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Privatpraktiserende fysioterapeuters praksis blir
sett på med forskerøyne. Det skjer i BRIGDE-
prosjektet i Asker og Bærum. I prosjektet vurde-
rer fysioterapeutene selv egen praksis, mens
pasientene svarer på hvor tilfreds de er med
sine behandlere. Foreløpige tall viser at pasien-
tene er fornøyde.

NFF-tillitsvalgt Marianne Holth frykter at
rehabilitering nedprioriteres hvis Sunnaas
sykehus legges inn under Ullevål
universitetssykehus HF. Dette er et av
mange kontroversielle forslag som nylig
ble lagt fram av Helse Øst RHF. Holth er
redd lille Sunnaas blir slukt av store Ullevål
dersom det blir sammenslåing.

NFF vil samle alle fysioterapeuter i et forbund.
Forbundsleder Anne Lexow og generalsekretær
Lene Rønning Arnesen lover både tur til Barce-
lona og stor ståhei når medlem 8.000 registre-
res. Forbundets mål er 8.500 medlemmer i lø-
pet av landsmøteperioden. Startskuddet for
kampanjen «alle som én» går 14. oktober.

Skandinavisk Forum for Lymfologi arran-
gerte sin første nordiske kongress med over
200 deltakere. Kongressen hadde tre hoved-
temaer, genitalt lymfødem, sportsskader/
lymfødem og lymfødem i ansikt og hals etter
behandling for cancer i munn, svelg og
strupe. En av de tre dagene ble viet
workshop.
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FYSIOTERAPEUTENS FORMÅL

Tidsskriftet skal gjennom en saklig

og fri informasjons- og opinions-

formidling bidra til at fysioterapifaget utvi-

kler seg i samsvar med samfunnets og

befolkningens behov.

Tidsskriftet skal belyse fysioterapifaglige,

fag- og organisasjonspolitiske,

utdanningspolitiske og helse- og sosial-

politiske forhold.

(Paragraf 16. 2 i NFFs lover)

Tidsskriftet følger pressens Vær varsom-

plakat og Redaktørplakaten.

Lykke til med kampanjen!

Mange mener mye i samfunnsdebatten om det norske helsevesenet. Fysioterapeuter er

bare en av mange grupper som har noe på hjertet, men blir sjelden hørt. Det er ikke så

rart. Fysioterapeutene er få og stiller dermed i utgangspunktet litt bak i køen av

meningsberettigede. Når de i tillegg presterer å være splittet i flere organisasjoner som

til dels bruker mye energi på å bekjempe hverandre, kan man godt forstå at det blir lite

krefter igjen til å synliggjøre seg i det generelle helsepolitiske landskapet.

Denne erkjennelsen lå formodentlig bak da Norsk Fysioterapeutforbund, NFF, og

Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund, PFF, for en tid siden drøftet muligheten

for sammenslåing. Sjøl om PFF ikke teller mer enn 500 sjeler, ville det ha styrket hele

fysioterapimiljøet om det hadde blitt samling. Dessverre ble det ikke noe av. Sett uten-

fra strandet det på at PFF nektet å gi slipp på «selvbestemmelsesretten». De ønsket en

union med NFF, ikke én organisasjon med like rettigheter og plikter for alle.

Det er cirka 9.000 fysioterapeuter med autorisasjon i Norge. Inkludert student- og

pensjonistmedlemmer har NFF «bare» 7.812 medlemmer. Det betyr at over 2.000 fysio-

terapeuter med autorisasjon ikke er medlemmer. En del av disse har andre jobber og er

uaktuelle for medlemskap. Men antakelig er det langt flere fysioterapeuter uten

forbundstilhørighet enn det er medlemmer av PFF. Det vil være en enda større styrke

for fysioterapimiljøet i Norge om disse ble medlemmer av NFF enn om PFF og NFF ble

enige om sammenslåing.

Norsk Fysioterapeutforbund setter i disse dager i gang en medlemskampanje. Et av

målene er at medlemstallet skal opp til 8.500 i 2004. Lykkes NFF vil fysioterapeut-

miljøet stå sterkere både når det gjelder forhandlinger og å promotere hva fysioterapeu-

ter kan tilby. Det er et paradoks at fysioterapeuter som er de virkelige ekspertene på en

av vår tids store folkesykdommer, muskel-/skjelettlidelser, ikke har mer å si overfor

helsepolitikere og byråkrater. Derfor – lykke til med kampanjen, NFF!
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Det var trangt om plassen da de

første resultatene av BRIDGE-

prosjektet ble presentert for

privatpraktiserende fysioterapeu-

ter i Asker. Tallene viser at pasien-

ter i Bærum er litt mer fornøyde

med fysioterapeutene sine enn de

i Asker.

Av Heidi Johnsen
heidi.johnsen@fysio.no

Resultatet av hele undersøkelsen blir presen-
tert i slutten av november. Da vil også hver
fysioterapeut som har vært med i prosjektet
få sitt resultat i en forseglet konvolutt. Inn-
holdet i konvolutten vil gi fysioterapeutene
svar på hvordan de utfører sitt arbeide og
hvor fornøyde pasientene er med dem.

FYSIOTERAPEUTEN vil presentere re-
sultatene når sluttrapporten foreligger.

Smakebiter
I denne omgangen får vi bare tillatelse til å
presentere noen smakebiter av undersøkel-
sen. De foreløpige tallene viser at pasiente-
nes tilfredshet med fysioterapeutene er svært
lik i Asker og Bærum, men Bærum er noen
tiendeler foran. Pasientene forteller at de er

Dette er BRIDGE-prosjektet
«Benchmarking av rehabiliteringstjeneste gjennom daglige erfaringer»,

forkortet BRIDGE, er et prosjekt som skal gi bedre pasienttilbud, bedre

ressursutnyttelse av privatpraktiserende fysioterapeuter og synliggjør-

ing av fysioterapitjenester i Asker og Bærum.

Forskere fra Frisch-senteret er engasjert til blant annet å undersøke

hva privatpraktiserende fysioterapeuter gjør i sine praksiser og hva

slags erfaringer pasienter har med sine fysioterapeuter.

Bærum litt foran Asker
svært fornøyde med den behandlingen de får
av fysioterapeuten sin. Gjennomsnittet for
samtlige fysioterapeuter ligger på 4,5 og
over på en gradert skala fra en til fem, hvor
fem er best.

Resultatene fra undersøkelsen ble presen-
tert av forsker dr. polit. Sverre A. C. Kittel-
sen, men er langt fra ferdig analysert. Blant
annet skal Frisch-senteret forsøke å finne ut
hvorfor fysioterapeutene i Bærum kom litt
bedre ut, og om den gode responsen fra pasi-
entene generelt er reell eller om spørsmålene
var utformet slik at det var vanskelig for pa-
sientene å si sin mening. Pasientene svarte
anonymt direkte til Frisch-senteret.

85 prosent av fysioterapeutene i begge
kommunene svarte, mens 60 prosent av pa-
sientene svarte.

Nettverksjobbing
Rigmor Rytter Axelsen, leder for avdeling
for forebygging, habilitering og rehabilite-
ring i Asker kommune, synes de foreløpige
tallene er svært positive.

– Vi kom sent med i prosjektet, og jeg
reiste rundt til privatpraktiserende fysiotera-
peuter i kommunen og informerte. De aller
fleste var positive. Den lille, men signifi-
kante forskjellen i tilfreds-
het mellom fysioterapeu-
tene i Asker og Bærum, kan
skyldes at fysioterapeutene
i Bærum allerede var godt
inne i prosjektet og hadde
bygd opp nettverk da
spørreundersøkelsen startet.

I Asker startet vi først opp med nettverks-
bygging i høst, sier Rytter Axelsen.

Hun er også opptatt av å ha en beredskap
når resultatene presenteres i november og fy-
sioterapeutene får sin konvolutt med sitt re-
sultat av undersøkelsen. Selv om resultatene
så langt synes svært jevne og marginene
små, vil de være forskjellige.

– Slike undersøkelser er aldri gjort tidli-
gere og ingen vet hvordan den enkelte vil ta-
kle situasjonen. Derfor blir dette en utfor-
dring vi må ta opp i nettverksarbeidet, sier
Rytter Axelsen. ■

Fornøyd. Rigmor Rytter Axelsen i Asker
kommune er så langt fornøyd med
BRIDGE-prosjektet. Foto: Heidi Johnsen

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

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

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

Kliniske hjelpe- og støtteputer
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Aktuelt Kunstavtale

Rettsak om refusjoner
Rikstrygdeverket, RTV, har besluttet å gå til sivilt

søksmål mot en fysioterapeut organisert i PFF. RTV

mener fysioterapeuten har krevd og mottatt

refusjon fra trygden i strid med folketrygdloven og

forskriften til denne. Saken er berammet til uke 42

og 43.

Fysioterapeuten har tidligere akseptert å betale

tilbake 138.000 kroner til RTV, samt vedtatt et

forelegg på 100.000 kroner. Dette er tidligere

omtalt i FYSIOTERAPEUTEN 6/2001.

Etaten viser til at Mønsteravtalen gir hjemmel

for å kreve tilbake det beløp saksøkte har fått

utbetalt i strid med regelverket, med et tillegg av

morarenter fra forfall etter morarenteloven

paragrafene 2 og 3.  RTV mener også at Mønster-

avtalen gir hjemmel for tilbakekreving på objektivt

grunnlag, slik at det ikke er nødvendig å ta stilling

til saksøktes subjektive forhold. I tillegg krever RTV

å bli tilkjent saksomkostninger med tillegg av 12

prosent årlig rente fra forfall til betaling foreligger.

Ung uhelse
I en skoleklasse med 25 15-åringer, er det i

gjennomsnitt seks som har en eller flere daglige

helseplager. Mange elever sliter med angst,

depresjon, hodepine, magesmerter og søvn-

problemer. Det viser en ny rapport om helsetjenes-

ten for ungdom som Legeforeningen legger fram.

– Det forebyggende og helsefremmende

arbeidet blant barn og unge må styrkes betydelig i

vårt samfunn, uttaler Legeforeningens president

Hans Kristian Bakke.

Fysioterapeut ble
fakultetsdirektør
Anne Katarina Cartfjord tiltrådte 1. oktober som

konstituert direktør ved medisinsk fakultet, Norges

teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU.

Cartfjord har hatt tilknytning til NTNU siden 1995.

Hun er utdannet fysioterapeut, har tatt fag innen

psykologi og nordisk i tillegg til en halv mastergrad

i HMS-ledelse. Før tilsetting ved NTNU jobbet hun

med bedrifthelsetjeneste og HMS i det private,

kommunehelsetjenesten og ved sykehus.

Cartfjord overtar for Ann Elisabeth Wedø som i

ni måneder skal fungere som stabsdirektør ved

Aker sykehus.

Av Vigdis Underland
vigdis.underland@fysio.no

Tilbudet gis i samarbeid med KunstVerket
Galleri i Oslo. Medlemmene får spesialpris
på ferdig innrammet minigrafikk og prosen-
ter på innramming. Minigrafikken er origi-
nale litogafier på 10x15 centimeter, numme-
rert og signert av kunstneren. Hvert bilde
trykkes i et opplag på 200. Ferdig innrammet
måler bildene 25x30 centimeter.

– Vi ønsker at medlemmene skal få forde-
ler ut over det tradisjonelle, sier generalse-
kretær Lene Rønning-Arnesen, som har for-
handlet fram avtalen med KunstVerket Gal-
leri.

Stor kunst i lite format
Kontaktperson ved KunstVerket Galleri er
Janne Kathrine Leithe. Hun forteller at galle-
riet har kontakt med over 400 kunstnere.
Bakgrunnen for minigrafikken er helt spesi-
ell. Kunstnerne har fått utfordringen med å
lage et verk i lite format.

