
peuter til å ta unna nødvendig behandling og har lange
ventelister. Men jeg innrømmer at dette er både spen-
nende og utfordrende, sier Jensen. ■

Forebygging
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Barnepsykiatri satt i perspektiv
Berit Grøholt, Hilchen Sommerschild

og Ida Garløw:

Lærebok i barnepsykiatri

Universitetsforlaget, 3. utgave 2001

567 sider

Pris: 458

ISBN: 82-518-4048-1

Den tredje utgaven av Lærebok i barnepsykiatri er en
interessant bok for alt fagpersonell som jobber med barn og
unge i førstelinjetjenesten. Den er delt i fem hoveddeler. I
forordet vektlegges at boken er styrt av to hensyn; det
første er å gi leseren en helhetlig innføring i barnepsykiatri,
det andre er å tjene som et oppslagsverk knyttet til aktuell arbeidssitua-
sjon.

Lærebok i barnepsykiatri er en grundig og omfattende bok. Del en, det faglige grunnlaget,
setter barnepsykiatrien i en historisk sammenheng samt redegjør for det ulike teoretiske
perspektiver. Det er en interessant historie og viktig for forståelsen av hvordan barnepsykiatrien
har utviklet seg som et ungt fag både nasjonalt og internasjonalt. Del to, kliniske tilstandbilder, tar
for seg de ulike barnepsykiatriske tilstander og diagnoser og fungerer som et flott oppslagsverk
for leseren. Her får man grundig informasjon om klassifikasjon, forekomst, kodiagnoser, etiologi
samt forløp og behandlingsmetoder. Forfatterne angir også oppdaterte referanser og benytter ICD-
10 systematisk i fremstillingen av det kliniske sykdomsbildet. I del tre, barn i utsatte livs-
situasjoner, får man en oversikt over mer miljømessige årsaksfaktorer i forhold til psykiatri, blant
annet krisehåndtering, oppløste hjem, det å ha et funksjonshemmet barn, arbeid blant minoritets-
grupper, mobbing og omsorgssvikt. Her gis det enkle regler for hvordan barn kan hjelpes når de
rammes av vonde eller truende opplevelser. Man får også, som i hele boken ellers, kasuistikker
som er relevante og interessante. Nettopp disse historiene fra virkeligheten bryter opp og letter
bokens alvorlige tema. I del fire, barnepsykiatrisk utredning og behandling, vektlegges ulike typer
utredning og behandling. Familieterapi, atferdsterapi, psykoedukativ behandling og andre metoder
beskrives med fyldig referanseliste i enden av kapittelet. Del fem, tjenestetilbud for barn og
ungdom med psykiske vansker, setter fokus på forebyggende virksomhet, arbeid i førstelinjen og
spesialisthelsetjenesten samt aktuelle lover og rettigheter.

Lærebok i barnepsykiatri gir en meget grundig og spennende innføring i fagområdet barnepsy-
kiatri. Den er godt forankret i en vitenskapelig tradisjon med oppdaterte referanselister og et viktig
fokus på den genetiske forskningen gjort det siste tiåret. De tre forfatterne har til fulle bidratt til å
gjøre barnepsykiatri til et spennende og interessant emne både ved bruk av relevante kasuistikker
og ved å sette faget i et historisk perspektiv. Den anbefales, og bør være en obligatorisk bok for
fysioterapeuter med interesse for å jobbe med barn og unge.

Aud Eva Tjønneland, Jane Marit Ørslien Tofte og Camilla Kristensen
KOSAK-senteret, bydel Stovner, Oslo.

Grei oppslagsbok
Alf Sigurd Solberg:

Klinisk undersøkelse av nakke-skulder

Høyskoleforlaget, 2002

260 sider

Pris: 498 kroner

ISBN 82-7634-357-0

Boka tar for seg
grunnleggende
prosedyrer ved
undersøkelse av nakke,
skulder, thorax og kjeve.
Nevrologisk oriente-
rende prøver er også
beskrevet. Utgangs-
stillinger og utførelse av
aktive og passive
funksjonsprøver,
muskellengde, styrke-
og stabilitetsprøver er godt beskrevet og illustrert.
Ulike tolkningsmuligheter er omtalt, og det er
konsekvent tatt med anmerkninger om forhold som
den som undersøker bør vite om, eller være
oppmerksom på. Segmentelle mobilitetsprøver av
cervicalcolumna er også med.

I innledningen sier forfatteren at han har «valgt
et teoretisk perspektiv fra manuell terapi der
utgangspunktet er praksiskunnskap som bygger på
forklarende og forstående vitenskaper». Jeg skulle
gjerne sett dette teoretiske perspektivet nærmere
beskrevet, slik at leseren får et innblikk i hva
perspektivet innebærer. Jeg kunne også ønsket å
finne referanser på teori om «praksiskunnskap i
manuell teori», slik at jeg ut fra dette kunne se
hvilket tankegods forfatteren baserer seg på. Som
den novisen jeg er i fysioterapifaglig sammenheng,
kunne jeg også ønske en utdyping av hva som
menes med «forklarende og forstående vitenska-
per».

Boka innledes med et kapittel om vitenskapelige
kriterier for vurdering av tester, skrevet av Siv
Mørkved. Anvendbarheten til enkelte av testene
som presenteres i boka er ifølge dette kapitlet
evaluert, og «i de tilfeller forfatteren har funnet
publikasjoner som tar for seg slik evaluering, har
han henvist til kildene». I den videre fremstillingen
er det imidlertid vanskelig å få øye på hvilke
undersøkelser som er vitenskapelig testet og som i
følge forskningen klarer å fange opp det de har til
hensikt å undersøke, og hvilke som ikke er det. Det
virker noe tilfeldig hvordan teorien brukes, og jeg
klarer ikke helt å få øye på forbindelseslinjene
mellom teori og praksiskunnskapen.

Boka preges av at det er en erfaren kliniker som
skriver. Forfatteren sitter utvilsomt inne med

omfattende fysioterapifaglige kunnskapsmengder.
Og det er positivt at denne kunnskapen blir
dokumentert og synliggjort, ettersom jeg har en
fornemmelse av at norske fysioterapeuter er i
besittelse av mye praksiskunnskap som altfor
sjelden blir dokumentert. Dette er verdifull
kunnskap, som i seg selv også kan være kilde til
teoribygging.

Boka er relevant for fysioterapistudenter,
fysioterapeuter og manuell terapeuter, enten den
leses sammenhengende eller brukes som
oppslagsbok for å finne ut hvordan enkelttester
gjøres.

Liv Jorunn Kolnes
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debattdebatt

Vi takker for den store interesse som er viet vår
studie om Bobath versus MRP hos pasienter med
hjerneslag. Vi velger å svare alle i et felles brev. De
forskjellige innleggene tyder på et stort engasje-
ment på dette området, og til dels vettuge
argumenter tyder på at det bør utføres flere og
bedre studier enn vår.

Vi synes at vår artikkel er blitt dissekert så mye
at det neppe har mer for seg å gå enda mer i detalj
om de ulike sidene ved design, metodikk og
tolkning av resultatene. Det må presiseres at

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

Følg også diskusjonene på
www.fysioterapeuten.no/debatt

Skriv i
FYSIOTERAPEUTEN!Forskriften om fastlønnstilskudd

Det vises til innlegg i Fysioterapeuten 6/2002 fra fysioterapeuter i en bydel i Oslo som mener
«Forskrift av 25. mai 2001 om fastlønnstilskudd til delvis dekning av kommunenes utgifter til
fysioterapitjeneste» fører til dårligere tilbud til pasienter og brukere.

Privatpraktiserende fysioterapeuter ser at ikke alle tjenestebehov egner seg løst innenfor
stykkprissystemet. Kommunalt ansatte ser behov for å yte tjenester poliklinisk innenfor sine spesielle
kompetansebehov. Det er ønskelig med større fleksibilitet mellom systemene – ansatt eller privat-
praktiserende.  NFF har kommet med innspill for å belyse og søke løsning på dette området. Vi har
særlig pekt på problemene i de mindre kommunene og innenfor spesial-kompetanseområdet. I et
møte med Helseministeren nylig ble det pekt på uhensiktsmessigheten ved manglende fleksibilitet i
nåværende ordning. Det ble avtalt med departementet at vi må få problemstillingene nærmere belyst.

Elin Engeseth, nestleder

referee både internasjonalt og nasjonalt også har
gjennomført en betydelig prosess på disse
områdene, slik at det som nå står i henholdsvis
den internasjonale og nasjonale artikkelen er
godkjent etter vanlige kriterier for vitenskapelig
publikasjon.

Dette betyr imidlertid ikke at leserne behøver å
godta innholdet som den endelige sannhet.

Vi har imidlertid med denne studien kommet
fram til den tolkning som framkommer i konklusjo-
nen, og dette er godkjent etter vanlige retningslin-

jer av personer som skulle ha betydelig innsikt i
både forskning og fagområdet.

Klinisk forskning er ikke enkel å gjennomføre.
Vi har prøvd på denne måten og fått det svaret som
herved er velkjent. Det blir opp til både andre og
oss å gjennomføre tilsvarende eller andre studier
som kan bringe oss enda nærmere sannheten.

Birgitta Langhammer og
Johan K. Stanghelle

Tolkning og sannhet
Svar til Gjelsvik&Gjelsvik, Hæstad, Helbostad & Moe-Nilssen, Aaslund & Gjelsvik,
Vorland Pedersen & Størksen.

På jobbjakt?

www.fysioterapeuten.no/arbeidsmarked

Med FYSIOTERAPEUTENs
arbeidsmarked på nett, er drømmejobben
aldri mer enn 36 tastetrykk unna!
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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 Branseregisteret:
- 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.

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

RH Stolen AS
Drammensveien 130, 0277 Oslo
Tlf. 24 11 73 73. Fax. 24 11 73 70

Mail: info@rhstolen.no
Web: www.rhstolen.no
Ergonomiske stoler til:
- Kontor
- Industri
- Rehab
- Helse

Landsdekkendeforhandlernett

DØNSKI  INDUSTRI AS

Norsk produsent av medisinsk
forbruksmatriell

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



 

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

 0 Vest-Norge

 8 Øst-Norge

 5 Oslo og Akershus

 1 Sør-Norge

 0 Utlandet

Møter og kurs, side 45-52

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



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: 18
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.

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

Fysioterapiavdelingen

Fysioterapeut
Ref.nr. VAS648

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.

VEST-AGDER SYKEHUS

100% fast stilling.
Det bør gå frem av søknaden om man er interessert i vikariater som kan
bli ledig ved intern tilsetting.

Søknadsfrist: 12.07.02
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

SARPSBORG KOMMUNE
Stilling ledig

KOMMUNEOMRÅDE HELSE OG SOSIAL,
helse, miljø og forebygging

Stillingsbetegnelse:
25% driftstilskudd, fysioterapeut ledig omgående.

Arbeidssted:
Sarpsborg helsesenter.

Kvalifikasjoner/arbeidsoppgaver:
Off.godkjent fysioterapeut med erfaring fra privat praksis. Kommunale
oppgaver kan påregnes etter nærmere avtale med kommunen. For avta-
len gjelder overenskomsten mellom KS og NFF om drift av privat prak-
sis.

Betingelser/kontakt:
Fysioterapeut Marianne Tangen, tlf. 69 12 80 12 / 91 38 15 07 eller
fysio- og ergoterapitjenesten v/ Renate Lernes 60 11 62 94.

Mrk. søknaden ref. nr. 02/3207. Mrk. konvolutten ”helse og sosial”.

Søknadsfrist: 11. juli 2002.

Søknad m/fullstendig CV sendes: Sarpsborg kommune,
Postboks 237, 1702 Sarpsborg.
Internett: www.sarpsborg.com

Lurøy kommune er en geografisk stor kommune på Helgelandskysten med
ca. 2100 innbyggere. Befolkningen er spredt på små bygdesamfunn på fastland
og flere øyer. Rik adgang til friluftsopplevelser. Gode kommunikasjonsmuligheter
til Sandnessjøen, Mo i Rana og Bodø.