– Grafikken produseres i vårt eget tryk-
keri og rammes inn på rammeverkstedet her
ved galleriet. Det tette samarbeidet med
kunstnerne og at vi selv er ansvarlige for

Ny medlemsfordel: Generalse-
kretær Lene Rønning-Arnesen
har forhandlet fram avtalen med
KunstVerket Galleri om kunst til
medlemspris. Her i samtale med
kontaktperson Janne Kathrine
Leithe over et monotypi (et trykt
maleri) av kunstneren Therese
Nortvedt. Foto: Vigdis Under-
land

Medlemsfordel
i glass og ramme
NFF lanserer i disse dager et nytt medlemstilbud. En ny avtale gir med-

lemmene muligheten til å kjøpe kvalitetskunst til medlemspris.

Slik bestiller du
For mer informasjon om medlemsfordelen, se under service i venstre kolonne på NFFs
hjemmeside, www.fysio.no

Du kan også gå direkte til KunstVerket Galleris hjemmeside, www.kunstverket.no

sluttproduktet, gjør at vi stiller høyeste krav
til kvalitet på arbeidene som utføres – fra be-
gynnelse til slutt.

KunstVerket Galleri vil velge ut enkelte
bilder for NFFs medlemmer. Utvalget skal
være variert og fornyes jevnlig.

Likt tilbud til hele landet
– Målet er at alle medlemmene over hele
landet skal ha samme tilgang på kunsten og
vi jobber med å finne ut hvordan dette best
kan løses. Det er fremdeles mange av våre
medlemmer som ikke har e-post eller Intern-
ett-tilgang, og her har vi virkelig en utfor-
dring, sier Rønning-Arnesen.

Leithe påpeker at hun som kontaktperson
også vil ha ansvaret for å bidra med råd og
veiledning for de som ønsker det.

– Det kan være alt fra utsmykning av lo-
kaler, til personlige gaver, med gavepapir og
direkte utsendelse fra oss til adressaten. Vi
håper også at medlemmene kan ha glede av
hjemmesidene våre, der vi blant annet pre-
senterer kunstnerne vi har kontakt med. Vi
viser også kunst som er til salgs over nett, og
det kan jo være en flott mulighet til å kikke
på kunst for dem som ikke har et galleri i
nærheten. ■
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120 fysioterapeuter, sykepleiere, redningspersonell og annet helse-
personell var til stede da NFF avdeling Nord-Rogaland ønsket vel-
kommen til seminar over temaet «posttraumatisk stressyndrom» i
Haugesund.

Årets arrangement var det tredje i sitt slag. Det hele startet da
avdelingen markerte psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi på
«Fysioterapiens dag» for to år siden. En gruppe bestående av In-
grid Gismarvik, Siv Helen Lundal, Kjellrun Eik og Ingeborg Mel-
ing stod den gangen for det faglige innslaget. Gruppen fortsatte i
fjor med et seminar om psykisk helse og barn.

Foredragsholdere i år var daglig leder for Senter for krise-
psykologi, psykolog Atle Dyregrov, og fysioterapeut og
psykomotoriker Målfrid Klingenberg. ■

Vellykket møte
i Haugesund

Foredragsholdere. Det var 120 tilhørere da Målfrid Klingen-
berg og Atle Dyregrov holdt foredrag om posttraumatisk
stressyndrom i Haugesund. Foto: Geir Waaktaar

FYSIOTERAPEUTEN kommer ut med 12 numre i 2003, to færre enn i år.

Det er tidsskriftets bladstyre som har bestemt å redusere antall

utgivelser av papirutgaven. Bakgrunnen er at det er blitt atskillig færre

stillingsannonser og dermed mindre inntekter de siste årene.

FYSIOTERAPEUTEN er ikke alene om å tape annonseinntekter. Tidsskrif-

ter som Teknisk Ukeblad og Ergoterapeuten er sterkt rammet, og har gått til

oppsigelser av fast ansatte og kutter i antall utgivelser.

Selv om det går litt lengre tid mellom hver utgivelse av FYSIOTERAPEU-

TEN, betyr det ikke at tidsskriftet legger mindre vekt på aktualiteter.

Nettstedet www.fysioterapeuten.no fortsetter som før og vil bli oppdatert

fortløpende, også mellom hver utgivelse av papirutgaven. Nettstedet har for

øvrig også populære debattsider og arbeidsmarkedssider.

12 numre av FYSIOTERAPEUTEN i 2003

Det er viktig å opprettholde kroppens fettsyrebalanse. Bio-Sport er
den unike sportskuren som tilfører kroppen de livsviktige
fettsyrene Omega-3 og Omega-6, som er med på å opprettholde
den riktige balansen mellom prostaglandinene i kroppen.

Uansett om man er eliteidrettsutøver, mosjonist eller har et arbeid
hvor en utfører monotone bevegelser hele dagen, vil det alltid
være ubeleilig å bli tvunget til å ta en langvarig pause. Unngå
det med Bio-Sport, som inneholder livsviktige fettsyrer og
antioxidanter som hjelper deg med å holde deg fysisk aktiv -
også i de periodene hvor du belaster deg maksimalt.

Pharma Nord
Syretårnet 25, 3048 Drammen
Tlf.: 32 82 70 00, Fax.: 32 82 70 35

Bio-Sport kan fåes kjøpt på apotek, Vita og i  helsekostforretninger.

Når skaden
er skjedd...
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Aktuelt Helseregion Øst

NFF-tillitsvalgt Marianne Holth vil

ikke at Sunnaas sykehus legges

inn under Ullevål universitets-

sykehus HF. Hun frykter at rehabi-

litering nedprioriteres hvis Sunn-

aas blir en del av et av Nord-Euro-

pas største akuttsykehus.

Av Espen Mathisen
espen.mathisen@fysio.no

Helse Øst RHF la nylig fram en rapport som
inneholder flere kontroversielle forslag for
hovedstadsområdet. Ett av forslagene er at
Sunnaas sykehus, som i dag er eget foretak,
legges inn under Ullevål universitets-
sykehus.

– Færre foretak betyr mindre administra-
sjon og enklere rutiner. Vi er ikke lenger
hemmet av fylkesgrensene, og kan utnytte
kapasiteten på en langt bedre måte enn tidli-
gere, sier administrerende direktør Tor Berge
i Helse Øst.

Vil ha re-/habilieringsplan først
– Gjennom 41 år har Sunnaas opparbeidet
seg ry som landets fremste sykehus innen
tverrfaglig medisinsk rehabilitering. Jeg er
redd for at behandlingstilbudet blir nedprio-
ritert hvis vi blir en del av Nord-Europas
største akuttsykehus, sier Marianne Holth.
Hun mener at akuttfunksjoner alltid vil ha
førsteprioritet i et så stort helseforetak som
Ullevål sykehus.

Holth synes det er ulogisk å vedta den
foreslåtte omorganiseringen før en varslet
plan for rehabilitering og habilitering i Helse
Øst er utarbeidet.

– Planprosessen har bare så vidt begynt.
For å ivareta og videreutvikle faget tverrfag-
lig medisinsk rehabilitering, er det avgjø-
rende at Sunnaas Sykehus HF forblir eget
helseforetak. Det ligger et stort potensial i
dagens sykehus som kan videreutvikles i
samarbeid med andre rehabiliterings-
institusjoner i regionen. Eventuelle
omorganiseringer bør vente til denne planen
er utarbeidet, sier Holth til FYSIOTERA-
PEUTEN.

Helse Øst har for øvrig anbefalt Sunnaas

– Sunnaas blir slukt av Ullevål

som nasjonalt kompetansesenter innen tverr-
faglig medisinsk rehabilitering.

– Da er da rart at Helse Øst i neste ånde-
drag foreslår å legge oss under Ullevål, sier
Holth.

Sunnaasledelsen: «Uforsvarlig»
Det er ikke bare de 35 fysioterapeutene på
Sunnaas som protesterer mot sammenslåing.
Det gjør også sykehusets ledelse.

Klinikksjef Eli Rygg sier at det er ufor-
svarlig å legge Sunnaas inn under Ullevål

NFF-lederen støtter Sunnaas
Forbundsleder Anne Lexow i Norsk Fysioterapeutforbund støtter fysioterapeutene
ved Sunnaas sykehus.

– Sunnaas sykehus må ikke bli en filial av Ullevål universitetssykehus.
Rehabiliteringstilbudet vil komme til å drukne blant de akutte medisinske
behandlingsoppgavene, sier forbundsleder Anne Lexow. ■

uten at re-/habiliteringsplanen for Helse Øst
foreligger.

Til Aftenposten sier direktør Einar Mag-
nus Strand at det er stor forskjell på å være et
helseforetak med eget styre som kommunise-
rer direkte med Helse Øst, og å bli en del av
et av et stort akuttsykehus

– Vi driver med langvarig behandling som
kan vare opptil et halvt år. Blir vi en del av et
akuttsykehus, frykter vi at prioriteringene vil
gå i retning av livreddende og akutt behand-
ling når ressursene skal fordeles. ■

Tillttsvalgt på Sunnaas. Fysioterapeut Marianne Holth samarbeider gjerne med Ullevål
universitetssykehus. Men hun vil ikke at Sunnaas blir en del av det store akuttsykehuset.
Foto: Espen Mathisen
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Dette var hovedbudskapet Odd Arild
Haugen, spesialrådgiver for Helse Øst,
hadde til sjeffysioterapeutene under årets
Sjeffysioterapeutforum nylig. Med titte-
len «Stadig omorganisering og ny helse-
politikk: Finnes det en forandringens ana-
tomi?» presenterte han fakta og refleksjo-
ner rundt temaet, samt utfordringer for
fremtiden.

Næringslivet er forbildet
Omorganisering av sykehus begrunnes
ofte med at de ikke skal skille seg fra den
måten virksomheter ellers i samfunnet er
organisert på. Det betyr økt markeds-
orientert tenkning.

– Dette er ingen teori med regler og
normer for praksis, men en måte å tenke
på fra det private næringslivet anvendt på det offentlige, påpeker Haugen.

– Det vi nå foreløpig ser, er at endringer skjer på toppen, men ikke nedover. End-
ringene når ikke inn til profesjonene i hverdagen og skaper frustrasjoner. Dermed
ser vi at sjefene går, mens profesjonene består.

Han mener en viktig grunn til dette er at den medisinske tankemåten, som tradi-
sjonelt har styrt sykehusene både organisatorisk og praktisk, fremdeles henger igjen
i sykehusveggene. Det gjelder blant annet leger som selvfølgelige ledere, profesjon-
enes autonome roller, pliktetikken blant helsepersonell, taus kunnskap og skjønn
som en sentral del av praksis.

– I dag ser vi at omorganiseringen driver fram sider av den markedsorienterte
tenkningen, med privatisering, valgmuligheter og brukerinnflytelse som eksempler.
Hele begrepsverdenen i helsevesenet er i ferd med å endre seg. Pasientene kalles
«kunder» og «forbrukere». De skal selv være med på å utforme og etterspørre tje-
nestene, og har fritt sykehusvalg. Kravet til effektivitet og produktivitet øker. Der-
med har profesjonsutøverne fått et nytt verdigrunnlag for praksis og til hva som for-
ventes av dem som profesjonsutøvere, forklarer Haugen.

EBM en trussel
Han mener det er viktig å innse endringene og analysere hva dette vil få å si for
framtiden.

– Et viktig krav til praksis er å basere seg på «evidence based medicine», EBM,
sier Haugen.

Han tror motstanden mot EBM bunner i manglende vilje til å analysere kunnska-
pen praksis er tuftet på per i dag, og at EBM kan fremstå som en trussel mot
profesjonenes autonomi.

– Framtidens helsepersonell må tenke kostnadseffektivitet og ha nytteetikk som
mål for profesjonsutøvelsen, konkluderer Haugen. ■

Sykehus som storsenter
– Sykehusorganisasjonene befinner seg i spenningen mellom

den tradisjonelle medisinske og den markedsøkonomiske måten

å tenke på. Kjenn verdigrunnlaget for begge retninger og vær

bedre rustet for morgendagens utfordringer!

Foredragsholder. Odd Arild
Haugen, spesialrådgiver for
Helse Øst. Foto: Vigdis
Underland

Sikres daglig fysisk aktivitet
Barn og ungdom i Europa vant en viktig seier da

Europas idrettsministre nylig vedtok en målsetting

som går ut på at barn og ungdom skal sikres minst

en times daglig fysisk aktivitet gjennom skole og

fritidsaktiviteter. Dette skjedde da ministrene var

samlet til rådsmøte i Polens hovedstad Warszawa.

Norge har som kjent ingen idrettsminister, men

statssekretær Berit Øksnes Gjerløw fra Kultur- og

kirkedepartementet ledet den norske delegasjonen.

Flere av ministrene uttalte fra talerstolen at noe

måte gjøres lokalt, nasjonalt og internasjonalt for å

motvirke den økende tendensen til fysisk inaktivitet

blant barn og unge i Europa.

Kilde: Norges Idrettsforbund og Olympiske

Komites nettsider

Mer styrke, samme smerte
Leddbeskyttelse og hjemmetrening forbedrer

håndfunksjon og grepstyrke hos pasienter med

artritt i hånden. Smerten påvirkes imidlertid ikke,

viser ny østerriksk studie.

40 pasienter ble inkludert og fordelt til en

leddbeskyttelses-/treningsgruppe og en kontroll-

gruppe. Kontrollgruppa fikk informasjon om

hvordan sykdommen oppstår og om anatomi. De

fikk dessuten en sklikke med instruksjoner om å

bruke den når de åpnet bokser. Leddbeskyttelses-/

treningsgruppen fikk mer utfyllende informasjon

om sykdommen og et treningsprogram bestående

av sju øvelser som skulle utføres ti ganger med

hver hånd. Øvelsene fokuserte på bevegelighet mer

enn styrke og skulle utføres i tre måneder. Gruppen

fikk også andre fordelaktige hjelpemidler.

Grepstyrke før og etter intervensjon ble målt

med Health Assessment Questionnaire, HAQ, mens

smerte og allmenn håndfunksjon ble målt med

visuell analog skala, VAS.

Etter tre måneder var grepstyrke og hånd-

funksjon signifikant bedre i leddbeskyttelses/

treningsgruppa enn i kontrollgruppa. Man fant

imidlertid ingen signifikante forskjeller mellom

gruppene når det gjaldt smerte.

Artritt er en vanlig leddsykdom som ofte

angriper leddene i hånden. Tilstanden er smertefull

og kan medføre opphovning, stølhet, deformitet og

suksessivt nedsatt funksjon.

Kilde: Stamm TA et al. Joint protection and

home hand exercises improve hand function in

patients with hand osteoarthritis: A randomized

controlled trial. Arthritis Rheum 2002;47(1):44-49.
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I artikkelen beskrives en studie der målet var å finne frem til reliable og valide

instrumenter for måling av skulderfunksjon.

Kristin Thuve Dahm, fysioterapeut,
Ullevål og Tåsen Fysioterapi og Trening AS

Inger Holm, fysioterapeut, dr philos,
professor, fysioterapiavdelingen,
Rikshospitalet

Anders Bakke, fysioterapeut, Ullevål og
Tåsen Fysioterapi og Trening AS

Jens I. Brox, dr med, ortopedisk avdeling,
Rikshospitalet

Det økte kravet til dokumentasjon er en ut-
fordring innenfor helsefagene generelt og
fysioterapifaget spesielt. Det stilles først og
fremst krav til dokumentasjon av
behandlingseffekt. For å kunne dokumentere
effekt av fysioterapi er det en forutsetning at
det finnes gode måleinstrumenter for regi-
strering av fysisk funksjon.

Gode måleinstrumenter betyr i denne
sammenheng valide og reliable instrumenter.
Reliabiliteten til en målemetode sier noe om
hvor stor feilmargin metoden er beheftet
med. Hvis feilmarginene er små sier man at
målemetoden er reliabel. Måleinstrumenter
som skal benyttes til å evaluere effekt av be-
handling må kunne fange opp endringer over
tid og oppdage interessante kliniske forskjel-
ler når de oppstår (responsivness).

Validiteten defineres blant annet som en
målemetodes evne til å gi meningsfull infor-
masjon og hvorvidt målemetoden kan brukes
til det formålet den er tiltenkt. En forutset-

Testing av skulderfunksjon hos pasienter
med proksimal humerus fraktur
Reliabilitets- og validitetstesting av fire standardiserte evalueringsverktøy

Sammendrag
Formålet med studien er å finne reliable og
valide evalueringsverktøy for vurdering av
skulderfunksjon. 24 pasienter med proximal
humerusfraktur (33-86 år) deltok i studien.
Fire evalueringsverktøy; Constant score, fire
standardiserte skulderfunksjonstester og to
ADL spørreskjemaer ble vurdert i forhold til
intra- og interreliabilitet. Dataene ble analy-
sert ved hjelp av korrelasjon, Altmans agre-
ement index og Kappa. Variasjonen for en en-
kelt måling for Constant score var stor, 95
prosent konfidensintervall (-10,9 til +10,3 po-
eng). De fire funksjonstestene: Intrareliabilitet
0,74 til 0,96 (Kappa), interreliabilitet, 0,36 til
0,69 (Kappa). Fire ADL funksjoner: 0,60 til
0,88 (Kappa). Korrelasjon mellom Constant
score, to av funksjonstestene og fire ADL
funksjonene: 0,60 til 0,88. Undersøkelsen ty-
der på at det er godt samsvar mellom stan-
dardiserte skulderfunksjonstester, ADL spør-
reskjemaer og Constant score. Det er holde-
punkter for at de fire funksjonstestene er hen-
siktsmessige evalueringsverktøy for å vurde-
re skulderfunksjon hos den enkelte pasient
med proksimal humerus fraktur, forutsatt at
vurderingen foretas av samme fysioterapeut.
Nøkkelord: Skulder, evalueringsverktøy, relia-
bilitet og validitet.

ning for at en målemetode er valid, er at den
er reliabel. Hvis målemetoden ikke fanger
opp forandringene når de skjer, er det en
trussel mot validiteten. Validiteten gjenspei-
ler blant annet i hvor stor grad instrumentet
måler det underliggende fenomen (content
validitet). Hvis et annet valid instrument fin-
nes som måler det samme, kan det ene måles
opp mot det andre (kriterievaliditet). Para-
metrene som man ønsker å måle, må ha en
bakgrunn i den teoretiske forankringen som
foreligger (construct) validitet.

Innenfor fysioterapi er det i hovedsak tre
ulike former for målemetoder; biofysio-
logiske målinger, selvrapporterende målin-
ger og målinger basert på observasjon (1).
Måleinstrumenter som skal benyttes av fy-
sioterapeuter i klinikken, bør være lette å an-
vende i praksis.

Hensikten med dette prosjektet er å vur-
dere måleinstrumenter for registrering av
skulderfunksjon i forbindelse med overarms-
brudd (ukomplisert proksimal humerus frak-
tur). Fysioterapi utgjør en viktig del av be-
handlingen for disse pasientene. Det er imid-
lertid uenighet om effekten av slik behand-
ling. Det er anvendt ulike måleinstrumenter
for å registrere effekt av fysioterapi-
behandling i ulike studier. Det vil derfor
være viktig å finne frem til måleinstrumenter
som er reproduserbare og samtidig sensitive
nok til å registrere en eventuell effekt av be-
handling.

Det er uenighet om hvorledes vi best må-
ler skulderfunksjon (2). Det er likevel noen
parametere som er gjennomgående for de
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eksisterende måleinstrumentene; smerte,
leddbevegelighet og ADL-funksjon (3). Ue-
nigheten dreier seg først og fremst om det er
fornuftig å registrere enkeltparametere, eller
om en totalskåre (summasjon av alle para-
meterene) gir et bedre bilde av skulder-
funksjonen (2).

De fleste av måleinstrumentene for regi-
strering av skulderfunksjon er utviklet og
brukt av ortopeder og ikke nødvendigvis eg-
net for å vurdere effekt av fysioterapi. Total-
skårer som er mye brukt i tidligere studier, er
blant andre Constant score (2) og A
standardized method for the assessment of
shoulder function, ASES (4). Constant score
og ASES skal kunne vurdere skulder-
funksjon uavhengig av diagnose (3). Cons-
tant score skal kunne reflektere klinisk be-
tydningsfulle forskjeller, brukes til å regi-
strere forandringer etter en intervensjon og
er den totalskåren som oftest benyttes i Eu-
ropa (5).

Det er også utviklet måleinstrumenter
spesielt for reumatiske pasienter, herunder
«Fire skulderfunksjonstester» (6). Dette må-
leinstrumentet er også brukt ved vurdering
av pasienter med proksimal humerus fraktur
og inneklemmingssyndrom.

Det er utviklet flere skjemaer for registre-
ring av skulderfunksjon i forhold til aktivite-
ter i dagliglivet, ADL. Et av skjemaene er ut-
viklet i forbindelse med en effektstudie på
proksimale humerus frakturer (7). Det fore-
ligger ingen reliabilitetstesting av skjemaet.
Et annet ADL skjema er utviklet i forbin-
delse med en studie av inneklemmings-
syndrom (8), med en finere gradering av de
enkelte funksjonene.

Målingene i denne studien er i hovedsak
basert på observasjon og selvrapportering,
og vil således kunne la seg påvirke av den
som utfører målingene på en annen måte enn
ved biofysiologiske målinger. De ulike
måleinstrumentene vil derfor heretter bli
omtalt som evalueringsverktøy.

I denne artikkelen beskrives en studie der
målet var å finne frem til reliable og valide
måleinstrumenter som er anvendbare for fy-
sioterapeuter i praksis. Vi har valgt å vurdere
de fire evalueringsverktøyene; Constant
score, fire skulderfunksjonstester og to ulike
ADL skjema, fordi de representerer ulike ty-
per evalueringsverktøy og er mye brukt i
praksis.

Materiale og metode
24 pasienter med proksimal humerus fraktur
deltok i studien. Pasientene ble rekruttert fra
Oslo Legevakt. Pasienter over 18 år som ble
konservativt behandlet for proksimal
humerus fraktur ble inkludert i studien og
ble testet gjennomsnittelig åtte uker (3-21
uker) etter skaden. Gjennomsnittsalderen var

66 år (33-86 år). 15 av pasientene var kvin-
ner og ni var menn. Det var like mange med
skade i høyre som i venstre arm.

Fire ulike evalueringsverktøy for registre-
ring av skulderfunksjon ble evaluert: Cons-
tant skulderscore (2), fire skulderfunksjons-
tester (6) og to ulike ADL skjemaer (7,8).

Constant score: Denne er utviklet som
en totalskår bestående av et antall enkelt-
parametre. De ulike parametrene er dels
selvrapporterende (smerte og ADL; define-
res som delsum 1), dels målt av fysiotera-
peut (bevegelsesutslag og kraft; defineres
som delsum 2). Parametrene blir registrert
på ulike nivåer. Skåren er grovt delt inn på
følgende måte:

- Smerte 15 poeng
- ADL 20 poeng
- Bevegelsesutslag 40 poeng
- Kraft 25 poeng
- Totalt 100 poeng
De fire skulderfunksjonstestene: Tes-

tene er utviklet av en svensk fysioterapeut
(6) og består av fire enkle tester for skulder-
funksjon:

a) Løfte hånden mot taket
b) Hånden mot motsatt skulder bak
ryggen.
c) Hånden i nakken.
d) Hånden til motsatt skulder foran
kroppen.
Hver av de fire testene er delt inn seks

kategorier, betegnet 1-6.
Første ADL-skjema: ADL-skjemaet (7)

er selvrapporterende og består av ni situasjo-
ner fra dagliglivet: Gre håret, knytte et forkle
bak (ta opp en lommebok fra baklommen),
ta noe ned fra en hylle (over øyehøyde),
henge opp tøy, re en seng, snu en pute om
natten, vaske seg under motsatt arm, feste et
sikkerhetsbelte og ta på en frakk.

Svarene er delt inn i fem kategorier fra
0-4; 0=ikke relevant, 1=umulig, 2=med stort
besvær, 3=med litt besvær, 4=uten besvær.