FYSIOTERAPEUTFYSIOTERAPEUTFYSIOTERAPEUTFYSIOTERAPEUTFYSIOTERAPEUT
100% stilling - vikariat 1. september 2002 - 1. september 2003.

Arbeidsoppgavene vil være rehabilitering og kurativ virksomhet i og
utenfor institusjon.
Lønn etter avtale. Kommunen er behjelpelig med å skaffe bolig.
For stillingen gjelder vanlige kommunale tilsettingsvilkår.
Nærmere opplysninger: Helse- og sosialsjef, tlf. 75 09 15 50
(kaasvik@luroy.kommune.no).
Søknad på kommunens søknadsskjema sendes
Lurøy kommune, Helse- og sosialetaten, 8766 Lurøy, innen
19. juli 2002. Skjema fås ved henvendelse.

LURØY KOMMUNELURØY KOMMUNELURØY KOMMUNELURØY KOMMUNELURØY KOMMUNE
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Kommunens stillinger ligger
på www.jobbnord.no
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ASKIM KOMMUNE
Helse- og sosialetaten

Askim er en by i vekst og utvikling. Her finner du et rikt kultur- og organisasjonsliv.
Blant annet finner du opplevelsessenteret Østfoldbadet AS. Byen har en sentral be-
liggenhet med 45 min. til hovedstaden og 30 min. til svenskegrensen.

LEDIG 50% DRIFTSAVTALE
SOM FYSIOTERAPEUT

I Askim kommune er det ledig 50% driftsavtale for fysioterapeut. Drifts-
tilskuddet er knyttet til Fysioteket fysioterapi og treningssenter. Instituttet
har 2 driftsavtaler og ligger sentralt beliggende i lyse og store lokaler.

Vi søker en kollega med engasjement, gode samarbeidsevner og i faglig
utvikling. Det legges stor vekt på personlig egnethet. Det forutsettes over-
takelse av eierandel i instituttet. For nærmere informasjon kontakt
Fysioteket på tlf. 69 88 03 00.

Søknad vedlagt CV og kopier av attester og vitnemål sendes Askim kom-
mune. Helse- og sosialetaten v/ Tove Garseg, Postboks C, 1801 ASKIM.
Referanser bes oppgitt.
Søknadsfrist: 15.07.2002.

FYSIOTERAPEUTEN nr. 8 har
frist for stillingsannonser: 19. juli og

utgivelsesdato: 9. august.

GOD SOMMER!

Oppegård kommune er nabokommune til Oslo, beliggende i
Follo på østsiden av Oslofjorden. Kommunen har ca. 23 000 inn-
byggere, trivelige bomiljøer, varierte kultur- og fritidstilbud samt
et allsidig næringsliv. Besøk oss på: www.oppegard.kommune.no

Velkommen til Oppegård!
Fysio- og ergoterapi og legetjenesten i Oppegård kommune ønsker
nye kolleger velkommen til en aktiv og faglig tjeneste med et godt
kollegialt miljø og godt tverrfaglig samarbeid. Tjenesten har 7,5 stil-
lingshjemler for fysioterapeuter og 5,2 for ergoterapeuter. Det er i til-
legg 14,2 kommunale driftsavtaler i kommunen. 

Fysioterapeut 80% vikariat fra 01.09.02 -
31.08.03, med stor mulighet for forlengelse.
Vi ønsker en aktiv og ansvarsbevisst person med interesse og/eller
erfaring fra arbeid med voksne. Arbeidsområdet vil bl.a. bestå. av
kartlegging og behandling av voksne individuelt og i grupper, samt
forebyggende og helsefremmende arbeid. Stillingen inngår i et tverr-
faglig team i et pleie- og omsorgsdistrikt inkludert dag- og rehabilite-
ringsavdeling og varmtvannsbasseng. Distriktet har også ansvar for
veieldning av studenter fra fysioterapeututdanningen og er lokalisert
på Høyås bo- og rehabiliteringssenter. 

Fysioterapeut for barn, 60% vikariat, ledig
fra 15.08.02 - 31.07.03, med stor mulighet
for utvidelse og forlengelse av stillingen.
Vi ønsker en person med interesse og/eller erfaring fra arbeid med
barn og ungdom 0-20 år. Arbeidsområdet vil være helsefremmende
og forebyggende  arbeid på skoler, barnehager og helsestasjon, samt
kurativt arbeid med funksjonshemmede. 

Faglige kvalifikasjoner, gode samarbeidsevner og personlig egnethet
vil bli vektlagt for begge stillingene. Hvis det er ønskelig kan stilling-
ene kombineres. Stillingen avlønnes etter gjeldende lover og avtaler.
Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til fysioterapeut
Anita Jarfonn Løvland, tlf 66 81 98 62 eller leder for fysio-, ergo-
terapi og legetjenesten, tlf. 66 81 92 45.

Søknad med attestert kopi av offentlig godkjenning, vitnemål og
attester sendes: Oppegård kommune, Fysio-, ergo- og legetj., PB 510,
1411 Kolbotn innen 20.07.02.

FYSIO- OG ERGOTERAPI OG LEGETJENESTEN 

Avdelingsleder
Medisinsk service I (Fysioterapi, ergoterapi, sosialmedisin og Senter for
sjeldne sykdommer og syndromer)

Medisinsk service I er en sammenslutning av 4 avdelinger som yter service
til kliniske avdelinger, pasienter og pårørende. Avdelingene skal nå
reorganiseres under en felles leder. Hensikten med nyordningen er å
samordne tjenestene på en bedre måte og ta ut synergieffekter.
Rikshospitalet har nylig tilsatt nye avdelingsledere ved de kliniske avde-
lingene og stillingen som nå kunngjøres vil i likhet med disse rapportere
til administrerende direktør og ha en sentral rolle i ledelsen av sykehuset.

Ansvars og arbeidsoppgaver:
Avdelingsleder har resultatansvar for avdelingens samlede virksomhet.
Ved siden av ansvar for faglig kvalitet på pasientbehandlingen, omfatter
lederansvaret mål og strategiarbeid, forskning og utvikling, personal- og
arbeidsgiverfunksjoner, økonomistyring og budsjettoppfølging, samt
opplæring og kompetanseutvikling for alle personellgrupper. Avdelings-
leder har ansvar for helse, miljø og sikkerhet og skal for øvrig utøve
ledelse i henhold til Rikshospitalets ledelsesprinsipper.

Kvalifikasjons-/kompetansekrav:
Søkeren må ha utdanning på universitets- eller høyskolenivå og relevant
erfaring fra krevende lederoppgaver. Helsefaglig kompetanse vil være en
fordel. Det legges stor vekt på personlig egnethet for stillingen, så som
evne til kommunikasjon, samarbeid og motivasjon av medarbeidere. For-
mell lederutdanning og kunnskap om forskning vil bli vektlagt. Søkerens
faglige og forskningsmessige kompetanse vil bli vurdert i forhold til den
avdeling man søker på. 

Avdelingsleder tilsettes for en åremålsperiode på 6 år. Avdelingsleder skal
ha hovedstilling ved sykehuset, men kan inneha akademisk bistilling. Det
skal inngås en lederavtale mellom direktøren og avdelingsleder som klar-
gjør stillingsinnhold og resultatkrav. Lønn etter avtale. Opplysninger om
stillingen ved henvendelse til administrerende direktør Åge Danielsen,
tlf. 23 07 09 79 eller personal- og organisasjonsdirektør Kjell Hole, 
tlf. 23 07 09 68.

Lovfestet pensjonsordning. 
Vi kan være behjelpelig med bolig og barnehageplass. 
(Oppgi i søknaden hvis ønskelig).
Prøvetid: Normalt 6 mnd.

Søknad merkes 9227, inneholde referanser med telefonnr., vedlegges
rettkjente kopier av attester offentlig godkjenning og vitnemål (gjelder også
interne søkere). Søknadspapirer vil ikke bli returnert.

Søknad stiles til Administrerende direktør og sendes Personal-
avdelingen.
Søknadsfrist:  5. juli 2002

Rikshospitalet
Personalavdelingen, 0027 Oslo

Rikshospitalet er et høyspesialisert sykehus med vel 4000 ansatte. Syke-
husets 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.
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NES KOMMUNE " HOVEDFLYPLASSENS STØYSVAKE NABO" har 
17.300 innbyggere og ligger i Akershus, en kort times jernbanereise fra Oslo
og ca. 30 min. biltur fra Gardemoen. Kommunen har gode skoletilbud og all-
sidig kultur- og fritidstilbud med bl.annet 18- hulls golfbane, stort ridesenter,
ishall, opplevelsesmuseer, skianlegg, jakt, fiske og rikt båtliv på Glomma.

KOMMUNEFYSIOTERAPEUT
Avdeling for ergo- og fysioterapi har ledig 100% stilling som kom-
munefysioterapeut. St.kode 7303.

Stillingen er organisert i ergo- og fysioterapiavdelingen som i
dag består av 5 fysioterapeuter, 4 ergoterapeuter, turnuskan-
didat, logoped og medarbeider med ansvar for lokalt hjelpemid-
dellager.

Ansvarsområde:
Stillingen er i hovedsak rettet inn mot behandling og rehabilite-
ring av voksne og eldre, men oppgaver av forebyggende art og
behandling av barn vil også være aktuelt.

Kvalifikasjonskrav:
• Offentlig godkjent fysioterapeut
• Ønskelig med kompetanse og/eller erfaring fra rehabilitering
• Evne til selvstendig initiativ og ansvar
• Personlig egnethet vil bli vektlagt
• Førerkort

Vi tilbyr:
• En spennende jobb med store muligheter for påvirkning
• Et aktivt og utviklingsorientert miljø
• Nært teamsamarbeid med andre faggrupper
• Konkurransedyktig avlønning

For nærmere informasjon, kontakt: Avdelingsleder for ergo- og
fysioterapiavdelingen Anne Kari Rønning, tlf. 63 91 14 42.

Søknad med kortfattet CV sendes: Nes kommune, etat for hel-
se- og sosialtjenester, Pb. 114, 2151 Årnes innen 19.07.02. 
Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju, hvor godkjente ko-
pier av attester og vitnemål må legges fram.

www.nes-ak.kommune.no

Nes kommune
AKERSHUS FYLKE
Etat for helse- og sosialtjenester

NOTODDEN KOMMUNE

Bluesbyen Notodden ligger midt i Telemark – 1,5 timers kjøring fra Oslo, fra
Telemarkskysten og fra høyfjellet. God offentlig kommunikasjon med buss til Oslo
hver time. Byen har ca. 12.300 innbyggere.

FYSIOTERAPEUT
Notodden kommune har ledig 100% stilling som kommunefysioterapeut.
Arbeidsoppgavene er vanlige kommunale oppgaver, men med hovedvekt
på oppfølging av funksjonshemmede barn. Noe arbeid innen pleie- og
omsorgssektoren må påregnes. Notodden kommune er i ferd med å utar-
beide plan for rehabilitering og det er ønskelig at medarbeidere i avdelin-
gen skal ha kunnskap og erfaring innen rehabiliteringsfeltet.

Vi søker en medarbeider som ønsker å jobbe med utgangspunkt i
kunnskapsbasert praksis, som har erfaring fra lignende arbeid, og som
også ønsker å delta i videreutvikling av avdelingens tjenestetilbud. Sø-
kere må disponere bil. Lønn vurderes ut fra kompetanse. Opplysninger
om stillingen kan fås ved ledende fysioterapeut Gunnar Sjursen,
tlf. 35 01 50 00  og om tjenesten på vår internettside:
www.notodden.kommune.no.

Søknad vedlagt attester/vitnemål sendes Notodden kommune, Pb. 193,
3672 Notodden innen 23. juli 2002. Søknaden merkes ”sak 02/01107”.

Asker
M U L I G H E T E N E S  K O M M U N E

100% avtalehjemmel

Fysioterapeut
Asker kommune har fra 01.10.02 ledig en 100% (36 timer)
avtalehjemmel for fysioterapeut. Fra 01.01.03 er det ledig
ytterligere en 50% (18 timer) avtalehjemmel. Begge avtalene
er knyttet til Vektergården Trim og Fysioterapi AS.