Andre ADL-skjema: ADL-skjemaet (8)
består av seks spørsmål fra dagliglivet: gre
håret, ta på skjorte/genser, tørke seg bak, ta
på sko/strømper, bære fem kilo varer i bære-
pose og ta noe ned fra høyt overskap. ADL
funksjonene blir vurdert på en skala fra 1-7,
hvor 1 er lett og 7 er umulig.

Pasientene ble testet to ganger samme
dag av fysioterapeut (A) og (B) (interrater-
reliabilitet) og retestet to dager etter av fy-
sioterapeut (A) (intraraterreliabilitet). Fysio-
terapeut A og B hadde sammen gjennomgått
retningslinjene for de ulike testene og
prøvetestet to pasienter med proksimal
humerus fraktur. Den selvrapporterende de-
len av Constant score og ADL skjemaene ble
bare testet for intrareliabilitet. For å kontrol-
lere smertenivået i forbindelse med utførel-

sen av testene, ble hvilesmerten i skulderen
registrert på VAS skala før og etter testene
ved de tre testtidspunktene.

De statistiske analysene ble gjennomført
ved hjelp av SPSS (Statistical Package for the
Social Science, 1997). For de kontinuerlige
variablene ble det regnet ut korrelasjon, gjen-
nomsnittlig differanse mellom målingene og
standardavviket til differansen mellom målin-
gene (9). Korrelasjonskoeffisienten (r) ble
beregnet etter Pearsons standardmetode og
måler i hvor stor grad det er lineær sammen-
heng mellom to målinger.

For å kunne estimere samsvar mellom
enkeltmålinger ble først differansen mellom
gjennomsnittene beregnet. Denne sier noe
om gjennomsnittlige målefeil, bias, av den
ene målingen i forhold til den andre.
Standardavviket til differansen (Sdiff) ut-
trykker samsvaret mellom enkeltmålingene
(2Sdiff=coefficient of repeatability). Verdi-
ene viste seg å være symmetrisk fordelte, og
det ble beregnet et 95 prosent
konfidensintervall for målingene. Bredden
på dette intervallet betegnes som «limit of
agreement»=95 prosent grense for enighet.

De ordinale dataene ble vurdert ved hjelp
av korrelasjon (Spearman rho) og Kappa.
Spearman rho uttrykker det samme som
Pearson, men er regnet ut ved hjelp av ran-
gen på observasjonene. Det ble i tillegg reg-
net enighet i prosent for de ordinale dataene,
ved å telle opp antall sammenfallende obser-
vasjoner i forhold til totalt antall registrerin-
ger: (enighet/enighet + uenighet) x 100.

I Bostrøms artikkel om de fire funksjons-
testene (6) omtales også enighet hvor det ak-
septeres ett poengs uenighet i prosent. For å
kunne sammenligne dataene i denne studien
med Bostrøms, ble denne prosenten derfor
regnet ut når det gjelder interraterenighet for
de fire funksjonstestene.

Det ble regnet gjennomsnitt med
standardavvik for smerte før og etter testene
(VAS skala).

Det ulike måleinstrumentene ble sam-
menholdt ved korrelasjon (Spearman rho).

Resultater
Vurdering av skulderfunksjonen hos 24 pa-
sienter med proksimal humerus fraktur ved
hjelp av Constant score ga en gjennomsnitt-
lig poengsum på cirka 40 poeng. Gjennom-
snittet med standardavvik var tilnærmet lik
ved de ulike testtidspunktene (tabell 1).

Intraraterenigheten for Constant score,
gjennomsnittet av differansen for de to må-
lingene, var 0,3. Det ble regnet ut et 95 pro-
sent konfidensintervall for Constant score
fra  -10,9 poeng til +10,3 poeng. Det vil si
en variasjon på cirka 20 poeng fra en måling
til en annen. Gjennomsnittet av differansen
for delsum 2 var null. Variasjonen for del-
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sum 2 hadde et 95 prosent konfidensintervall
fra +5,6 til -5,6 poeng. Det vil si en variasjon
på cirka 10 poeng. Interraterenighet, diffe-
ransen mellom gjennomsnittet av de to må-
lingene, var under 0,5 poeng, 95 prosent
konfidensintervall (fra -10,4 til +9,6). Det vil
si en variasjon på cirka 20 poeng av maksi-
malt 65 poeng (tabell 2).

Intraraterenigheten var fra 0,84 til 0,94
for de enkelte bevegelsesutslagene i Con-
stant score. Interraterenigheten var 0,85 for
abduksjon og 0,62 for innadrotasjon
(tabell 3).

Intraraterenigheten for de fire skulder-
funksjonstestene var fra 0,74 og 0,77 for tre
av testene og 0,90 for en av testene (hånden
mot taket). Interraterenigheten var 0,69 for
hånden mot taket og 0,54 for testen hånden
mot motsatt skulder (tabell 4).

Pasientens egen vurdering av de ulike
ADL funksjonen var fra 0,63-0,67 for fire av
ADL funksjonene (tabell 5).

Sammenheng mellom to av skulder-
funksjonstestene, fire av ADL testene og
Constant score var fra 0,60- 0,88 (tabell 6).

Diskusjon
Differansen mellom gjennomsnittet for de
ulike målingene av Constant score var små
både når det gjaldt intrarater- og
interraterreliabiltet. Det var imidlertid stor
variasjon mellom enkeltmålinger. Dette be-
tyr at det var stor usikkerhet knyttet til en
måling for den enkelte pasient. Bredden på
et 95 prosent konfidensintervall var cirka 20
poeng (av maksimalt 100) når det gjaldt
intraraterenighet. For delsum 2 var variasjo-
nen cirka 11 poeng av maksimalt 65 når det
gjaldt intraraterenighet og cirka 20 poeng
når det gjaldt interraterenighet (tabell 2). Det
vil si at Constant score kan variere tilfeldig
med cirka 20 poeng fra en måling til en an-
nen, vurdert av samme fysioterapeut. Hvis
man med 95 prosent sikkerhet skal kunne si
at en forandring i funksjon på individnivå
skyldes en reell endring i funksjon og ikke
en tilfeldig variasjon i målingene, må for-
skjellene mellom målingene overskride 20
poeng. Det er ikke definert hva som er en
klinisk interessant forskjell i forhold til skå-
ren. En variasjon på 20 poeng av 100 tilsier
at Constant score er for upresis til å fange
opp klinisk interessante forskjeller på enkelt-
pasienter (lav responsiveness). Dette betyr i
praksis at Constant score kun er egnet til å
vurdere effekt av behandling av grupper av
pasienter.

Det foreligger få reliabilitets- og
validitetsstudier av Constant score. I origi-
nalartikkelen ble bare interraterreliabiliteten
vurdert. Den gjennomsnittlige «observer
error» var tre prosent (0-8 prosent), og
interraterreliabiliteten ble vurdert å være

A1 A2 B
Constant score 39,4±19,9 39,7±20,3
Delsum 1 19,8±8,7 20,0±8,3
Delsum 2 19,8±12,6 19,8±13,6 20,1±11,7

A1: Tester 1 første gang, A2: Tester 1 andre gang, B: Tester 2

Tabell 1: Constant score (gjennomsnitt ± standardavvik) for de tre test-tidspunktene

Intraraterenighet Interraterenighet
Gjsn. Diff. Sdiff KI Gjsn. Diff Sdiff KI

Constant score –0,3 5,3 poeng –10,9-+10,3
Delsum 1 –0,2 3,5 poeng –7,2-+6,9
Delsum 2 0,0 2,8 poeng –5,6-+5,6 –0,4 5,0 poeng –10,4-+9,6

Gj.sn Diff: Gjennomsnitt av differansen mellom de to målingene
Sdiff: Standardavviket til differansen (Altmans)
KI: Konfidensintervall

Tabell 2: Intra- og interraterenighet for Constant score

Intraraterenighet Interraterenighet
Bevegelsesutslag Kappa Prosent enighet Kappa Prosent enighet
Fleksjon 0,84 86 0,48 63
Abduksjon 0,94 90 0,85 88
Utadrotasjon 0,87 92 0,4 50
Innadrotasjon 0,89 92 0,62 71

Tabell 3: Intrarater- og interraterenighet for enkeltparametere av Constant score

Intraraterenighet Interraterenighet
Funksjonstester Kappa Prosent enighet Kappa Prosent enighet
Hånden mot taket 0,90 92 0,69 75
Hånden bak på ryggen 0,77 83 0,36 50
Hånden i nakken * 83 * 54
Hånden mot motsatt skulder 0,74 79 0,54 63

Tabell 4: Intrarater- og interraterenighet for funksjonstestene

* Kappa lar seg ikke regne ut, da en av kategoriene manglet ved det ene test-tidspunktet

ADL funksjoner Kappa Prosent enighet
Vaske seg under motsatt arm 0,66 79
Ta noe ned fra en hylle 0,67 97
Gre hår * 91
Båre fem kilo i en bærepose 0,63 69

Tabell 5: Pasientens egen vurdering ved testdag 1 og 2. Bære 5 kilo i en bærepose inneholder
syv kategorier. De andre funksjonene inneholder fire kategorier

* Kappa lar seg ikke regne ut, da en av kategoriene mangler ved det ene tidspunktet.

Funksjons-/ADL testene Constant score
Hånden mot taket 0,88
Hånden mot motsatt skulder 0,79
Gre håret 0,78
Vaske seg under motsatt arm 0,60
Ta noe ned fra en hylle 0,88
Bære fem kilo i en bærepose 0,70

Tabell 6: Sammenhengen mellom funksjonstestene/ASL testene og Constant score. Spearman rho
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svært god. Det er vanskelig å forstå hvorle-
des tallene er kommet frem. Artikkelen gjen-
gir gjennomsnittlige forskjeller og sier ikke
noe om usikkerheten rundt en enkelt måling.
Studien ble gjennomført på hundre pasienter
som ble vurdert i grupper på 10 og 10. Pasi-
entene ble vurdert av tre fysioterapeuter (2).
Variasjonen når det gjelder en enkelt måling,
var stor. En annen undersøkelse (3) under-
bygger at skåren er for upresis til klinisk å
følge opp den enkelte pasienten. Det var stor
variasjon både når det gjaldt intrarater- og
interraterreliabilitet; 16-20 poeng for en en-
kelt måling. Undersøkelsen ble utført på pa-
sienter med artritt, inneklemmingssyndrom
og instabilitet. Intrarater- og
interraterreliabiliteten angitt i poeng hadde
en variasjon på henholdsvis 16 og 18 poeng
for en enkelt måling. Variasjonen for en en-
kelt måling var altså litt mindre i denne stu-
dien enn i vår studie. Dette gjaldt når alle pa-
sientene ble vurdert under ett. Variansen i de
ulike gruppene var forskjellig, slik at de
ulike diagnosegruppene burde vært vurdert
hver for seg. Gruppene ble da svært små og
resultatene ble usikre. Variasjonen for en en-
kelt måling var størst for pasienter med
instabilitet.

Resultatene av vår studie viste at
intraraterreliabiliteten for de fire funksjons-
testene var god for tre av testene (Kappa
0,74-0,77) og svært god for den ene av tes-
tene (Kappa 0,90) (hånden mot taket).
Interraterreliabiliteten derimot var god for
kun en av funksjonstestene (Kappa 0,69)
(hånden mot taket) og moderat (Kappa 0,54)
for testen hånden mot motsatt skulder
(tabell 4).

De fire funksjonstestene kan brukes til å
vurdere effekt av behandling for den enkelte
pasient. De fire testene inneholder til
sammen informasjon om skulderens aktive
bevegelsesutslag i alle plan. Det er imidler-
tid en forutsetning at det er samme fysiotera-
peut som vurderer skulderfunksjonen før og
etter behandlingen. To av testene, hånden
mot taket og hånden mot motsatt skulder,
vurderes også relativt likt av to forskjellige
fysioterapeuter. Disse to testene gir begren-
set informasjon om skulderens aktive
bevegelsesutslag (kun fleksjon og fleksjon
med adduksjon) og vil derfor alene sannsyn-
ligvis ikke være egnet til å vurdere effekt av
behandling. Det ser ut til at funksjonstesten
hånden bak på ryggen bør erstattes av del-
parameteren innadrotasjon av Constant
score. Interraterreliabiliteten for denne para-
meteren var god (Kappa 0,62) og høyere enn
for funksjonstesten hånden bak på ryggen
(Kappa 0,36) (tabell 6).