For nærmere informasjon kontakt: 
Inger Gundersen tlf. 92 86 64 76 eller Tove Valset tlf. 31 21 11 81.
Fullstendig utlysningstekst finner du på Internett
www.asker.kommune.no/stilling ledig.

Søknad sendes innen 01.08.02 til:

ASKER KOMMUNE 
Avdeling habilitering og rehabilitering
v/Rigmor Rytter Axelsen
Erteløkka 3
1384 Asker
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Fysioterapitjenesten

Fysioterapeut
UUS nr. 0200672. L.tr. 29-38. Fast st., heltid 36,0 t/uke.
Stillingen er tilknyttet Avdeling for Fysikalsk Medisin og
Rehabilitering, sengeposten, med rehabilitering av hode-
skadepasienter og ortopediske pasienter. Stillingen inne-
bærer vurdering og behandling av disse pasientene i tillegg
til å være med på utvikle fysioterapifaglig metoder i rehabili-
tering av hodeskadepasienter. 
Kval.: Vi søker etter en fysioterapeut med kunnskap om/
erfaring med hodeskadepasienter som med engasjement vil
være med på å bygge opp fysioterapifaglig og tverrfaglige
arbeidsmetoder til denne pasientgruppen spesielt. Personlig
egnethet vil bli vektlagt. 
Vi kan tilby spennende og utfordrende arbeidsoppgaver, i et
aktivt og engasjert fagmiljø med godt arbeidsmiljø. 
Ved intern ansettelse vil det bli ledig stilling for fysiotera-
peut. Fysioterapitjenesten i medisinsk divisjon har 32 stil-
linger for fysioterapeuter.
Kontakt: Grete Andreassen, tlf. 23 01 61 36.
Søknad sendes: Personalleder v/Medisinsk divisjon, Ullevål
universitetssykehus, 0407 Oslo, innen 12.07.02.

Ullevål er landets største universitetssykehus med vel 7300
ansatte og 1200 senger. Vi har mer enn 40 000 innleggelser og 400 000
polikliniske konsultasjoner årlig. Ullevål universitetssykehus er region-
sykehus for Helse Øst, og har særlige forpliktelser innen forskning og
undervisning. Hos oss vil du finne et variert og aktivt fagmiljø som gir deg
gode muligheter i din karriereutvikling. Sykehuset har spisskompetanse

innenfor en rekke fagfelt og er landets største traumesenter.

Ullevål 
universitetssykehus
Medisinsk divisjon

www.ulleval.no
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EIDSKOG KOMMUNE
- med tanke på framtida

Vil du arbeide i en kommune som tør å handle
annerledes? Vi har følgende stillinger ledige:

● KOMMUNEFYSIOTERAPEUT
(fast 100 %)

● KOMMUNEFYSIOTERAPEUT
(vikariat 100 %)

Søknadsfrist: 12.07.02.
Les mer om kommunen vår og de ledige stillingene på hjemmesiden:
http://www.eidskog.kommune.no

Hvis dere ikke har tilgang til Internett kan dere henvende dere til service-
kontoret tlf. 62 83 36 00 for å få stillingsannonsene i fulltekst og søknads-
malen.

fysioterapeuten@fysio.no

www.fysioterapeuten.no/arbeidsmarked

Helgelandssykehuset er et helseforetak som består av avdelinger i Mo i Rana, Mosjøen og
Sandnessjøen med foretaksledelsen i Mo i Rana. Sykehuset har et  budsjett på over 500
millioner kroner og over 1000 ansatte. Nedslagsfeltet omfatter ca. 75.000 innbyggere.
Gjennom samhandling skal helseforetaket fremstå med et bredt og spesialisert tilbud til
befolkningen i regionen. Hovedarbeidsområder til avdeling Sandnessjøen er generell kirurgi
og indremedisin inkludert noen subspesialiteter, obstetrikk/gynekologi, pediatri, øre/nese/hals,
psykiatri, habilitering og rehabilitering. Helgelandssykehuset avdeling Sandnessjøen ligger i
Alstahaug kommune, med Sandnessjøen by som administrasjons sentrum. Sandnessjøen har
gode kommunikasjonsmuligheter med fly, hurtigrute, hurtigbåt og buss/tog. Innbyggerantallet
i Alstahaug kommune er på ca. 7.500. Området har en fantastisk natur med fjellformasjoner
som de Syv Søstre og Dønnamannen og en skjærgård uten like.

Fysioterapeut
Helgeland Rehabilitering

Ved Helgeland Rehabilitering har vi ledig stilling for fysioterapeut fra
19. august 2002. Det søkes fortrinnsvis etter fysioterapeut med erfaring
fra sykehus, men nyutdannede er også velkommen med søknad.
Vi kan tilby varierte arbeidsoppgaver i store og gode arbeidslokaler.

Vi kan tilby:
• Faglige utfordringer med tilretteleggelse for faglig utvikling
• Mulighet til å utforme egen arbeidsplass
• Tverrfaglig samarbeid
• Godt utstyrte lokaler
• Godt arbeidsmiljø

Generelt:
• Personlig egnethet vektlegges
• Tiltredelse snarest/etter nærmere avtale
• Arbeidsvilkår og lønn etter gjeldende tariffer og avtaler
• Sykehuset yter flyttegodtgjørelse og er behjelpelig med å skaffe bolig

og evt. barnehageplass
• Tub. status/pirquet må fremlegges ved ansettelse

Nærmere opplysninger ved henv. til avd.sykepleier Aud Graven
eller avd.overlege/seksjonsleder Einar Einarsen på tlf. 75 02 99 00.

Søknad vedlagt CV og attesterte kopier av attester og vitnemål, samt referanser,
sendes Helgelandssykehuset, avdeling Sandnessjøen, postboks 613, 8801 Sandnessjøen,
innen 19. juli 2002.

Helgelandssykehusets stillinger ligger også på www.jobbnord.no

Helgelandssykehuset, avd. Sandnessjøen
søker medarbeider til flg. stilling:
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Rådhuset, 8654 Mosjøen.
Tlf. 75 10 10 00 - fax:  75 10 10 01
E-mailadr.: vkop@vefsn.kommune.no
Webadr.: www.vefsn.kommune.no

VEFSN
Velkommen til Mosjøen - byen midt i Norge!

Vefsn kommune har ca 14.000 innbyggere med Mosjøen - byen midt i Norge -
som senter med sine 10.000 innbyggere. Kommunen byr på rike muligheter når
det gjelder friluftsliv og ulike kulturelle aktiviteter organisert så vel av  kommune,
som private og frivillige organisasjoner. Det er gode kommunikasjoner med
omverdenen med stedlig flyplass, jernbane og E6. I kommunen finnes
vg. skoletilbud  på de fleste områder samt to folkehøgskoler. Vefsn sykehus ligger
sentralt i kommunen.

AVD. FOR FYSIO- OG ERGOTERAPITJENESTER

KOMMUNEFYSIOTERAPEUT -
VIKARIAT

1 års vikariat som kommunefysioterapeut i 100% stilling er ledig i
perioden 01.08.02 – 31.07.03.
Arbeidsområder: Behandling, veiledning og tverrfaglig samarbed
mot barn/ungdom og multifunksjonshemmede
Vi søker offentlig godkjent fysioterapeut med: Interesse for og
erfaring med behandling av barn, habilitering og tverrfaglig samarbeid.
Personlig egnethet vil bli vektlagt.
Stillingen lønnes i st.k. 7303, ltr. 30 - 35.
Nærmere oppl. finnes på www.mosjoenby.com eller v/ henv. til
sjefsfysioterapeut Hans Leo Dagsvik, tlf. 75 10 161 0/75 10 16 00.
Søknad m/ CV samt kopier av attester og vitnemål sendes til
Vefsn kommune, Avd. for fysio- og ergoterapitjenester,
Pb. 455, 8651 Mosjøen. Søknadsfrist: 19. juli 2002.
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Kommunens stillinger ligger også på www.jobbnord.no

Nordlandssykehuset HF er det nye navnet på tidligere Nordland sentralsykehus, Nordland psykia-
triske sykehus og Lofoten sykehus. Forkortelsen HF står for «helseforetak» og angir sykehusets
nye juridiske organisasjonsform. Nordlandssykehuset har til sammen ca 2500 ansatte og driver en
omfattende virksomhet innenfor både somatikk og psykiatri. Sykehuset driver utdannings- og
forskningsarbeid i samarbeid med Høgskolen i Bodø, Universitetet i Tromsø og andre
relevante institusjoner.

Ledende fysioterapeut
Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering

Hel stilling for ledende fysioterapeut, vikariat 19. august 2002 til
18. august 2003. St.nr. 2002063. Hovedarbeidssted er avdelingens
dagpost som har pasienter med muskel/skjelettlidelser.

Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering har en firedelt funksjon. Senge-
post, poliklinikk, dagpost og ambulant virksomhet. Avdelingen skal framstå
som et knutepunkt innen rehabilitering i Nordland fylke. Avdelingens nå-
værende målgruppe er personer med ervervede hodeskader og muskel/skjelett-
lidelser. Avdelingen arbeider tverrfaglig. Avdelingen har fagutviklingsprogram.

Vi ønsker å knytte til oss kreative og initiativrike medarbeidere med gode fag-
lige kvalifikasjoner. Aktuelle videreutdanninger, erfaring fra arbeid med denne
målgruppen, erfaring fra rehabilitering, tverrfaglig samarbeid, utviklingsarbeid
og veiledning vil bli vektlagt. Vi vil også legge vekt på personlig egnethet.

Lønn etter gjeldende hovedoverenskomst.

For nærmere opplysninger henvendelse til oversykepleier Bodil Svendsgård,
tlf 75 53 46 60, epost bodil.svendsgard@nss.nl.no eller ledende fysiotera-
peut Marielle Holmlund, tlf 75 53 46 60, epost marielle.holmlund@nss.nl.no

Godkjent helseattest kan bli krevd ved tilsetting.
Søkere må oppgi to referansepersoner.

Søknader sendes Personalkontoret, Nordlandssykehuset HF, Prinsensgt. 164, 8092 Bodø,
merket st.nr. Søknadsfrist: 11. juli 2002.

Nordlandssykehuset, Bodø
har ledig følgende stilling:
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Kjøp/salg/leie

EIDSVOLL KOMMUNE

Eidsvoll har ikke bare en viktig plass i landets historie. Kommunen er også sentralt
plassert på kartet, med knapt 40 minutters reiseveg med tog til Oslo sentrum og
gode kommunikasjoner til inn - og utland. Toget bruker under 10 minutter til Oslo
Lufthavn Gardermoen. Vi er i dag nær 18.000 eidsvollinger, men har plass til flere.
Her er rikelig med gode tomter, samt flotte rekreasjonsmuligheter. Kommunen har et
godt tjenestetilbud som stadig videreutvikles. Vil du komme til Eidsvoll og delta i
denne utviklingen?

KOMMUNEFYSIOTERAPEUT

Lyst til å jobbe med barn?
Vi har ledig 100% fast stilling som kommunefysioterapeut. Stillingskode
7303, lønnsplassering fra ltr. 34.

Stillingen er organisert i rehabiliteringstjenesten som har egen leder for
ergoterapeuter og fysioterapeuter. Det er 5,8 fysioterapistillinger, herav 1
turnuskandidat, og 4 ergoterapistillinger i kommunen.

Hovedarbeidsområde er arbeid med barn i skolealder og multifunksjons-
hemmede barn og voksne. Arbeidet foregår i grupper og individuelt, og i
nært samarbeid med andre faggrupper bl.a helsestasjon, barnehager og
PPT. Det er utarbeidet stillingsbeskrivelse.

Vi søker off. godkjent fysioterapeut med gode samarbeidsevner,  arbeids-
glede og evne til å jobbe selvstendig. Relevant erfaringsbakgrunn er en
fordel. Personlig egnethet vektlegges.

Tilsetting skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og tariffavtaler.
Eventuelle lønnskrav fremsettes i søknaden. Søker må disponere bil.
Pensjonsordning. Flyttegodtgjøring i h.h.t. reglement.

Nærmere opplysninger v/fung.leder av rehab.tjenesten Helle Aasgaard
tlf. 63 95 94 40 eller tlf. 63 96 1 200.

Søknad vedlagt CV, referanser og kopier av attester og vitnemål (som
ikke returneres) sendes: Eidsvoll kommune, Helse- og sosialetaten,
2080 Eidsvoll, innen 17. juli 2002.

Helse- og sosialsjefen

Skogli helse- og
rehabiliteringssenter as
Lillehammer

 Ledige stillinger som fysioterapeut

To av våre dyktige fysioterapeuter har dessverre valgt at flytte fra Lille-
hammer. I den anledning utlyses 2 faste stillinger, begge 100%.

SKOGLI helse- og rehabiliteringssenter as er godkjent med 135 senger for
pasienter med lidelser i ledd og muskler, reumatiske sykdommer, behov for
opptrening etter operasjoner og bruddskader, hjerte-karsykdommer og
nevrologiske lidelser, trenings- og undervisningsopplegg i grupper for per-
soner med kronisk muskelsmerte/fibromyalgi eller overvekt med medisin-
ske komplikasjoner.
SKOGLI har leger med spesialistgodkjenning, fysioterapeuter, ergotera-
peut, dietetiker, sykepleiere og hjelpepleiere.
SKOGLI har en moderne fysikalsk avdeling som er utstyrt til å ta seg av
pasienter innenfor de kategorier som er anført.  Av tilbud kan nevnes
svømmehall, gymnastikksal, trenings- og behandlingsrom.

Det vil bli lagt vekt på at søkere er faglig nysgjerrig og oppdatert, service-
innstilt og har interesse for å delta i undervisning og nyutvikling. Erfaring
med behandling av livsstilssykdommer er et pluss.

I stillingene inngår pasientbehandlinger både individuelt og i grupper,
samt pas.- og internundervisning.

Lønn og ansettelsesbetingelser etter gjeldende avtaler. Tiltredes snarest.

Søknad med kopi av vitnemål, offentlig godkjenning, referanser og attes-
ter sendes til rehab.leder Christina Orpana innen 28. juli 2002.

Adresse:
Skogli helse- og rehabiliteringssenter as
Fr. Collettsvei 13, 2614 Lillehammer.

TIL SALGS:
MTT utstyr, benker, skrivebord, elektroterapiutstyr + +. Komplett utstyr for 4
personer. Tlf. 75 56 35 50 eller 76 07 13 16.

www.fysioterapeuten.no/arbeidsmarked

Asker
M U L I G H E T E N E S  K O M M U N E

2 x 50% avtalehjemler

Fysioterapeuter
Asker kommune har fra ca. 01.09.02 ledig to 50% avtalehjemler
for fysioterapeut. Begge avtalene blir tilknyttet et nytt institutt
under etablering på Nesbru. 

For nærmere informasjon, kontakt spesialist i idrettsfysio-
terapi: Silvia Mercedes Lesoil tlf. 92 85 08 10, evt.
silvia1mercedes@hotmail.com Fullstendig utlysningstekst
finner du på Internett www.asker.kommune.no /stilling ledig.

Søknad sendes innen 19.07.02 til: 

ASKER KOMMUNE 
Avdeling habilitering og rehabilitering
v/Rigmor Rytter Axelsen
Erteløkka 3
1384 Asker
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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
- Meldemskap i NFF.
- Eventuelle spesielle opptakskrav.
- Påmelding til samme kurs for annen gang prioriteres, uavhengig av

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

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

prosent av kursplassene.

Kursplasser blir tildelt i den rekkefølgen NFF mottar påmeldingene. Hvis det står
ledige plasser ved påmeldingsfristens utløp, kan påmeldinger 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.

Obs. NFF tar forbehold om
at kursene kan være fulltegnet

når FYSIOTERAPEUTEN kommer ut.

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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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.

Barnefysioterapi

10412002M

Fysioterapi for barn og unge med hjerte-
og lungesykdommer
Antall barn og unge med lungesykdommer øker stadig, samtidig som flere
barn overlever sin lunge- eller hjertesykdom. Sykdomsbilde har endret seg
som følge av ny teknologi og nye medisiner. Dette har medført at kravet til
oppdatert fysioterapikunnskap har øket.

Målgruppe: Fysioterapeuter i kommune- og spesialisthelsetjenesten som
arbeider med barn og unge.
Opptakskrav: Grunnutdanning. Bør ha erfaring med barn.
Etter gjennomført kurs skal deltakerne ha:
• grunnlag for å vurdere og behandle barn med hjerte og lungesykdommer
• oppdatert nødvendig kunnskap om hjertets anatomi, lungefysiologi og

patofysiologi.
• kunnskap om observasjon, undersøkelse og testing.
• kjennskap til indikasjoner / kontraindikasjoner for behandling og trening.

Kursnr. 10212002M

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

Målgruppe: Fysioterapeuter som arbeider med barn og habilitering i kommu-
nehelsetjenesten, i institusjon og i privat praksis.
Opptakskrav: Grunnutdanning. Kurs i bevegelsesutvikling I og II eller til-
svarende kunnskaper. Må være i arbeid med barn i kursperioden.
Etter gjennomført kurs skal deltakerne ha:
• utvidet innsikt i medisinske problemområder som påvirker bevegelses-

utvikling.
• utvidet evnen til observasjon, funksjonsvurdering og identifisering av

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

Praktiske opplysninger:
Arr: NFF avd.Hordaland
Kursledere: Berit Sunde og Marit Øvrelid
Tid: kurset er delt i 2 deler a 5 dager.
Første del:Obs! 1. kursuke er endret til 11. – 15. november (uke 46).
Datoer for andre del blir bestemt på første kurssamling (perioden mellom del
1 og del 2 er vanligvis på 4 - 6 måneder). Deltakerne skriver en prosjekt-
oppgave i mellomperioden.
Sted: Bergen
Deltagerantall: 24
Kursavgift: for kursets begge deler: kr. 6.540,- for medlemmer, for ikke-med-
lemmer kr. 11.340,- ( deles i to rater). Lunsj kommer eventuelt i tillegg til
kursavgiften.
Påmeldingsfrist: 5. september
Påmelding gjelder for kursets to deler.
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo eller
via NFFs hjemmesider www.fysio.no.

For leger er Vojta-metoden et klinisk redskap i vurderingen av barns utvikling
fra fødselen av og regnes som et pålitelig verktøy til diagnostisering; for fy-
sioterapeuter er metoden en helhetlig behandlingsform som kan brukes fra de
første levedager som kurativ og forebyggende tiltak.

Målgruppe: Fysioterapeuter som arbeider med barn.
Opptakskiterier: Grunnutdanning og minst 2 års heltidspraksis (helst med
barnebehandling). Det er en forutsetning at deltakerne er aktive i arbeid med
barn mellom kursdelene. Vi ber om at du i påmeldingen skriver kort om
hvilke diagnoser du har arbeidet med, og hvilke behandlingsformer du har be-
nyttet. Si også noe om din motivasjon for dette kurset.
Under forutsetning av at ovennevnte kriterier er oppfylt, vil kursplasser bli
tildelt etter NFFs opptakskriterier. Vi minner om at forbehold om permisjon
og/eller økonomisk støtte dessverre ikke kan taes.
Kursspråk: Kurset vil bli holdt på tysk. Det forutsettes derfor at deltakerne
har en del tyskkunnskaper. Det vil likevel bli mulighet til å stille spørsmål på
engelsk.
En norsktalende fysioterapeut med Vojta utdanning vil være tilstede under
hele kurset.
Evaluering: Det vil bli gitt skriftlig(e) oppgaver – kasuistikker – i løpet av
kurset. Deltakerne blir for øvrig fortløpende evaluert. Etter fullført utdanning
vil det blir utstedt et ”Vojta sertifikat” som gir dokumentasjon på fullført ut-
danning og tillatelsen til å arbeide selvstendig etter Vojta metode
Kursinnhold: Kurset inneholder både teori og praksis. Kurset vil inneholde
utviklingskinesiologi, bevegelsesanalyse, tidlig diagnostikk og behandling.
Det er lagt inn mange praktiske øvelser inn i kurset for å gi deltakerne erfa-
ring i og forståelse av behandlingsmetoden. Deltakerne vil øve på barn og på
hverandre.

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF v/fagseksjonen
Kursledere: Fagansvarlige fra IVG: Monika Hahlen og Edith Schweitzer. As-
sistent til ledere: Kartin Rauen.
Tid: Kurset består av 4 undervisningsdeler a 2 uker (i alt 8 uker). 2 uker høst
2002, 2 uker april/mai 2003, 2 uker høst 2003, 2 uker vår 2004. Totalt 320 t.

NFF har foreslått følgende kursukene til IVG. Vi tar derfor forbehold
om at IVG godkjenner disse datoene.
- Kurs A: 18. – 29. november 2002 (ingen undervisning i helgen)
- Kurs B:  31. mars – 11. april 2003 (ingen undervisning i helgen)
- Kurs C: 13. oktober – 24. oktober 2003 (ingen undervisning i helgen)
- Kurs D: 19. april – 30. april 2004 (ingen undervisning i helgen)

Sted: Oslo
Deltakerantall: 24
Kursavgift: kursavgift for 4 deler er kr. 32.140 for medlemmer, kr. 55.600 for
ikke-medlemmer. Kursavgiften kan betales i rater. Lunsj kommer eventuelt i
tillegg.
Påmeldingsfrist: 2. september 2002
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo
el. via NFFs hjemmesider www.fysio.no.

Kursnr. 2412002

VOJTA KURS – Kurs i nevrologisk behandling
av barn etter Vojta metoden
Kurset arrangeres i samarbeid med Internationale
Vojta Gesellschaft (IVG)

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF v/fagseksjon
Kursledere: Randi Bjørnstad og Hilde Sofie Hamre
Tid: 11. – 15. november (uke 46)
Sted: Oslo
Deltakerantall: 24
Kursavgift: : kr. 3.270,- for medlemmer, kr. 5.670,- for ikke-medlemmer
Påmeldingsfrist: : 5. september
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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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: Bredo Glomsrød m. flere
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.

Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen,
0131 Oslo el. via NFFs hjemmesider www.fysio.no.
Lunsj kommer evnt. i tillegg til kursavgiften.

Onkologisk fysioterapi

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 og Sonja Øvretveit
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.

85212002M

Onkologi del II
Målgruppe: Fysioterapeuter i 1., 2. og 3. linjetjenesten som er interessert i å
arbeide med mennesker som har en kreftdiagnose
Opptakskrav: Onkologi del I.
Etter gjennomført kurs skal deltakerne:
• ha kunnskap om fysioterapeuters oppgaver og ansvar i kreftomsorgen.
• ha kompetanse i vurdering, behandling og veiledning av kreftpasienter.
• ha kunnskap om kreftrelatert smerte og smertebehandling.

Praktiske opplysninger:
Arr.:NFF avd. Sør-Trøndelag
Kursledere: Hanne Paltiel m/flere
Tid: 4. – 8. november (uke 45)
Sted: Trondheim
Kursavgift: kr. 3.270,- for medlemmer, kr. 5.670,- for ikke-medlemmer
Påmeldingsfrist: 5. september
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo
el. via NFFs hjemmesider www.fysio.no.
Lunsj kommer evnt. i tillegg til kursavgiften.

Psykiatrisk/psykosomatisk fysioterapi

Kursnr. 22012002M

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.

www.fysioterapeuten.no/arbeidsmarked
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Kursnr. 90312002M

Grunnkurs II i psykiatrisk og psykosomatisk
fysioterapi. Videreføring av Grunnkurs 1
Målgruppe:Fysioterapeuter som ønsker fordypning og økt kompetanse i ar-
beidet med pasienter 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.

Kurs nr. 90732002M

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
Kursleder: Liv Helvik Skjærven
Tid: 25. – 30. august (uke 35)
Sted: Gavelstad Hotell, Svarstad
Deltakerantall: Max. 14
Kursavgift: kr 3.270 for medlemmer, kr 5.520 for ikke medlemmer. Fullpen-
sjon: kr. 530 per døgn.
Påmeldingsfrist: 5. september
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo
eller via NFFs hjemmesider www.fysio.no.

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
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.

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 (uke 39)
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.