Enigheten av skulderfunksjonstestene ble
vurdert ved hjelp av Kappa. Ingen av de tid-
ligere reliabilitetsstudiene som omhandler de

fire funksjonstestene har brukt Kappa.
Kappa tar hensyn til hvor stor enigheten er
og tar også hensyn til at enighet kan fore-
komme ved tilfeldighet. Et problem ved
bruk av Kappa er at den er avhengig av pre-
valensen av de ulike kategoriene, slik at
ulike forventede verdier gir ulike verdier for
Kappa. Pasientene i denne studien har rela-
tivt dårlig funksjon og det er ikke forventet
lik fordeling i de ulike kategoriene. Dette
kan ha vært med på å redusere verdien for
Kappa. Et annet problem er at Kappa avhen-
ger av antall kategorier. De fire funksjons-
testene inneholder mange kategorier, totalt
seks. Enighet kan bli bedre med færre kate-
gorier. Antall kategorier kan således også ha
vært med på å redusere verdien for Kappa.
Disse forhold må man ta i betraktning når
man analyserer verdiene av Kappa. Vanlig-
vis vil en koeffisient større enn 0,61være en
tilfredstillende verdi for Kappa.

Intraraterenigheten i prosent i denne stu-
dien var betydelig høyere enn i Bostrøms
undersøkelse (6), henholdsvis 79-92 prosent
mot 53-75 prosent . Dette kan skyldes at
Bostrøms studie ble gjennomført på reuma-
tiske pasienter. Det synes å være stor varia-
sjon i bevegelsesutslag fra dag til dag hos
reumatiske pasienter, selv om de ikke er i en
akutt fase av sykdommen.

Bostrøm (6) vurderte enighet for de fire
funksjonene i prosent og godtok ett poengs
uenighet. Interraterreliabiliteten var da fra
80-95 prosent i Bostrøms studie.
Interraterreliabiliteten i denne studien var fra
92-100 prosent med ett poengs uenighet,
altså noe høyere enn i Bostrøms studie.
Dette er imidlertid et svært grovt mål på
enighet. Enighet i prosent er i seg selv et
grovt mål. Hvis man sammenligner enighet i
prosent for de to studiene, er den også noe
høyere i denne studien (50-75 prosent ) enn i
Bostrøms studie (55-63 prosent ).
Interreliabiliteten var relativt lik i de to stu-
diene, mens intrareliabiliteten i prosent i
denne studien var betydelig høyere enn i
Bostrøms undersøkelse, henholdsvis 79-92
prosent mot 53-75 prosent.

To av de fire funksjonstestene (hånden i
nakken og hånden bak på ryggen) ble
reliabilitetstestet i en studie hvor funksjon
ble vurdert i forhold til smerte (10). Fem pa-
sienter med proksimal humerus fraktur ble
vurdert av to fysioterapeuter ved fire anled-
ninger. Dataene var således ikke uavhengige,
men ble analysert som uavhengige og vur-
dert i forhold til interraterenighet (prosent
enighet). Enigheten var god for hånden bak
på ryggen (85 prosent) og dårlig for hånden i
nakken (40 prosent). I vår studie var
interraterreliabiliteten dårlig for begge disse
testene (50 prosent og 54 prosent). En for-
klaring på de ulike resultatene i de to studi-

ene kan være at dataene i Westerbergs studie
ikke var uavhengige. Det er dessuten van-
skelig å trekke konklusjoner fra målinger fra
så få som fem pasienter.

Det er ikke definert hva som er en klinisk
interessant forskjell i forhold til de fire
funksjonstestene. Hvis testene skal kunne
brukes til å vurdere effekt av behandling kan
man ikke akseptere en uenighet på ett poeng
slik som i Bostrøms undersøkelse. Det vil si
at vurderingen av en pasient kan variere tre
kategorier uten at dette skyldes annet enn til-
feldig variasjon i målingene. Hvis man med
rimelig grad av sikkerhet skal kunne si at en
forandring i funksjon for den enkelte pasient
skyldes en reell endring i funksjon og ikke
tilfeldig variasjon i målingene, må forskjel-
len mellom målingene være mer enn tre ka-
tegorier. Det er derfor nødvendig at man stil-
ler strenge krav til enighet, slik at man med
rimelig grad av sikkerhet kan si at en forand-
ring på en kategori skyldes en reell forand-
ring i funksjon og ikke en tilfeldig variasjon
i målingene.

Pasientens egen vurdering av de ulike
ADL-funksjonene fra første til andre testdag
var god for fire av funksjonene; vaske seg
under motsatt arm, ta noe ned fra en hylle,
gre håret og bære fem kilo i en bærepose.
Det så ikke ut til å være noen systematisk
variasjon i vurderingene fra den ene gangen
til den andre. De ADL-funksjonene som har
best reproduserbarhet ser ut til å være de
funksjonene som stiller størst krav til funk-
sjon. Dag til dag variasjonen på spørreskje-
maet var lavere enn for funksjonstestene
gjennomført av to ulike fysioterapeuter.
Skjemaene er enklere å bruke enn funksjons-
testene og er dessuten observerfri. Bære fem
kilo i en bærepose er gradert på en skala fra
1-7 og kan således være egnet til å vurdere
effekt av behandling, mens de tre andre
funksjonene bare inneholder fire kategorier
og derfor muligens er for «grove» til å kunne
vurdere effekt av behandling.

Det finnes ingen «gullstandard» for regi-
strering av skulderfunksjon. De tre
evalueringsverktøyene ble derfor vurdert
mot hverandre. Constant score ble behandlet
som kontinuerlige data. De fire funksjons-
testene og ADL-testene inneholder ordinale
data. Constant score ble sammenholdt med
de kategoriske testene ved korrelasjon
(Spearman rho). Det var god korrelasjon
mellom Constant score og to av funksjons-
testene (hånden mot taket og hånden mot
motsatt skulder) målt på «impairment» nivå
og fire ADL-funksjoner (ta noe ned fra en
hylle, vaske seg under motsatt arm, gre håret
og bære fem kilo i en bærepose) målt på
«activity» nivå. Dette er med på styrke
validiteten av de tre evalueringsverktøyene.
To andre studier viser at Constant score er
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sammenfallende med pasientens vurdering
(11,12). Den ene studien ble gjennomført på
pasienter med forskjøvede humerus frakturer
(12).

Utvalget i studien er lite (n=24) og grup-
pen er heterogen både med hensyn til alder
og funksjonsnivå. Dette resulterte i relativt
få data på de ulike funksjonsnivåene. I til-
legg er det mulige feilkilder ved test-
prosedyrene og unøyaktighet i anvendelsen
av en del av Constant score. Dette tilsier en
forsiktig tolkning av resultatene.

Konklusjon og eventuell nytte for klinik-
ken og den enkelte kliniker
Intraraterreliabiliteten var god og
interraterreliabiliteten var relativt god for
Constant score, differansen mellom gjen-
nomsnittet for de ulike målingene var små
både når det gjaldt intrarater- og
interraterreliabilitet. Det var imidlertid stor
usikkerhet knyttet til en måling for den en-
kelte pasient. Bredden på et 95 prosent
konfidensintervall var 20 poeng, når det
gjaldt intraraterreliabilitet. Det vil si at hos
pasienter med proksimal humerus fraktur må
en forandring i funksjon overstige 20 poeng
for at man med 95 prosent sikkerhet skal
kunne si at forandringen ikke skyldes en til-
feldig variasjon i målingene. Dette betyr i
praksis at Constant score er best egnet til å
vurdere effekt av behandling på grupper av
pasienter.

Det ble også funnet at intrarater-
reliabiliteten for de fire funksjonstestene var
god for tre av testene og svært god for en av
testene (hånden mot taket). Interrater-
reliabiliteten var derimot god for kun en av
funksjonstestene (hånden mot taket) og mo-
derat for hånden mot motsatt skulder. Del-
parameteren innadrotasjon av Constant score
kan med fordel erstatte funksjonstesten hån-
den bak på ryggen. Dette betyr i praksis at
tre av de fire funksjonstestene og del-
parameteren innadrotasjon av Constant er
egnet til å vurdere effekt av behandling for
den enkelte pasient i alle fall når vurderin-
gene foretas av samme fysioterapeut ved de
ulike testtidspunktene.

Denne studien gir holdepunkter for at tre
av funksjonstestene og innadrotasjon av
Constant score er hensiktsmessig
evalueringsverktøy for å vurdere skulder-
funksjon hos pasienter med proksimal
humerus fraktur. Testene synes å kunne re-
gistrere en eventuell effekt av behandling for
den enkelte pasient, forutsatt at målingene
foretas av samme fysioterapeut. Testene kan
være et hjelpemiddel for å kartlegge skulder-
funksjon hos disse pasientene og være et
arbeidsverktøy i forhold til progresjon og ef-
fekt av behandling. De er enkle å gjennom-
føre og krever ingen hjelpemidler.

Abduksjon målt med goniometer har både
god intrarater- og interraterreliabilitet og bør
derfor brukes i tillegg. Dag til dag variasjo-
nen på de fire ADL-spørsmålene; gre hår, ta
noe ned fra en hylle, vaske seg under motsatt
arm og bære fem kilo i en bærepose, er la-
vere enn for de fire funksjonstestene gjen-
nomført av to ulike fysioterapeuter og bør
derfor også brukes.
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Abstract
The objective of the study was to find a reliable and valid assessment tool for evaluating shoul-
der function. 24 patients with proximal fractures of the humerus (33-86yrs) took part in the
study. Four assessment tools were used; Constant score, four standardised shoulder function
tests and two ADL questionnaires were evaluated in relation to intra-and inter-reliability. The
data was analysed by correlation, Altman’s agreement and kappa. There were large variations
in single measurements for the Constant score, 95 percent confidence interval (-10,9 - +10,3
points). The four function tests: intra-reliability 0,74–0,96 (Kappa), inter-reliability 0,36-069
(Kappa). Four ADL functions: 0,60-0,88 (Kappa). The correlation between Constant score, two
function tests and four ADL functions: 0,60-0,88. The investigation suggests that there is good
correlation between standardised shoulder function tests, ADL questionnaires and Constant
score. There is reason to believe that the four function tests are useful tools in assessing shoul-
der function in the individual patient with proximal fracture of the humerus, providing the eva-
luation is undertaken by the same physiotherapist.
Key words: Shoulder, assessment tool, reliability and validity.
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«Blikk på forskning» utarbeides i samarbeid med Australian Journal of Physiotherapy (AJP) og Sosial- og
helsedirektoratet. AJP trykker forskningspresentasjonene under betegnelsen

Critically Appraised Papers, CAPs. Sosial- og helsedirektoratet
v/Lillebeth Larun står for den norske oversettelsen.

Motoriske problemerblikkpå forskning

Håndortose forbedrer symptomer og funksjon
ved carpal tunnel syndrom

Sammendrag
Manente G, Torrieri F, Di Blasio F, Staniscia T, Romano F og Uncini
A (2001): En ny håndortose for carpal tunnel syndrom: En
randomisert, kontrollert studie. Muscle and Nerve 24: 1024 –1025.
(Sammendraget er utarbeidet av Karen Grimmer, redaksjons-
styremedlem Australian Journal of Physiotherapy, AJP).

Problemstilling: Bedrer en nyutviklet håndortose symptomer og
funksjon hos pasienter med carpal tunnel syndrom? Design:
Randomisert, kontrollert studie med blindet fordeling av pasientene.
Sted: Nevrologisk avdeling ved et sykehus i Italia. Pasienter: Av
151 pasienter som ble henvist til sykehuset med mulig carpal tunnel
syndrom, tilfredsstilte 83 inklusjonskriteriene og ble inkludert i stu-
dien. Pasientene hadde hovedsakelig carpal tunnel syndrom i en hånd
(smerte, nummenhet, parestesier i området innervert av nervus
medianus), tegn (overfølsomhet i området innervert av nervus
medianus, thenar atrofi, positiv Phalens test) og minst et elektro-
fysiologisk funn på affeksjon av nervus medianus.
Eksklusjonskirteriene omfattet: tidligere carpal tunnel kirurgi,
reumatoid artritt, carpal tunnel syndrom relatert til system-
sykdommer, graviditet og kliniske eller elektrofysiologiske tegn på
polynevropati. Hovedutfallsmål: Boston Carpal Tunnel spørre-
skjema ble brukt for å kartlegge alvorlighetsgraden av symptomer og
funksjonsbegrensninger med skåre fra en (best) til fem (dårligst). Et
utfallsmål var også pasientenes opplevelse av bedring («moderat be-
dring», «liten bedring», «ingen bedring» og «forverring») og EMG-
mål. Intervensjon: Alle deltagerne samtykket til ikke å motta annen
behandling i løpet av behandlingsperioden (fire uker) eller forandre
daglige aktiviteter. Intervensjonsgruppen (n  = 41) brukte håndortose
om natten i fire uker. Ortosen (Manubrace) består av 1) et palmart
bånd med borrelås for å stramme distale ende av annnen til femte
metacarp, 2) en trekantet pute plassert dorsalt for annen til femte fin-
ger, 3) et dorsalt bånd som er festet med en justerbar borrelås til et
håndleddsbånd, og 4) en stabiliserende komponent for andre deler av
hånden og håndleddet. 38 pasienter fulgte opp og brukte ortosen alle
eller de fleste nettene. Kontrollgruppen (n = 42) fikk ingen behand-
ling. Resultat: Gruppene var like ved baseline og kun tre pasienter
falt fra i oppfølgingsperioden (en i intervensjonsgruppen og to i
kontrollgruppen). Ved både to og fire-ukers kontrollene hadde
ortosegruppen færre symptomer og funksjonsbegrensninger enn
kontrollgruppen (p<0,001). Ved fire-ukerskontrollen var gjennom-
snittet (standardavvik/sd) for symptomer 1,54 (0,4) i ortosegruppen,
versus 2,61 (0,6) i kontrollgruppen. For funksjonsbegrensninger var
verdiene 1,48 (0,5) i ortosegruppen og 2,03 (0,7) i kontrollgruppen.
Ortosegruppen oppga større bedring enn kontrollgruppen (p=0,006).

For eksempel oppga 40/40 ortosepasienter bedring, versus 10/40 i
kontrollgruppen. Det var ingen forskjell mellom gruppene når det
gjaldt resultatene fra EMG-målingene. Konklusjon: Kontinuerlig
bruk av Manu håndortose om natten gir en signifikant reduksjon av
symptomer og funksjonsbegrensninger hos pasienter med carpal tun-
nel syndrom.

Kommentar
Utformingen av Manu håndortose har sitt grunnlag i anatomiske for-
hold som inkluderer en endring av formen på carpal tunnelen og en
reduksjon i tilstedeværelsen av lumbricalene i tunnelen. Med bak-
grunn i vår forståelse av carpal tunnel syndromet er disse forklarin-
gene troverdige. Studien er metodisk sterk og gir tillit til forfatternes
konklusjoner om at håndortosen reduserer symptomer og funksjons-
begrensninger hos pasienter med carpal tunnel syndrom. Jeg har like-
vel erfart at pasienter kan angi bedring men ikke oppnår fullstendig
tilheling etter konservativ behandling og har behov for kirurgi. Det er
derfor viktig å kjenne til betydningen av denne forskjellen mellom
bedring og en fullstendig tilheling ved valg av tiltak for pasienter
med carpal tunnel syndrom. Hvor mange pasienter hadde behov for
mer behandling eller kirurgi? En lenger oppfølgingstid kunne ha gitt
denne viktige informasjonen.
Med bakgrunn i den høye forekomsten og tilhørende kostnader ved
carpal tunnel syndrom, bør studier på nye behandlingsformer som
denne ortosestudien prioriteres innen fysioterapiforskning. Denne
kliniske studien slo fast at ortosen var mer effektiv enn ingen be-
handling, selv om vi allerede vet at bruk av nattortose med håndled-
det i nullstilling er effektivt for å oppnå reduksjon av symptomer ved
carpal tunnel syndrom (Burke med flere 1994). Kliniske behandlere
bør se på ortosen som lovende, men fortsatt eksperimentell. Før vi
godtar dette nye ortosedesignet bør vi sammenligne effektiviteten
med eksisterende ortoser. Vi trenger også å vurdere optimal bruk av
ortose, siden tiden den er i bruk får betydning for et godt behand-
lingsresultat (Walker med flere 2000). Siden flere fysioterapimetoder
kan tas i bruk i behandlingen av carpal tunnel syndrom, bør den nye
ortosen også bli vurdert som en del av et helhetlig fysioterapitilbud.

Joy MacDermid, St Josephs Health Centre, Canada

Referanser:
Burke DT, Burke MM, Stewart GW and Cambre A (1994): Splinting for
carpal tunnel syndrome: in search of the optimal angle. Archives of Physical
Medicine and Rehabilitation 75: 1241-1244.
Walker WC, Letzler M, Cifu DX and Swartz Z (2000). Neutral wrist splinting
in carpal tunnel syndrome: a comparison of night-only versus full-time wear
instructions. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation 81: 424-429.
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fagnytt

En ny studie konkluderer med at gruppetrening og individuell

avspenning med biofeedback ikke gir bedre resultat enn vanlig

medisinsk behandling for pasienter med fibromyalgi.

143 kvinnelige fibromyalgipasienter deltok i undersøkelsen. De

ble randomisert til tre grupper: 58 kvinner fikk tilbud om gruppe-

trening. Treningen besto av oppvarming, streching av den posturale

muskulaturen og lavintensiv aerobisk trening blandet med generell

balanse- og bevegelighetstrening. Gruppe 2 fikk avspenning med

biofeedback. Formålet var å lære pasientene å slappe av og alle fikk

et avslapningsprogram til å utføre hjemme to ganger hver dag.

Ingen treningseffekt for fibromyalgikere

Kontrollgruppa, gruppe 3, fikk vanlig behandling hos lege, det vil si

medisiner som antidepressiva, smertestillende eller NSAID.

Målinger ble gjort ved studiens begynnelse og etter 24 uker. Det

viktigste resultatmålet var smerte målt med VAS. Resultatene viste ingen

forbedringer når det gjaldt smerte eller noe annet resultatmål etter trening

eller avspenning sammelignet med vanlig medisinering (kontrollgruppa).

Kilde: van Santen M et al. A randomized clinical trial comparing fitness

and biofeedback training versus basic treatment in patients with

fibromyalgia. J Rheumatol 2002;29(3)575-581.

Norsk Bobath-bok på tysk
Fysioterapeut Bente E. Bassøe Gjelsvik har gitt ut boka Form

Und Funktion på det tyske forlaget Thieme. Boka er skrevet

for fysioterapeuter som arbeider med pasienter med skader i

sentralnervesystemet, SNS.

Form Und Funktioninneholder blant annet kapitler om

nevrofysiologi, sammenhengen mellom SNS-funksjoner,

muskelfunksjoner og bevegelser, fysioterapeutiske undersø-

kelser og kliniske vurderinger.

Boka er på 240 sider og koster 39,95 euro ved kjøp

direkte fra forlaget.

Mastergrad i ergonomi
Norsk Ergonomiforening og Høgskolen i Buskerud legger nå planer for å etablere et masterstudium

innenfor fagfeltet ergonomi.

Det er bladet «Om Ergonomi» som skriver at firmaet InterProsjekt er engasjert for å utarbeide forslag til

studieplan. Thor Husby er valgt til leder av prosjektet som planlegges avsluttet februar/mars neste år.

Ergonomi er et fagområde hvor flere yrkesgrupper, blant annet fysioterapeuter, er inne. Norsk

Ergonomiforening mener det er behov for et nytt studium som integrerer breddekunnskap innen fagfeltet

og gir dybdekunnskap knyttet til ivaretagelsen av den menneskelige funksjon med metoder for optimaliser-

ing av menneske-miljø-samspill.

Innspill eller spørsmål knyttet til det arbeidet som nå gjennomføres kan stilles til prosjektleder Thor

Husby, interprosjekt@online.no, telefon 32 83 74 95.

Mange bruker hoftebeskyttere
Sykehjemsbeboere i Asker og Bærum er flinke til å

bruke hoftebeskyttere. Det reduserer risikoen for

hoftebrudd.

I en hovedfagsoppgave levert i fjor ved Seksjon

for helsefag, Det medisinske fakultet, Universitetet i

Oslo, skriver fysioterapeut Sidsel Sandvig at 68

prosent av sykehjemsbeboerne som begynte med

hoftebeskyttere, fortsatt var brukere etter 12

måneder.

Oppgaven hennes tar utgangspunkt i en

randomisert studie som viser at bruk av hofte-

beskyttere forebygger hoftebrudd. I en prospektiv

undersøkelse undersøker hun graden av

compliance, det vil si i hvilken grad sykehjems-

beboere faktisk benytter seg av tilbudet om

hoftebeskytterne. 19 institusjoner med til sammen

omtrent 1.050 senger deltok. Beboerne ble

fortløpende inkludert i intervensjonstiden som varte

fra 19 til 22 måneder. Bruk av hoftebeskytter ble

primært registrert ved hjelp av bruksskjema ved

sykehjemmene, prosjektleders registrering og ved

hjelp av data fra fall- og bruddregistrering.

2/3 av beboerne som begynte med hofte-

beskyttere, var også brukere etter ett år. Målt i

forhold til alle beboerne på sykehjemmene, var om

lag 30 prosent brukere av hoftebeskyttere. Her skal

det legges til at ikke alle beboerne var aktuelle for

hoftebeskyttere, hovedsakelig grunnet et meget lavt

fysisk funksjonsnivå.
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Lettlest og entusiastisk bok
Christine Thune, Kari Bø og Beate Winther

Overskudd til livet. Motivasjon, mosjon, mat

Aschehoug. 2002

128 sider

Pris: 299 kroner

ISBN 82-03-22750-3

Ifølge bokens bakside er
dette «en bok for aktive
og livsglade kvinner i alle
aldre – og for deg som
gjerne vil bli mer aktiv».
Dette er ingen fagbok, og
en anmeldelse har vel
strengt tatt ingenting å
gjøre i fagbladet.
Forfatterne vil derimot
sannsynligvis være kjent i
faggruppen. Mange flotte
fotografier og et enkelt
språk gjør at «Overskudd til livet» nærmest kan
regnes som billedbok.

 Den fargeglade boken er delt i følgende tre
temaer: Motivasjon, mosjon og mat.  Motivasjons-
delen dreier seg hovedsakelig om hvordan en bør
leve livet, hvorfor en bør trene og hvordan motivere
seg. Mosjonsdelen gir råd om hvorfor og hvordan
man bør trene med en beskrivelse av flere
forskjellige treningsformer. Styrketrening og
jogging er de treningsformene som blir mest
vektlagt, og her finner man råd om hvordan en skal
legge opp treningen. Uerfarne mosjonister finner
nok gode råd her. Bokens siste del omhandler mat
med en gjennomgang av de forskjellige nærings-
stoffer, vitaminer og mineraler. Her får man en
introduksjon til et sunt og variert kosthold. Man
rådes til å kontrollere vekten ved hjelp av fysisk
aktivitet og sunn mat uten kaloritelling.

Gjennomgående i hele boken finner en
personlige historier om gode dager, naturopplevel-
ser og fysisk aktivitet. Overskudd til livet er en
entusiastisk bok. Av 110 små tekstede sider fant
jeg til sammen 248 utropstegn innimellom alle
bildene!