Kursnr. 50222002M

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. Sør-Rogaland
Kursledere: Britt Normann og Bente Gjelsvik

Rehabilitering
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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.

80112002M

Lungefysioterapi til intensivpasienter
Kurset dekker et behov for skolering av fysioterapeuter som arbeider på syke-
hus. Lungefysioterapi i forhold til intensivpasienter/postoperative pasienter er
en del av alle ”sykehusfysioterapeuters” hverdag. Å kunne forebygge/be-
handle lungekomplikasjoner er nødvendig kompetanse for disse.
Målgruppe: Fysioterapeuter som arbeider med intensivpasienter og

Andre kurs og møter

lungepasienter.
Opptakskrav: Grunnutdanning, erfaring med intensivpasienter og
lungepasienter..
Etter gjennomført kurs skal kursdeltakerne ha:
• økt kunnskap innen lungefysiologi/patofysiologi.
• kunnskap om syre/base-forstyrrelser.
• innsikt i thorax røntgen og arytmier.
• grunnlag for å behandle lungepasienter pre- og postoperativ

oppøvet evne til å kunne behandle lungepasienter i respirator.

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF
Kursledere: Mai Bente Myrvold og Sara Wilberg
Tid: 4. – 8 oktober (uke 45)
Sted: Drammen
Deltakerantall: Begrenset antall
Kursavgift: kr 3.270 for medlemmer, kr 5.670 for ikke medlemmer.
Påmeldingsfrist: 5. 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.

I forbindelse med faglig ajourføring kan fysioterapeuter søke om reise-
stipend til kurs og kongresser som påbegynnes vår/høst 2002 eller vår
2003. Søkeren må ha norsk autorisasjon (varig norsk godkjenning) og dag-
lig virke i Norge.

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

Følgende kriterier gjelder for tildeling av reisestipend fra og med
søknadsfristen 1. september 2002:

1. Fondets vedtekter § 2.3. «Eventuelt reisestipend, i den utstrekning det
kan styrke etter- og videreutdanningen».

Vilkår som innfrir denne forutsetningen vil være reiser i forbindelse
med:
* utdanninger av kortere varighet - som ikke gir formell kompetanse
eller gir mindre enn 10 vekttall. Utdanningen må ha en varighet på mi-
nimum 3 dager. Det kan gis stipend til ett kurs/én utdanning pr. år. Som

Reisestipend
Søknadsfrist 1. september 2002

ett kurs/én utdanning forstås kurs/utdanning som gir eget kursbevis.
* deltakelse på kongress med presentasjon av egne innlegg, eller
* deltakelse på fysioterapifaglig relevant kongress/seminar.
Det kan gis stipend til én kongress pr. år.

2. Stipend gis på grunnlag av dokumenterte reiseutgifter, etter rimeligste
fornuftige reisemåte. Minste utbetaling er kr. 1000,- og største utbetaling
kr. 10.000,-.
For deltagere på kongresser med presentasjon av egne innlegg vil det i til-
legg være mulighet for å søke om tilskudd til oppholdsutgifter med inntil
kr. 200,- pr. døgn ved privat opphold og inntil kr. 400,- pr. døgn ved opp-
hold etter regning, maksimum kr. 3.000,-.  Minste utbetaling for denne
gruppen er kr. 1.000,- og største utbetaling kr. 13.000,- i reise- og
oppholdsutgifter for samme tiltak.

Mottakere av midler fra Fondet plikter å avgi rapport og regnskap med
bilag.

Det er utarbeidet eget søknadsskjema som skal benyttes. Utfylt søknads-
skjema med vedlegg må sendes inn på papir. Søknader på faks og e-post
godtas ikke. Mangelfullt utfylte søknader vil ikke bli behandlet. Nærmere
opplysninger og søknadsskjema fås hos

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

Kriterier og søknadsskjema finnes også på Fondets  hjemmesider på Internett: www.fysio.no/fondet

Reisestipend har søknadsfrist 1. april og 1. september hvert år.
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I forbindelse med faglig videreutdanning kan fysioterapeuter søke om
utdanningsstipend.
Det må søkes innen siste eksamen avlegges. Søkeren må ha norsk autori-
sasjon (varig norsk godkjenning) og daglig virke i Norge.

Alle søknader vurderes innenfor Fondets økonomiske rammer, basert på
forventede inntekter og øvrige disposisjoner. I denne forbindelse kan av-
slag/reduksjon være aktuelt utfra en totalvurdering av midler som står til
rådighet i perioden.

Følgende kriterier gjelder for tildeling av utdanningsstipend fra og
med søknadsfristen 1. september 2002:

1. Fondets vedtekter § 2.1 ”Støtte til etter- og videreutdanning av fysiote-
rapeuter, herunder av pedagogisk karakter”.

Studier som innfrir denne forutsetningen vil, i prioritert rekkefølge,
være:
* studier ved de offentlig godkjente fysioterapifaglige videreutdan-

ningene i Norge.
* hovedfagsstudium i helsefag og i bevegelsesvitenskap ved universi-

tetene.
* fysioterapi relevante videreutdanninger.
* praktisk-pedagogiske videreutdanninger.
* videreutdanninger i administrasjon, organisasjon og ledelse.

2. Utdanningene må være offentlig godkjent og gi formell kompetanse
med minimum 10 vekttall i det norske utdanningssystemet.

3. Det må søkes for hele utdanningen samlet.

Søknaden må synliggjøre at utdanningen faller inn under et av områdene
nedenfor.

På denne bakgrunn kan det i 2002 gis følgende utdanningsstipend:
1. a) Offentlig godkjente fysioterapifaglige videreutdanninger tilsvarende

minimum 20 vekttall: inntil kr. 25.000,-. Dette omfatter for tiden Vide-
reutdanning i manuell terapi og Videreutdanning i psykisk helsearbeid
med fordypning i fysioterapi. For den siste kan det inntil videre søkes
for de to delene hver for seg.
Når utdanningen gjør det nødvendig å bo utenfor hjemmet kan det i til-
legg gis et borteboerstipend på inntil kr. 15.000,- som tilskudd til dek-
ning av oppholdsutgifter.

Utdanningsstipend
Søknadsfrist 1. september 2002

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

Kriterier og søknadsskjema finnes også på Fondets  hjemmesider på Internett: www.fysio.no/fondet

Utdanningsstipend har søknadsfrist 1. april og 1. september hvert år.

b) Offentlig godkjente fysioterapifaglige videreutdanninger tilsvarende
minimum 10 vekttall: inntil kr. 12.500,-. Dette omfatter for tiden Vide-
reutdanning i fysioterapi for barn og Videreutdanning i intensiv-
fysioterapi.
Når utdanningen gjør det nødvendig å bo utenfor hjemmet kan det i til-
legg gis et borteboerstipend på inntil kr. 7.500,- som tilskudd til dek-
ning av oppholdsutgifter.

2. a) Hovedfag i helsefag: inntil kr. 25.000,-.
b) Hovedfag i bevegelsesvitenskap: inntil kr. 25.000,-.
Når utdanningen gjør det nødvendig å bo utenfor hjemmet kan det i til-
legg gis et borteboerstipend på inntil kr. 15.000,- som tilskudd til dek-
ning av oppholdsutgifter.

3. Andre offentlig godkjente fysioterapi relevante videreutdanninger til-
svarende minimum 10 vekttall: inntil kr. 12.500,-. Dette omfatter for
tiden Videreutdanning i rehabilitering, fordypning i psykososialt arbeid
innen Videreutdanning i psykisk helsearbeid og Videreutdanning i hel-
sefremmende og forebyggende arbeid. Når utdanningen gjør det nød-
vendig å bo utenfor hjemmet kan det i tillegg gis et borteboerstipend på
inntil kr. 7.500,- som tilskudd til dekning av oppholdsutgifter.

4. Videre kan det etter en samlet økonomisk vurdering gis utdannings-
stipend til praktisk-pedagogiske videreutdanninger tilsvarende mini-
mum 10 vekttall: inntil kr. 12.500,-.
Når utdanningen gjør det nødvendig å bo utenfor hjemmet kan det i til-
legg gis et borteboerstipend på inntil kr. 7.500,- som tilskudd til dek-
ning av oppholdsutgifter.

5. Endelig kan det vurderes å gi utdanningsstipend til videreutdanninger
innen administrasjon, organisasjon og ledelse tilsvarende minimum
10 vekttall: inntil kr. 10.000,-

Stipendiene er et tilskudd til dekning av utgifter direkte knyttet til utdan-
ningen og omfatter ikke dekning av tapt inntekt. Borteboerstipendiet be-
regnes med inntil kr. 200,- pr. døgn ved privat opphold og inntil kr. 400,-
pr. døgn ved opphold etter regning.
Mottakere av midler fra Fondet plikter å avgi rapport og regnskap med
bilag.
Det er utarbeidet eget søknadsskjema som må benyttes. Utfylt søknads-
skjema med vedlegg skal sendes inn på papir. Søknader på faks og e-post
godtas ikke. Mangelfullt utfylte søknader vil ikke bli behandlet. Nærmere
opplysninger og søknadsskjema fås hos

Nå kan du bestille «beveg-DEG»-kampanjens
profileringsartikler på
www.fysio.no/butikk
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Avdeling for helse- og sosialfag

Etter og videreutdanning for fysioterapeuter

●   Medisinsk treningsterapi, 15 studiepoeng
Studiet skal gi nye kunnskaper og ferdigheter i bruk av aktive øvelser
som ledd i et rehabiliteringsopplegg. Studiet skal kvalifisere til å kunne
anvende relevante treningsprinsipper for optimal stimulering av ulike
organsystemer i ulike faser i den fysiske delen av rehabiliteringen
Det vil bli tilrettelagt for fjernundervisning via Internett, kombinert med
en 3 dagers samling i Bergen ved oppstart.
Samling: 19 - 21 september. Pris kr. 9.000,-.

●   Elektroterapi, 6 studiepoeng
Målet med studiet er at studentene tilegner seg teoretiske kunnskaper og
kliniske ferdigheter i evidensbasert bruk av elektroterapi.  Studiet skal
også gi studentene større innsikt i elektroterapiens  muligheter/begrens-
ninger i kombinasjon med andre tiltak ved rehabilitering av smerte-
tilstander i bevegelsesapparatet.
Del 1: 3 – 4  oktober 2002:
Behandling av bløtvevsskader, tendinopathi og arthrose med ultralyd,
laser og kortbølge. Pris kr. 3.100
Del 2:  9 – 11  januar 2003:
Strømbehandling for smertelindring og aktivering av muskulatur, med
særlig vekt på TENS . Pris kr. 3.900
Det er mulig å melde seg på kursets 2 deler enkeltvis. Det vil da blir ut-
stedt kursbevis etter hver samling.

Søknadsfrist: 15 august 2002.
Søknadsskjema fåes hos Opptakskontoret 55 58 75 04 ,
e-post post@hib.no  eller på høgskolens Internettside:  http://
www.hib.no/studier/helsesosfag/
For brosjyre ring: 55 58 55 62/55 58 56 10  eller se webside som over.

KURS I AKTIVITETSMEDISIN FOR LEGER
OG FYSIOTERAPEUTER

Målgruppe: Leger og fysioterapeuter med interesse for å bruke fysisk
aktivitet som virkemiddel i forebygging, behandling og rehabilitering.

Krav til deltakerne: Autorisert som lege eller offentlig godkjent fysio-
terapeut.

Formål: Kursets formål er å gi forståelse for bruk av fysisk aktivitet
som virkemiddel i forebygging, behandling og rehabilitering. Delta-
kerne skal etter gjennomgått kurs: Ha kjennskap til sammenhengen
mellom fysisk inaktivitet og sykdom, ha kjennskap til hvordan fysisk
aktivitet kan virke forebyggende og/eller rehabiliterende i forhold til
vanlig forekommende sykdommer og tilstander, og være i stand til å gi
råd om hvordan fysisk aktivitet kan tilrettelegges i forhold til vanlig
forekommende tilstander og sykdommer.

Kursinnhold: Fysisk aktivitet og helse, organisering av fysisk aktivitet
på kommunalt nivå – ”Modum-modellen”, fysisk aktivitet og urin-
inkontinens, treningslære, fysisk aktivitet og osteoporose, fysisk aktivi-
tet og astma, fysisk aktivitet – hjerte/karsykdom og diabetes,
adferdsendring – hvordan gi individuell livsstilsveiledning, fysisk akti-
vitet og muskel-skjelettsykdom, fysisk aktivitet og fedme, fysisk aktivi-
tet i behandlingen av spiseforstyrrelser, helserelatert trening, fysisk ak-
tivitet og psykiske lidelser, fysisk aktivitet i svangerskap, fysisk aktivi-
tet i bedriftshelsetjenesten og fysisk aktivitet og eldre.

Godkjenninger: Spesialitetskomiteen i allmennmedisin: 21 timer/po-
eng som emnekurs i fysikalsk medisin til videreutdanningen og som
klinisk emnekurs i fysikalsk medisin til etterutdanningen.
Spesialitetskomiteen i fysikalsk medisin og rehabilitering: 24 timer som
valgfritt kurs for utdanningskandidater og spesialister.

Kursleder: Thor Einar Andersen
Kurssted: Ullevål Stadion
Tidspunkt: 18. – 20. september 2002
Antall deltagere: 50
Kursavgift: kr. 2.840,- (inkludert kursmateriell og
bevertning)
Påmelding til: Skriftlig – sendes til NIMI v/ kurs-
sekretær, Postboks 3843 Ullevål Stadion, 0805
Oslo. via telefaks 23 26 56 67, eller nimi@nimi.no
Telefon 23 26 56 56.

Norsk Høgskole i Osteopati
tilbyr i samarbeid med

- European School of Osteopathy (UK)
- College Internat. d´Osteopathie (F)
- College Francais d´Osteopathie (F)
- College Belge d´Osteopathie (B)

en utdannelse i Osteopati over 5 år på deltid
med start i Oslo

21. november 2002.
Søknadsfrist: 1. oktober 2002.

For mer informasjon kontakt:
Norsk Høgskole i Osteopati

Postboks 1081 Flattum
3503 Hønefoss, tlf. 32 12 96 00

e-post: nof@ringnett.no
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KURS I UNDERSØKELSESTEKNIKKER FOR
NAKKE OG OVEREKSTREMITETER FOR LEGER
OG FYSIOTERAPEUTER

Målgruppe: Leger og fysioterapeuter som ønsker å forbedre sine kli-
niske ferdigheter i diagnostikk av muskel- og skjelettlidelser i nakke,
skulder, albue og håndledd.

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

Godkjenninger: For fysioterapeutene er kurset søkt godkjent med 15 ti-
mer for opprettholdelse av tittelen: Spesialist i idrettsmedisin og autori-
sasjon til tittelen idrettsfysioterapeut. For legene er kurset søkt godkjent
med 15 timer tellende til følgende spesialiteter: Allmennmedisin og fysi-
kalsk medisin & rehabilitering.

Kursledelse: Spesialist i allmennmedisin og Idrettslege NIMF
William Goldsack, og Manuell Terapeut Peter Døving.

Kurssted: Nimi Ullevål
Tidspunkt: 12. – 13. september. 2002
Antall deltagere: 30
Kursavgift: Kr. 3.400,- (inkl. kursmateriell og
bevertning begge dager)
Påmelding: Skriftlig – sendes til NIMI v/kurs-
sekretær, Postboks 3843 Ullvål Stadion,
0805 Oslo, via telefaks 23 26 56 67 eller via
www.nimi.no

annonse@fysio.no

Videreutdanning høsten 2002

Avdeling helse- og sosialfag,
Institutt for videreutdanning, etterutdanning
og oppdragsvirksomhet

Bevegelsesvitenskap, 15 studiepoeng (5 vt.)
Motorisk atferd – teori og praktisk anvendelse.

Deltidsstudium over ett semester med 3 studiesamlinger. Opptakskrav er
3-årig helsefagutdanning, eller annen relevant utdanning av tilsvarende
omfang og nivå fra høgskole eller universitet.

Studiet koster kr. 9 000,- pr. student. Ordinær semesteravgift, kr.352,
kommer i tillegg. Oppstart forutsetter tilstrekkelig antall søkere.

Kontaktpersoner:
Arve Vorland Pedersen, tlf. 73 55 92 72.
E-post Arve.Pedersen@ahs.hist.no
Jan Harry Størksen, tlf. 73 55 92 75. E-post Harry.Storksen@ahs.hist.no

Søknadsfrist:  30. JULI 2002.

Søknadsskjema kan fås ved henvendelse til:
Høgskolen i Sør-Trøndelag, avdeling for helse- og sosialfag.
Tlf. 73 55 91 50 / 73 55 92 54. Faks 73 55 91 51.

Søknad sendes: HIST, avd. helse- og sosialfag, Ranheimsveien 10,
7004 Trondheim.

HØGSKOLEN
I SØR-TRØNDELAG

Vil du bli akupunktør?

Norsk Akupunkturskole/NFKA -NA starter
et nytt 3 1/2 -årig kull i januar 2003.
Dette er en deltidsutdanning i akupunktur for helsepersonell som
leger, tannleger, fysioterapeuter og sykepleiere.

Ved NA får du den mest omfattende akupunkturutdannelsen i Norge.
Den kvalifiserer til medlemskap i Norsk forening for klassisk akupunktur.
Skolen har et nært samarbeid med lendende akupunkturmiljøer i Europa,
og med Nanjing University of Traditional Chinese Medicine, som er støt-
tet av WHO for å utdanne ikke-kinesere i akupunktur og urtemedisin.

Søknadsfrist: Fortløpende opptak, med siste frist 15. september 2002.
Søknadsskjema og info. brosjyrer fås ved henvendelse til skolen, eller på
nettsiden www.akupunktur.no

Vi tilbyr også en 5-årig deltidsutdanning med integrert medisin for søkere
med generell studiekompetanse. Studiestart er i august med søknadsfrist
snarest.

Norsk Akupunkturskole/NFKA
St. Olavsgt. 12, 0165 Oslo
Tlf. 22 98 81 40. Faks 22 36 18 53.
E-post: na-admin@akupunktur.no

Opptak: høsten 2002
Oppstart: januar 2003

Karl Evangs helseopplysningspris

Karl Evangs pris for fortjenstfullt helseopplysningsarbeid gis årlig til en
person som i løpet av året har gjort seg særlig bemerket gjennom sin
innsats innen helseopplysning/helsefremmende arbeid. Det legges også
vekt på hva søkeren ønsker å benytte prisen til.

Prisen er et reisestipend
Prisen kan tildeles kandidater etter søknad fra vedkommende selv, even-
tuelt med anbefaling fra foreninger, grupper eller enkeltpersoner.

Karl Evangs pris for fortjenstfullt helseopplysningsarbeid er opprettet
som en honnør til den tidligere helsedirektørens pionerinnsats på dette
området. Hensikten med prisen er å stimulere interessen og arbeidet for
god helseopplysning.

Prisen blir delt ut i på Karl Evangs fødselsdag 19. oktober. Det er i år
100 år siden Evang ble født.

Søknaden eller anbefaling sendes innen 1. august 2002 til:

Statens helsetilsyn,
Avd. II,
Postboks 8128 Dep.,
0032 Oslo.
Referansekode: HTJ 2002-3

Stikkord: Helseopplysning. Evang Karl.



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
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av fysioterapeuter

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

53Fysioterapeuten nr. 7   juni  2002

Informasjon fra NFF

Anne L. Lexow
forbundsleder

Sentralstyret har godkjent opprettelsen av ny økonomisk interessegruppe; Unge
Fysioterapeuters Gruppe (navnet er ikke helt spikret enda!) Gruppen ønskes vel-
kommen! Initiativtakerne er tre unge trøndere. To har sin bakgrunn fra sykehus og
privat praksis. En er student. Et strammere arbeidsmarked, vanskelig tilgjengelige
driftstilskudd og dårlig begynnerlønn i offentlig sektor er blant gruppens fanesaker.
(Når det gjelder begynnerlønn og turnuslønn har NFFs forhandlingsdelegasjoner i
vårens lønnsoppgjør prioritert og faktisk fått gjennomslag for et skikkelig løft for de
yngre.)

Gruppen har allerede rekruttert 100 medlemmer. Medlemskapet koster kroner
200. Det forutsettes selvfølgelig medlemskap i NFF. At yngre fysioterapeuters krav
og behov drøftes og fremmes i et felles forum innad i forbundet, tror vi kan bidra til
bedre kommunikasjon og større forståelse for forskjeller mellom yngre og mer eta-
blerte fysioterapeuters situasjon og behov.

Vi har tro på og håp om at de yngre fysioterapeutene kan være viktige bidragsy-
tere i vårt arbeid for å sikre medlemmene optimale inntekts- og arbeidsvilkår. I dette
ligger det selvfølgelig også en utfordring i forhold til å vurdere om fysioterapeuters
kompetanse kan benyttes på flere og nye arenaer – og om muligheten for en utvi-
delse av fysioterapeuters oppgaver på allerede eksisterende arenaer.

Vi må ha en løpende diskusjon om i hvilken retning vi ønsker faget skal gå og
hvilke faktorer som skal påvirke utviklingen. Videre må vi diskutere om fysioterapi-
ressursene anvendes der behovet for våre tjenester er størst. Vi må fange opp og
møte utfordringene i samfunnet: økt sykefravær forårsaket av muskel-/skjelett-
lidelser, en betydelig vektøkning i den norske befolkningen grunnet mangel på mo-
sjon og økt forekomst av diabetes og hjerte-/karsykdommer. Er fysioterapitjenesten
dimensjonert og organisert for å møte utfordringene på den helsefremmende og
forebyggende arenaen?

Vi tror at yngre medlemmer har mye å bidra med i disse diskusjonene. Vi mener
også det er mer hensiktsmessig å kommunisere med et interessefellesskap som sam-
let formidler gruppens krav, behov og frustrasjoner – og positive holdninger, enn at
enkeltpersoner sprer misnøye på grunnlag av manglende kunnskap og informasjon.
PFG er i så måte et  meget godt eksempel på behovet for kommunikasjon med et
samlet interessefellesskap.

Yngre og mer etablerte medlemmer ønskes med dette en riktig god og varm
sommer!

NFF får ny interessegruppe
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Ta gjerne kontakt med NFFs sekretariat
dersom du har stoff til nyttsidene.
Telefon: 22 93 30 50.

KS-sektoren
NFF stemte for å anbefale Riksmek-
lingsmannens skisse til løsning i
Hovedtariffoppgjøret 2002 som ble
fremlagt fredag 25.5.02.  Anbefalt
skisse vedtas av NFFs Sentralstyre.

Skissen har en totalramme på om lag seks prosent,
inkludert generelle tillegg, sentrale justeringer og pott
til lokale forhandlinger.  Videre er det fremforhandlet
for 2003 en lokal pott på 1,5 prosent fra 1.1.2003
samt noen endringer av minstelønn etter 10 år
(se nedenunder).

Forutsatt godkjenning i organisasjonenes sentral-
styrer/forbundsstyrer vil følgende resultat bli fra
01.05.2002:

- Generelt tillegg på 6000 kroner til alle.
- Grunnstillinger og avansementstillinger:

Minstelønn på 250.000 kroner – økende til kr.
271.000 etter 10 år.
Minstelønn etter 10 år økes til 277.000 kroner
per 1. juli 2003.
Dette gjelder 7066 Fysioterapeut, 7600 Fysio-
terapeut I, 7114 Ledende Fysioterapeut.

- Stillinger hvor det kreves høyskoleutdanning
med ytterligere spesialistutdanning:
Minstelønn på 270.000 kroner økende til
290.000 kroner etter 10 år.
Minstelønn etter 10 år økes til 300.000 kroner
per 1. juli 2003.
Dette gjelder 7617 Spesialfysioterapeut.
(Ikke krav til spesialistkompetanse).

- Lønnstabellene er fjernet
- Lønnsrammene er fjernet
- For våre grupper er ingen stillinger nå plassert

på ansiennitetsstige. Det skal lokalt gis en na-
turlig lønnsmessig progresjon i intervallet 0-
10 år. Dette vil ivareta intensjonen som tidli-
gere lå i ansiennitetsstigene i Hovedtariff-
avtalen.