Overskudd til livet er nok mest ment for å
motivere til å ta tak i seg selv, og ikke som en
instruksjonsbok i hvordan en skal trene eller legge
opp livet sitt. Fysioterapeuter finner neppe ny
kunnskap her. De 30 gode grunnene til å trene og de
10 gode grunnene til å slutte å røyke bør være kjent.

Lesere som samler på tips om livsstil, mat og
trening av den typen en finner i blader som
«Kvinner og Klær» og «I Form» vil elske boken, for
den ligner litt.

Jannicke Bruvik

Øvre cervical-syndromer
Howard Vernon:

The Cranio-Cervical Syndrome

Butterworth-Heinemann. 2001

260 sider

Pris: £39.99

ISBN 0-7506-4495-8

Redaktøren av denne boka er en kanadisk
kiropraktor som underviser og forsker ved
Canadian Memorial Chiropractic College. Han har
satt sammen en gruppe av 18 spesialister til å
skrive en bok om «the cervico-cranial syndrom».
Blant forfatterne er det fem kiropraktorer, ellers er
det spesialister og forskere innen andre felt som
anatomi – blant annet Nikolai Bogduk, medisin,
fysiologi og psykologi. Målgruppen for boka er
alle med medisinsk-faglig bakgrunn som har
interesse for nakke- og hodesmerter.

Boka er delt inn i 14 kapitler og tar blant annet
for seg for seg anatomi, biomekanikk og
neurofysiologiske mekanismer for øvre cervical,
samt spenningshodepine, whiplash-skader og
cervical svimmelhet.

Ifølge redaktøren er «the cervico-cranial
syndrome» en fellesbetegnelse på ulike sympto-
mer som kan oppstå i øvre cervical og i hodet. Det hevdes at symptomene oftest skyldes
hypomobile ledd i området C0-C2. I så måte kan man si at det er en relativt «leddfiksert»
bok, selv om det også står at det er mange teorier om hva som er årsak til at smertene
oppstår.

De ulike forfatterne presenterer oppdatert forskning på feltet, og de har en konstruktiv
kritisk holdning når de presenterer teorier på årsaksmekanismer og behandlingsmetoder
for problemer i øvre cervical. Boka er begrenset når det gjelder fysioterapi og manuell
terapi. Mobilisering av ledd er ikke nevnt og heller ikke behandling av muskulatur, som for
eksempel stabilitetstrening av dyp muskulatur. I et kapittel i boka gjennomgås alle
publiserte studier på ulike tiltak for hodepine som følge av problemer i øvre cervical. Her
nevnes studier som viser at fysioterapi i form av TNS, massasje, tøyninger og holdnings-
korrigering kan ha god effekt på pasienter med hodepine.

Alt i alt er dette en oppdatert og reflektert bok som kan anbefales til fysioterapeuter som
jobber med pasienter med nakke-/hodesmerter. Det er en særlig god bok for å få et bedre
innblikk i oppdatert forskning på hvilke symptomer som kan oppstå ved plager fra øvre
cervical, samt gi et innblikk i antatte årsaksmekanismer.

Trond Viggo Sjøbakk
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Positivt om aldring
Gudbrand Fossan og Kjell Raaheim (red):

Eldreårenes psykologi

Fagbokforlaget. 2001

278 sider

Pris: 349 kroner

ISBN 82-7674-688-8

Det spås en veritabel
eksplosjon av eldre i
årene som kommer;
levealderen øker, de
store etterkrigskullene
skal om noen år inn i
pensjonistenes rekker
og ikke minst vil vi
oppleve at de eldre
holder seg relativt
mer funksjonsdyktige,
også inn i den sene
alderdommen. I dette
ligger en utfordring for fysioterapeuter, som i stor
grad vil være involvert i behandlingen av den
slitasjen et langt liv medfører.

Det kan være nyttig å være best mulig rustet for
de utfordringene dette medfører. Fysioterapeuter
har allerede stor og god kompetanse på de mer
aldersspesifikke, typisk somatiske problemstilling-
ene som artroser, hjerterehabilitering, slagere-
habilitering med mer. Fossan og Raaheim
presenterer med dette en bok som tar for seg de
psykologiske muligheter og utfordringer ved
aldring. I noen grad er boka sykdomsspesifikk,
med kapitler om depresjon og angst,
personlighetsforstyrrelser, Alzheimer og
Parkinsons sykdom, men i like stort omfang
beskriver de ulike forfatterne normale og hverdags-
lige utfordringer for de eldre; søvn, arbeid,
seksualitet og par- og familieforhold. Det er en
styrke ved boka at den trekker linjene fra voksen-
livet og inn i alderdommen. Likeledes er det en
styrke at dette er en veldig positiv bok, hvor det
ikke settes likhetstegn mellom aldring og
svekkelse. I stedet fremheves mulighetene, og flere
av forfatterne beskriver også hvordan mange eldre
opplever situasjonen sin som god og tilfredsstil-
lende, gjerne til tross for betydelige somatiske
plager.

Når feltet er så omfattende som det er, skal det
mye til før en bok kan være uttømmende. Kanskje
kunne man ønsket seg et kapittel om hvordan eldre
lever med smerte.

Alt i alt er imidlertid dette en velskrevet, fyldig
og nyttig bok om aldersspesifikke psykologiske
utfordringer, skrevet av kunnskapsrike forskere og
klinikere med tydelig nærhet til faget. Anbefales alle
som arbeider med eldre.

Bård Bogen

Samspillsrelasjoner
Ida Torunn Bjørk, Sølvi Helseth og Finn Nortvedt (red):

Møte mellom pasient og sykepleier

Gyldendal Akademisk. 2002

291 sider

Pris: 260 kroner

ISBN: 82-417-1126-3

Denne boken er skrevet av sykepleiere som nå stort sett er knyttet til høgskoler og
universiteter. Redaktørene sier at intensjonen er å vise sykepleiefagets kjerne og
varierte praksisfelt. De håper at boken skal bli brukt gjennom hele utdanningen i
sykepleie. Hvis jeg som ekstern leser skulle gi min oppfatning av bokens
intensjon, ville jeg si at det synes å være et ønske både om å forstå pasientens
behov og å forstå noe av det som skjer i møtet mellom
sykepleier og pasient.

Boken består av to deler. Del en omhandler ni fortellinger
fra praksis, mens del to løfter frem teori knyttet til møtet
mellom pasient og sykepleier. Fenomenene som blir omtalt
både i praksis og teori har allmenn interesse for svært mange
helsearbeidere, så egentlig forstår jeg ikke hvorfor forfatterne
har rettet seg så ensidig mot sykepleierne som lesergruppe.

Praksisfortellingene omhandler møter med pasienter i
hjemmetjenesten, på sykehuset og på sykehjemmet. Disse
kapitlene tar for seg kjente temaer som samarbeid, aktiv
lytting, samhandling og mestring. Jeg synes også det er
spennende at det er blitt plass til noen tanker om den
flerkulturelle pasienten og om forholdet til egen kropp. Del to
har også flere teoretiske kapitler som er spennende for
fysioterapeuter. Eksempler herifra er temaer som kompetanse-
begrepet, klinisk skjønn, lidelse og kroppsforståelse.

Er boken lettlest? Her må jeg svare både ja og nei.
Fortellingene gir stoffet liv og er lett tilgjengelige. De teoretiske
betraktningene er godt underbygget med litteraturreferanser
og gir en spennende grunnlagsforståelse knyttet til filosofi og vitenskapsteori.
Dette burde passe for klinikere som har jobbet i noen år og som ønsker å
reflektere dypere over fenomener som de forholder seg til i sin kliniske hverdag.
Grunnutdanningsstudenter som enda ikke har fått særlig praktisk erfaringer, vil
kanskje heller ønske seg mindre refleksjoner og mer konkret læring av praktiske
ferdigheter.

Grete Stokkenes
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Jeg er en lidenskapelig sportsfisker, og etter
mange år med fiskestang langs elver og vann i
inn- og utland har jeg opparbeidet meg en ek-

spertise med mitt verktøy; lettspinnutstyr og Mepps.
Syltynn sene og microlett sluk har sine klare begrens-
ninger i kastlengde og følsomhet for motvind, men
servert på den rette måten i rett «setting» har metoden
de fleste gangene bragt gode resultater. Disse gode
resultatene har gjort at jeg ikke har følt behovet for å
sette meg inn i flue- eller markfiske i tilsvarende
grad, selv om andre har oppnådd gode resultater med
disse metodene. Når det har kommet til stykket, og
diskusjonene omkring valg av teknikk har hetet seg
opp og kjølt seg ned igjen, har vi ofte kommet fram
til at kanskje teknikken er underordnet teknikeren når
det gjelder effektivitet. Erfaring omkring elvas hurtig-
het og dyp, temperatur og lysforhold, hva slags fisk
som okkuperer hvilke strekninger, døgnrytmer og års-
tider, tilgang på mat, og ikke minst fiskerens tålmo-
dighet og oppførsel på elvebredden, spiller større
rolle enn valget mellom flue- eller slukstang.

Jeg ser klare paralleller i fysioterapien. Medlemmer
av forskjel-lige faggrupper har spesialisert seg i sin
metode og har entusi- astisk funnet doku-
mentasjon som rettferdiggjør denne beslutningen.
Manuellterapeutene anses av mange som aristokra-
tene innen  faget, på samme måte som fluefiskerne
nyter denne statusen blant sportsfiskerne.
Psykomotorikerne er vel kanskje de som kommer
nærmest geistligheten, mens de resterende faggruppe-
medlemmene tilhører borgerskapet. En relativt ny og
spennende gruppering i fysioterapisamfunnet er for-
skerne, som kan sammenliknes med skuespillere, ar-
tister og kunstnere, som underholder og stimulerer
oss med innslag av varierende lengde under kongres-
ser og seminarer.

Til slutt kommer vi til pariaene, de ikke-tilhø-
rende, persona non grata-ene, leilendingene, som er
avhengige av de tidligere nevntes veldedighet, og
som lever av smuler fra de rikes bord. I sportsfisking-
ens verden er dette markfiskerne, som uten sofistikert
utstyr basert på siste nytt innen forskning og teknisk
nyvinning fortsatt finner tilfredsstillelse i å vandre
langs elvene. Til manges store forbløffelse, og enkel-
tes irritasjon, får de fisk, også!

Vi har så vidt meg bekjent ikke noe navn på
dem innen fysioterapien, men de kjenneteg
nes ved at de gir «varme, massasje og øvel-

ser». Det er ikke engang sikkert de tilhører NFF!
Noen av disse er like umoralske som de som i tuss-
mørket stenger av et elveos med garn og drar opp fisk
under minstemål. De slenger på en varmepakning,
kobler pasienten til en interferensmaskin, om de har
noe sånt, og bruker resten av tiden til å kreve inn pen-
ger. Jeg sitter likevel tilbake med en udokumentert

Håp i hengende snøre
følelse av at de aller fleste gjør en god jobb. At for-
holdene de jobber under gjør at de må kunne noe
om mye, uten å kunne spesialisere seg på ett felt. At
det finnes «kloke koner» som gjennom en rekke år
har opparbeidet seg en innsikt som gjør at folk opp-
søker dem og føler seg vel tatt vare på i etterkant.
Ikke alle disse er like verbale, og vil ofte virke
bleke i en paneldebatt, der terminologien krever
eget språkstudium. De arbeider ut fra prinsipper
lært dem under grunnutdanningen, tilpasset de for-
hold de jobber under. Jeg skulle likt å se den kolle-
gaen som føler seg ferdig utlært, og behovet for
kursing kan vel variere? Det har i høyeste grad
med prioritering å gjøre, og jobben er kun en del
av livet, om enn en meget vesentlig sådan.