- Mange stillingskoder har nå ingen sentral fast-
satt minimumsavlønning. Dette omfatter leder-
stillingene våre i fylkeskommunal/kommunal
sektor - 7303 Kommunefysioterapeut. 7019
Avdelingsleder, 7221 Sjeffysioterapeut, 7304

Oppgjørene i offentlig sektor og for privat praktiserende

fysioterapeuter er i havn. Her presenteres resultatene av

oppgjørene.

Sjeffysioterapeut.
Disse stillingene har fått det generelle tillegget
på 6000 kroner, resten må forhandles lokalt.
Det er tatt inn en sikringsbestemmelse i for-
bindelse med de lokale forhandlingene per
1.5.2002 som sier at ledere med direkte leder-
ansvar skal lønnes høyere enn arbeidstakere
de er satt til å lede. Det er avsatt en pott på 0,5
prosent til disse forhandlingene, og hensikten
er blant annet å rette opp skjevheter som er
oppstått i det sentrale oppgjøret når det gjel-
der lederstillingene. Minimumsavlønning for
grunnstillingen og spesialfysioterapeuten er
løftet relativt mye, og NFF mener derfor det vil
være gode muligheter for uttelling for våre led-
ere i kommunesektoren i de lokale forhandlin-
gene.

- Det er foreløpig ikke gjort endringer for 7286
Fysioterapeut i turnusåret.  Denne vil bli for-
handlet utenfor Hovedtariffavtalen.

Ny gjennomgang av stillingskoder
innen 1. juli
Det er nedsatt et partsammensatt utvalg som innen
1. juli 2002 skal gjennomgå stillingskoder med sikte
på forenklinger og justeringer. Innstilling fra utvalget
skal avgis innen 1. juni 2002 slik at justeringer er
gjennomført før oppstart av lokale forhandlinger.

Lokale forhandlinger:
- 0,5 prosent per 1. mai 2002.
- 1,5 prosent per 1. januar 2003.
Disse pottene forhandles samtidig.
Tidspunkter for gjennomføring av forhandlinger og
eventuell anke fastsettes av de berørte sentrale par-
ter på et senere tidspunkt.

Andre endringer
Det er gjort omfattende strukturelle endringer i opp-
byggingen av selve Hovedtariffavtalen. Avtaleperio-
den er fortsatt på to år, og det vil bli gjennomført
mellomoppgjør i 2003. Det er for våre grupper min-
dre materielle endringer i Fellesbestemmelsene.
Den nye Hovedtariffavtalen vil bli sendt alle tillitsvalgte
så fort den er trykket opp. Det vil også bli laget en
nettversjon.

NAVO-området
NFFs forhandlingsdelegasjon stemte
for å anbefale Riksmeklingsmannens
skisse til løsning i Hovedtariffoppgjøret
2002 som ble fremlagt fredag 31.5.02.
Anbefalt skisse skal vedtas av NFFs
sentralstyre.

Skissen inneholder generelle tillegg, sentrale juste-
ringer og pott på 0,5 prosent til lokale forhandlinger
for 2002.  Videre er det fremforhandlet for 2003 en
lokal pott på 1,5 prosent fra 1.1.2003 samt noen end-
ringer av minstelønn etter 10 år (se nedenfor).

Forutsatt godkjenning i NFFs sentralstyre vil følgende
resultat gjelde fra 01.05.2002:

- Generelt tillegg på 6000 kroner til alle
- For fysioterapeut i stilling hvor det kreves

autorisasjon som fysioterapeut:
Minstelønn på 250.000 kroner – økende til
271.000 kroner etter 10 år.
Minstelønn etter 10 år økes til 277.000 kroner
per 1. juli 2003.
Dette gjelder stillingskodene: 7066, 6078 og
0832 Fysioterapeut, 7600 og 6152 Fysiote-
rapeut I og 7114 Ledende Fysioterapeut.

- For fysioterapeut i stilling hvor det kreves
autorisasjon som fysioterapeut og relevant
videreutdanning:
Minstelønn på 270.000 kroner økende til
290.000 kroner etter 10 år.
Minstelønn etter 10 år økes til 300.000 kroner
per 1. juli 2003.
Dette gjelder stillingskodene: 7617 og 1351
Spesialfysioterapeut og 6151 og 1282 Bedrift-
fysioterapeut.

- Fysioterapeut i turnusåret:
Minstelønn på 215.00 kroner. Dette gjelder
stillingskodene: 7286, 6359 og 0831, koder for
fysioterapeut i turnus.

- Lønnstabellene er avviklet.
- Lønnsrammene er avviklet.
- Mange stillingskoder har nå ingen sentral fast-

satt minimumsavlønning. Dette omfatter leder-
stillingene våre -  7019 Avdelingsleder, 6263
og 0834 Avdelingsleder, fysioterapeut, 0835
Instruktør/fysioterapeut, 6079 Ass. sjef-
fysioterapeut og 7221, 6080 og 0863 Sjef-
fysioterapeut.
Disse stillingene har fått det generelle tillegget
på 6000 kroner, resten må forhandles lokalt.
Det er tatt inn en generell bestemmelse i for-
bindelse med lokale forhandlinger som sier at
ledere med direkte lederansvar skal lønnes høy-
ere enn arbeidstakere de er satt til å lede.
Minimumsavlønning for grunnstillingen og
spesialfysioterapeuten er løftet relativt mye, og
NFF mener derfor det vil være gode mulighe-
ter for uttelling for våre ledere i de lokale for-
handlingene.

Lokale forhandlinger
Det er satt av 0,5 prosent per 1. mai 2002 og 1,5
prosent per 1. januar 2003 til lokale forhandlinger
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for medlemmer i NFF.  Forhandlingene i de enkelte
helseforetakene vedrørende individuell avlønning skal
være avsluttet senest innen 1. november 2002.

Andre endringer
I NAVO – området har vi nå fått en overenskomst
med vesentlige strukturelle endringer  i forhold  til de
ulike tariffavtalene vi tidligere har vært omfattet av.

- Avtaleperioden er fortsatt på to år, og det vil bli
gjennomført mellomoppgjør i 2003.

- Det er for våre grupper mindre materielle end-
ringer i Fellesbestemmelsene.

- Når det gjelder B-forhandlingene i det enkelte
helseforetak vil NFF komme tilbake med infor-
masjon og veiledning til tillitsvalgte i forbin-
delse med disse forhandlingene som skal være
gjennomført etter sommeren, senest innen
1. oktober 2002.

- Den nye Overenskomsten vil bli sendt alle til-
litsvalgte så fort den er trykket opp.

Ordinær arbeidstid for fysioterapeuter er uendret,
gjennomsnittlig 36 timer pr. uke.

Statssektoren
Innenfor det statlige tariffområdet blir man ikke fer-
dig med det endelige resultatet før i uke 26.  I den
uken skal det forhandles om justeringer av stilling-
skoder og rammer. Når dette er ferdig vil vi kunne si
hvor mye hver enkelt fysioterapeut har fått gjennom
årets tariffoppgjør.

Vurdering av forhandlingsresultatet
Oppgjøret ga:

- En økonomisk ramme vi kan forsvare sett i for-
hold til det som hittil er gitt i privat sektor.

- Et generelt tillegg som treffer våre medlem-
mer, gitt i hovedsak som prosenttillegg på
tabellen.

- Gode muligheter for medlemmene  til å  få
lønnstillegg i de sentrale justeringsfor-

handlingene og i lokale forhandlinger.
Vi har fått et oppgjør som gir god økonomisk uttel-
ling, der den totale økonomiske rammen er om lag
5,5 prosent. Før årets lønnsoppgjør startet, hadde
regjeringen lagt en målsetting for lønnsveksten i 2002
på om lag 4,25 prosent.

Gjennom uravstemningen for rammene rundt opp-
gjøret, ble følgende overordnede prinsipp godtatt av
alle organisasjoner i UHO:

● Videreføring av hovedlønnstabellen
Det er gitt et generelt tillegg på lønnstabellen til alle
arbeidstakere per 1. mai. For lønnstrinn 1-30 er til-
legget på 7.500 kroner, mens det fra ltr. 31 – 70 er
gitt 3,1 prosent påslag (fra 7.600 kroner økende til
14.900 kroner). For lønnstrinn 71-79 trappes det pro-
sentvise påslaget ned med 0,1 prosent per trinn.

● Pott til justeringsforhandlinger med føring
Det er satt av 1,5 prosent til sentrale justerings-
forhandlinger med virkning fra 1.august 2002. Dette
utgjør i gjennomsnitt om lag 4.600 kroner per års-
verk i hele tariffområdet. Forhandlingene vil bli ført i
juni. Det er avtalt at «hensynet til virksomhetenes
rekrutterings- og konkurransesituasjon, utdannings-
grupper, grupper med særlig svak lønnsutvikling,
samt lavtlønte skal prioriteres i disse forhandlingene.
Kvinner skal ha en større andel av lønnsmassen enn
en prorata fordeling tilsier.»

● Pott til lokale forhandlinger
Det er satt av 1,9 prosent til lokale forhandlinger med
virkning fra 1. september 2002. I tillegg til dette kom-
mer 0,10 prosent på grunn av lønnsendringer ved
skifte av arbeidstakere (resirkulerte midler). Dette
utgjør i gjennomsnitt om lag 6.100  kroner per års-
verk i hele tariffområdet. Ved statlige virksomheter
skal forhandlingene føres slik at «det skal tas hen-
syn til virksomhetenes behov for høgskole- og
langtidsutdannet personell». Samtidig tilrår de sen-
trale parter at kvinner bør få en større andel av pot-
ten enn en prorata fordeling tilsier. I skoleverket er
det ikke lagt føringer på de lokale, forberedende (tid-
ligere: preliminære) forhandlingene.

Samlet sett representerer de økonomiske elemen-
tene et gjennomsnittlig lønnstillegg gjennom året på
om lag 19.700 kroner per årsverk i hele tariffområdet.

Andre elementer i resultatet
● Rammen for boliglån økes med 50 prosent, fra

500.000 kroner til 750.000 kroner
● Den spesielle godskrivingsregel (nr. 4) for høyere

akademisk utdanning økes fra ltr. 31 til ltr. 33 med
virkning fra 1. august 2002.

● Reisetid på tjenestereiser (utover en time i for-
hold til normal arbeidsdag) regnes fullt ut som
arbeidstid.

● Det er gitt forbedringer på skift og turnusarbeid
ved at lørdags- og søndagstillegget er økt til 22
kroner per time og ved forbedrede satser for
hjemmevakt og delte dagsverk.

● Det gitt en uke pappapermisjon som er uavhen-
gig av velferdspermisjonen.

● Kompetansemidlene er økt til 50 millioner kroner
● Det er kommet flere seniorpolitiske tiltak for

arbeidstakere i statlige virksomheter.

Oslo kommune
Forhandlingene med Oslo kommune
startet opp 8. april.  Forhandlingene
førte ikke frem og  NFF/ UHO valgte
6. mai å bryte forhandlingene med Oslo
kommune.  Dette fordi rammen var for
liten, samt at en for stor del av ram-
men skulle fordeles uten konfliktrett.

Forhandlingene gikk da over i mekling med meklings-
frist 23. mai kl. 2400.  Meklingen ble avsluttet 25.
mai kl. 0900, 33 timer over fristen.

Resultatet av meklingen ble større ramme og at
de sentrale justeringene (se nedenunder) ble foretatt
i oppgjøret.  Oslo kommune valgte å gi størst lønns-
tillegg til de med lengst ansiennitet.  Oslo kommune
har med dette bevisst valgt en annen profil på årets
oppgjør enn det vi ser i de andre tariffområdene.

NFFs forhandlingsdelegasjon anbefalte meklings-
resultatet sammen med de andre organisasjonene i
UHO.  NFFs sentralstyret har frist til 28. juni å vedta
oppgjøret.

Resultatet
* Alle lønnstrinn øker fra cirka 7.000 kroner til cirka
10.000 kroner per 1. mai 2002 for våre grupper.  Ta-
bellen er endret slik at nytt lønnstrinn 1 er gammelt
lønnstrinn 8.  Eksempel: Gammelt lønnstrinn 39 er
nytt lønnstrinn 32.

Sentrale justeringer som kommer i tillegg:
* 6078 Fysioterapeut (grunnstillingen) øker med

1- 4 lønnstrinn, mest for de med lengst ansiennitet.
For våre medlemmer er økningen inklusiv tabell-
tillegget fra cirka 10.800 til cirka  29.300 kroner.

* 6051 Fysioterapeut (bedrift) er flyttet fra direkte-
plassert ramme til ramme med ansiennitetsstige,
lønnstrinn 31- 48 over 16 år.  Dette utgjør fra cirka
12.500 kroner til cirka 23.100 kroner, inklusiv tabell-
tillegget.

* 6052 Fysioterapeut I, alle får et lønnstrinn, noe
som utgjør fra ca. kr. 13.000,- til ca. kr. 14.400,- in-
klusiv tabelltillegget.

Tallene baserer seg på Oslo kommunes statistikk-
opplysninger.

Lokale forhandlinger
* Det er avsatt pott til lokale forhandlinger på 1,2
prosent på årsbasis som utgjør 2,1 prosent per 1.
juni 2002 som er virkningstidspunktet.   Forhandlin-
gene skal være sluttført innen 1. oktober 2002.

Øvrige bestemmelser:
* Merknad 13  til stillingsregisteret er endret slik at
kreves det spesialistkompetanse i fysioterapi (MNFF)
skal fysioterapeuten gis to lønnstrinn i tillegg til sin
lønn (tidligere gjaldt det kun manuell terapi og psy-
kiatrisk/psykosomatisk fysioterapi).

* Det er foretatt endringer i Fellesbestemmelsen,
spesielt nevnes Kap. 4  Ytelser ved sykelønn, Kap. 5
Ytelser ved yrkesskade, Kap. 9 Arbeidstid og Kap. 17
Justeringer/forhandlinger.  Endringene vil på vanlig
måte bli tema på tillitsvalgts- opplæringen.

Utmelding av NFF
Utmelding av forbundet skal skje skriftlig, og
gjelder fra første dag i måneden etter at be-

skjed om utmelding er mottatt hos oss. Du er
ansvarlig for forfalt kontingent til og med den

måneden du eventuelt melder deg ut.

Privat praksis-perm
på CD

Privat praksis-permen er ferdig revidert.
Permen inneholder det meste av informasjon

som fysioterapeuter trenger å vite om drift
av privat praksis. Nytt i år er at «permen»

sendes til alle privatpraktiserende medlem-
mer som CD. Det er imidlertid fortsatt
mulig å få papirversjonen, men da må

man be spesielt om det.
Innholdet i permen legges også opp bak

passord på Internett, www.fysio.no
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Forhandlinger om
driftstilskudd og takster
per 1.7.2002
Forhandlingene om den økonomiske
rammen og endringene i forskriften ble
avsluttet 3. juni. 2002. Økningen på
driftstilskuddet og takstene ble 6,2%.
Fordelingen på takstene gjøres
11.6.2002. Samtidig øker egenande-
lene med 3,5%.

I Revidert nasjonalbudsjett som regjeringen fremla
7. mai, ble anslaget på årslønnsveksten fra 2001 til
2002 økt fra 4,5 prosent til «om lag 5 prosent».  Dette
anslaget er gjort etter at oppgjøret i staten var ferdig
med en ramme på 5,2 prosent og etter  bruddet i

kommunesektoren hvor arbeidsgiver hadde tilbudt
cirka 5,2 prosent.  Staten forholdt seg til anslaget
som var gjort i det statlige tariffområdet. Rammen
er ikke spesifisert i forhold til de to komponentene –
kostnad og inntekter

NFF fikk et engangsbeløp på tre millioner kroner
til Fond for etter- og videreutdanning for fysiotera-
peuter. Ved bruken av disse midlene skal privat-
praktiserende særlig tilgodeses. Dette beløpet er gitt
i tillegg til avsetningen på 1,5 prosent til Fondet.
Engangsbeløpet ble gitt som en kompensasjon for
det inntektstapet i forbindelse med endringene i
merverdiavgiftsgrunnlaget per1.7.2001.

Når det gjelder endringene i forskriften som NFF
hadde krevd, fikk vi gjennomslag for endringene ved-
rørende merknaden til takst A8 MT–kravet om at
«manuell terapi bør være rekvirert av lege med spe-
siell innsikt i denne behandlingsform, likevel uten at
dette stille som vilkår for rette til stønad fra tryg-
den» - faller bort.  Det kom også inn et tillegg i denne

merknaden om det ytes stønad til inntil 12 behand-
linger av fysiologiske leddforbindelser. Videre fikk NFF
gjennomslag for at det kan gis to gruppe-
behandlingene på samme dag.

Når det gjelder NFFs innspill til forskriftens kapit-
tel I, fikk vi ingen direkte tilbakemelding, da dette ikke
er underlagt forhandlinger. Ut fra de signalene vi fikk
fra RTV regner vi med at det vil bli gjort endringer til
det positive i dette kapitlet.

NFFs krav om direkte oppgjør per måned fra
1.1.2003 ble diskutert.  Rikstrygdeverket stadfestet
at de fortsatt har 1.1. som mål for sitt arbeid samt at
de ønsker å involvere NFF i dette arbeidet.

Den endelige takstplakaten vil bli sent ut til alle
NFFs privatpraktiserende medlemmer sammen med
den nye forskriften. Den vil også bli lagt ut på NFFs
eksklusive hjemmesider hvor kun medlemmer har til-
gang.

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

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

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

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

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

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

Bli medlem!
Vent ikke lenger med å melde deg inn i Norsk Fysioterapeutforbund. Bli en del av fellesskapet!

* Som medlem har du mulighet til å være med å påvirke yrket ditt i den retning du ønsker!
* NFF forhandler for deg og sikrer kollektive og individuelle løft når det gjelder lønns- inntektsforholdene dine.

* NFF arbeider for å i vareta dine rettigheter i alle spørsmål som vedrører din praksis som fysioterapeut.

Meld deg inn nå!

Du kan også melde deg inn via vår hjemmeside www.fysio.no
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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

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 9, 2608 Lillehammer,
61 24 68 60/64 a, 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
Solveig Kiperberg, Giskegt. 29,
6005 Ålesund,
Sol_kiper@hotmail.com

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
Ingvild Bratland, Repslagervn. 4,
1613 Fredrikstad, 69 31 39 38 p
i_bratland@hotmail.com

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
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
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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
8 15/7 19/7   9/8
9   5/8   9/8 30/8

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.

August
10.-14. Knowville, Tennesee, USA. 2nd Interna-
tional Symposium on Rehabilitation and
Physical Therapy in Veterinary Medicine.
Info: www.fourleg.com

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. Gøteborg, 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 

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

Juni
7.-12. Barcelona, Spania. 14th WCPT Interna-
tional Congress. Call for abstracts desember
2001. Info: 14thcongress@wcpt.org
Nettside: http://www.wcpt.org/congress

September
8.-10. Lidingø, Sverige. Reuma 2003.
Nordisk tverrfaglig konferanse.
Info: www.reumatikerforbundet.org eller
telefon + 08-692 58 00

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.
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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  

* i forhold til hotellets veiledende normalpris - med forbehold om spesialtilbud.
Avbestillingsforsikring: voksen kr 98,-/barn kr 49,-. Ekspedisjonsgebyr kr 35,-.
Kun sluttrengjøring er inkludert. Med forbehold om utsolgte datoer og trykkfeil.

Norges frukthage – Hardanger

Reisetips:
Forhør deg nærmere
hos DTF travel om
båtforbindelser medEnkeltromstillegg kr 699,-.

pris pr. pers. i dobbeltrom

kr 1.749,-

Hardangerfjord Hotell Øystese
Hotellet tilbyr restaurant, badstue, solari-
um samt innendørs swimmingpool. Alle
rom har bad/WC, minibar, kabel-TV, tele-
fon og balkong/terrasse.

Ankomstdatoer:
Juli: 1 * 16 * 21 * 26 * 31
Aug.: 5 * 15 * 23 * 28
Sept.: 2 * 13 * 18

pris pr. pers. i dobbeltrom

kr 2.299,- 

5 overnattinger, 5 frokoster, 5 to-retters middager/buffeer
Trinity Hotel ★★★★
Hotellet tilbyr retaurant, bar/kafe, badstu,
biljard, bordtennis, dart samt petanque.
Alle rom har bad/WC, tv samt telefon.

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

REISER - med egen transport - for

Sommerens danske fristelse!

Det finnes ikke et vakrere sted å tilbringe
sommeren enn i enestående Hardanger. Hit
har Norges mest folkekjære kunstnere fun-
net veien i over hundre år, her fant
Tiedemann og Gude inspirasjonen til
"Brudeferden i Hardanger" og her skapte
Edvard Grieg noen av sine beste komposi-
sjoner. Omgivelsene vil trollbinde deg.
Bratte fjell rundt en blå fjord, kraften fra en
mektig foss og utsikten til en majestetisk
isbre. Denne blandingen av dramatikk og
idyll er et ekte norsk eventyr. Ditt hotell

ligger i denne naturen, helt nede ved
Hardangerfjorden, med egen strandlinje og
båt. Og rundt i området venter det deg
mange store opplevelser og severdigheter,
som Norges eldste baroni i Rosendal,
Hardangervidda Natursenter, togtur med
Flåmsbanen og dagstur til Bergen med båt
(80 km).

Spar 29 %* 

Spar 23 %* 

Midt i det danske sommerland finner du Fredericia full av
opplevelser. Den gamle festningsbyens koselige gågater,
med hyggelige restauranter og spennende butikker, ligger
omgitt av det vakre, grønne vollanlegget – og i området
finnes hele 5 solfylte badestrender med det reneste og kla-
reste vann. Det er kort vei til noen av Danmarks største
opplevelser, som LEGOLAND® Billund (42 km) og
Løveparken Givskud (48 km). Fra Fredericia kan du kjøre
over broen til H. C. Andersens Fyn, som virkelig er en
dansk sommeridyll i form av bindingsverk, rosehaver og
små pittoreske hus i havnen. Det 4-stjernede Hotel Trinity
ligger vakkert plassert i utkanten av Fredericia, bare et
steinkast fra Lillebælts sommeridyll, hvor den grønne
bøkeskogen vokser helt ned til stranden.

5 overnattinger, 5 frokoster, 5 tre-retters middager/buffeer

Enkeltromstillegg kr 799,-.
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.
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DOKUMENTERT EFFEKT FRA ASKER - OG BÆRUM UNDER-
SØKELSEN: LÅRHALSBRUDD KAN FOREBYGGES VED BRUK

AV SAFEHIP. 

Sosialdepartementet har vedtatt nytt pkt. 11 i § 3 forskrift § 5-14 om 
stønad til dekning av utgifter til SAFEHIP® hoftebeskytter som følger:

“Hoftebeskytter til personer med osteoporose med tidligere lav-
energibrudd og til personer med vesentlig svekket benstruktur som 
på grunn av medikamentbruk og helseplager har økt risiko for å falle.
Hoftebeskytteren må være rekvirert av lege. Det kan tilstås fire
beskyttere pr. år på en blå resept.”

SAFEHIP hoftebeskytter er tilgjengelig gjennom alle
landets apotek og bandagister. SAFEHIP® finnes i fire størrelser 
og i to utgaver: med fastsydde- og utskiftbare hoftebeskyttere.

HOFTEBESKYTTER

Trygghet i hverdagen

NYHET! 
SAFEHIP® HOFTEBESKYTTER NÅ PÅ BLÅ RESEPT.
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Ref:
(1) Sandvig S, Forsén L. Forebygging av lårhalsbrudd 

ved bruk av hoftebeskytter - et
helsetjenestetiltak. Oslo 2000 
(Asker- og Bærum undersøkelsen).

(2) Lauritzen JB. Hip fractures. Epidemiology, risk 
factors, falls, energy absorption, hip- 
protectors and prevention.
Køpenhavn: Lægeforeningens forlag,
1996; 1-22.