Tilfellet Kari Nordmann, f. 1.1.1967, tror
jeg meget vel kunne blitt godt behandlet
med varme, massasje og øvelser! Den lo-

kale fysioterapeutens kunnskap om at Kari ikke
bare er postfunksjonær, men er alene om oppga-
ven på det lille postkontoret som ligger i fareso-
nen for å bli nedlagt, og at hun riktignok er gift,
men mannen jobber i Oslo og bare er hjemme i
helgene, slik at hun er eneansvarlig for barna, gir
et godt grunnlag for veiledning. At hun bor hos
svigermor, og finner det ubehagelig at åpnings-
og lukningstiden for postkontoret faller sammen
med tilsvarende tider på skolen og i barnehagen,
er et annet poeng. Dersom man legger til at fireå-
ringen har astma og sukkersyke, og at seks-
åringen er et musikalsk geni, hvis utvikling er
avhengig av en dertil egnet pedagog i nabo-
bygda, vel….

Ikke noe av dette kom fram i anamnesen, men
med nyoppvarmet nakke/skulderparti og av-
stressende massasje og lette øvelser i en halv-
time hvor ingen kommer med brev, ingen
ting må arrangeres, ikke noe behov for
straks- og nødløsninger, kunne man kan-
skje ta seg tid til å reflektere og
komme på alternative måter å takle si-
tuasjonen på.  Og det uten å kutte ned
på hennes kjære strikking!

Nei, det er mye godt man kunne
si om markfisking, og merk –
kjære leser – nå har jeg ikke en
gang nevnt det naturlige mel-
lomledd i denne parallel-
len; VANNJOGGING!

Odd Magne Lundby
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Av Heidi Johnsen
heidi.johnsen@fysio.no

Startskuddet for medlemskampanjen går på NFFs
ledermøte 14. oktober. De to ser gjerne at samtlige av
landets fysioterapeuter blir i en organisasjon.

– Vårt langsiktige mål er at vi i landsmøteperioden
fram til 2004 skal være 8.500 medlemmer. Vi vet at det
finnes rundt 9.000 autoriserte fysioterapeuter. Ikke alle
er yrkesaktive, sier Rønning-Arnesen.

På oppdrag fra FYSIOTERAPEUTEN ramser
Lexow opp fordeler ved å være medlem.
● For det første handler det om å styrke organisasjo-

nen vår. Jo flere vi er, dess bedre når vi fram. I alle
forhandlingssituasjoner får vi mer slagkraft når vi er
mange.

● Bedre standard innenfor faget.
Rønning-Arnesen leverer tre gode grunner for å bli

medlem på strak arm:
● Hjelp til å få bedre arbeidsvilkår.
● Subsidiert fagutvikling.
● Faglig fellesskap og sosialt nettverk.

Flere unge
Lexow vil ha flere unge fysioterapeuter i organisasjo-
nen og påpeker at NFF har vært positive til at det blir
opprettet en interessegruppe for unge fysioterapeuter.
Ungdomsorganisasjonen får rettigheter på linje med
PFG og stemmerett på landsmøtet. Hun mener nykom-
lingen vil bidra positivt i NFFs arbeide med å beholde
studentene som medlemmer etter endt utdanning og
turnustjeneste. Hittil har det vært et problem å holde på
studentmedlemmene når de går over i turnus.  Men
NFF har fått mange positive tilbakemeldinger etter at
turnuslønnen fikk et skikkelig løft ved siste forhand-
ling.

– Jo flere – dess bedre
Lar du deg verve som medlem i NFF før 1. februar neste år, er du med i trekningen av

en tur til verdenskongressen i Barcelona i juni. Både medlem nummer 8.000 og den

som verver medlemmet vil få stor oppmerksomhet, lover NFFs forbundsleder Anne

Lexow og generalsekretær Lene Rønning-Arnesen.

– Vårt faglige påfyll i form av etterutdanning og
kurs er langt billigere for medlemmer, sier Rønning-Ar-
nesen og legger til at det ikke blir noen spesielle
«stunt» utover det hun allerede har sagt i forhold til de
unge i medlemskampanjen.

– Vi ønsker å selge innholdet i det forbundet står for,
sier hun.

Skape spenning
– Men hvorfor konkurranser for å få medlemmer?

– Det skader ikke å skape litt spenning rundt verve-
arbeidet, og vi tror dessuten at fysioterapeuter liker
konkurranse. Alle som verver får premie, en NFF-
tennistrøye. Samtlige ververe blir med i trekningen av
ti av NFFs fagkurs. Det største spenningsmomentet er
hvem som blir medlem nummer 8.000 og hvem som
verver dette medlemmet. Begge vil bli behørig premi-
ert. Per 25. september er antallet medlemmer 7.812,
sier Rønning-Arnesen.

– Vi ser en meget positiv utvikling i medlemstallet,
men er ikke fornøyde før vi har alle fysioterapeuter i en
organisasjon. Vi jobber allerede med å synliggjøre vår
profesjonen, blant annet gjennom «Beveg-deg»-kam-
panjen, og vi vil synliggjøre oss mer i inkluderende ar-
beidsliv og i folkehelsearbeid generelt, sier Lexow.

Apropos økning av medlemmer, på noen uker i høst
meldte 146 nye studenter seg inn i NFF.

Flere gode grunner
Anne Lexow synes det er litt urimelig at FYSIOTERA-
PEUTEN avspiser dem med bare tre gode grunner for
medlemskap. Hun insisterer på å få med hva NFF har
oppnådd av gode ordninger de siste årene:
● 300 nye driftsavtaler i 1998.
● Små driftsavtaler omgjort til det volumet de burde

være på.
● Privatpraktiserende fysioterapeuter som har fått

redusert sin refusjon av Rikstrygdeverket, fikk
mulighet til å søke på nytt om å få refundert den
dekningen de hadde krav på.

● MT-utdanning på universitetsnivå.
● Vekttall for tysklandsutdanningen.
● Bortfall av pasientunderskrift for å få refusjon.
● Månedlige oppgjør fra trygden.
● Trygden honorerer fysioterapeuters arbeidsplass-

vurdering.
● Gode tariffavtaler for ansatte i helseforetakene.
● Videreutdanning i intensivfysioterapi.

NFFs medlemskampanje
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Lexow understreker at dette er resultater både av aktive
lokallag og et godt skolert sekretariat.

– Vi kan nå også gi juridisk bistand etter at vi har
ansatt en advokat og har en advokatfullmektig i vår
stab, sier forbundslederen.

– Få også med at vi har et godt fagtidsskrift som
holder medlemmene oppdatert. Redaksjonen er flink til
å fange opp det som skjer, fra endringer i forskrifter til
politisk utvikling. I tillegg til godt utviklede nettsider er
dette et viktig hjelpemiddel til fysioterapeuter i deres
daglige virke, sier Lexow.

Mange eksempler
Et eksempel FYSIOTERAPEUTEN trekker fram er fy-
sioterapeut Adrian van Leeuwens sak mot Foreningen
for Muskelsyke. Han fikk beskjed om å slutte på dagen.
Med  hjelp av NFF fikk han vite hvordan han skulle
forholde seg og hvilken rettigheter han hadde. Han gikk
til sak, krevde avskjedigelsen ugyldig og vant. Selv sa
han i intervju her i bladet (nummer 9/2001) at han ikke
hadde hatt mulighet til å føre saken alene.

Rønning-Arnesen mener alle kommunefysiotera-
peuter burde være medlemmer. Det begrunner hun med
nedskjæringene i helsesektoren, som forbundet har
sett rammer fysioterapeuter. ■

NFFs medlemskampanje

Medlemspremie. Anne Lexow, leder i NFF og generalsekre-
tær Lene Rønning-Arnesen frister med billett til verdens-
konferansen for fysioterapeuter i Barcelona for et nytt NFF-
medlem. Her foran olympiastadion i den spanske byen.
Foto: Heidi Johnsen/Scanpix/AP Photo/Cesar Rangel.
Bildet er manipulert
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Av Bernt Nilsen

Roar Robinson har vært medlem i NFF i 20 år i tillegg
til studietida og turnusåret tidlig på åttitallet. Troen på
et samlet kollektiv har han hatt gjennom hele yrkeskar-
rieren. Uansett om det er som fysioterapeut på fotball-
landslaget eller som krumtapp og lagkaptein på Hans &
Olaf Fysioterapi, er den 45-årige romsdølingen ubønn-
hørlig.

– Vi når lengst når vi løfter i flokk. Og jo flere som
løfter i samme retning, desto større er sjansen for å øke
vår betydning og innflytelse. Prinsippet er likt, enten
det gjelder et institutt, et fotballag eller et forbund. Økt
supportermasse, eller økt medlemsmasse, gir økt makt,
sier Robinson, som selvfølgelig har Molde FK som sitt
eget favorittlag.

Tredelt yrkesliv
Robinsons yrkesliv er delt på tre arenaer. Viktigst er in-
stituttet i Torggata i Oslo med 32 fysioterapeuter i sta-
ben. Hans & Olaf har etter hvert også blitt et senter for
manuell terapi. Robinson utdannet seg som manuell te-
rapeut allerede i 1987, og nå underviser han i faget ved
Universitetet i Bergen. Her er han også veileder for stu-
dentene. Men den kanskje morsomste arenaen han utø-
ver sitt fag på, er som fysioterapeut for landets mest
omtalte og utskjelte idrettslag, nemlig det norske
fotballandslaget. Selv om det er en liten del av hans to-
tale jobbliv, er det ikke minst her han har skapt seg et
navn. Han utgjør en viktig del av støtteapparatet under

Medlemmer med meninger
FYSIOTERAPEUTEN starter i dette nummeret en ny, fast spalte der vi slipper til medlemmer i NFF som har et kjent
navn på et eller annet område i samfunnet vårt. Vi lar dem fortelle hvorfor de er medlem av NFF og hva de mener er
NFFs viktigste oppgaver. Først ut er Roar Robinson, eier med driftsansvar for Hans & Olaf Fysioterapi i Oslo. Han er
kanskje mest kjent for å være fysioterapeut for vårt kjære, utskjelte og skamroste fotballandslag.

NFFs medlemskampanje

Best når vi står sammen!
– Jeg er medlem i Norsk Fysioterapeutforbund fordi det er kun en størst mulig organisasjon

som kan styrke vår status som fysioterapeuter. Som privatpraktiserende ser jeg ingen andre

alternativer.

Bli synlig. Roar Robinson er opptatt av at NFF skal bli
mer synlig i samfunnsbildet. Her er han mer opptatt av
Steffen Iversens helsetilstand. Foto: Olav Olsen/
Scanpix
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Av Heidi Johnsen
heidi.johnsen@fysio.no

– Skal NFF bli synlig må alle stå sammen. For å oppnå
status må man være stor. Det er bare rundt 9000 fysio-
terapeuter i landet. Det er for få til å være splittet opp i
flere organisasjoner. Å være stor er spesielt viktig i for-
handlinger og når man skal promotere hva fysiotera-
peutene virkelig kan, nemlig at de er eksperter på mus-
kel/skjelettlidelser, sier Nilsen.

Han mener det er et paradoks at det største helse-
problemet i dag nettopp er muskel/skjelettlidelser uten
at fysioterapeuter med sin kompetanse trekkes inn eller
synliggjør seg i denne helsedebatten.

– Hva er det som er bra med NFF?
– Jeg er imponert over fagligheten ikke bare i sekre-

tariatet, men i hele organisasjonen. Jeg er derimot ikke

NFFs medlemskampanje

landskamper. I tillegg har han kontakt eller konsultasjo-
ner med enkeltspillere på landslaget mellom kampene.

Må synes bedre
Selv om Robinson har vært medlem i NFF siden
studietida, betyr ikke det at han nødvendigvis synes alt
er såre vel i forbundet. Han er særlig opptatt av at NFF
må bli enda mer synlig i samfunnsbildet.

– Vårt forbund kan ta mer initiativ til å prege våre
soleklare helsedomener. Vi er spesialister innen muskel
og skjelett her i landet, og samfunnsdebatten går heftig
om hvordan vi kan redusere det enorme omfanget av
belastningslidelser i samfunnet vårt. I den debatten må
NFF være sterkere på banen. Det innebærer at vi må
synes godt i mediebildet og på denne måten heve vår
status. En overordnet helsepolitisk påvirkning i forhold
til stat og kommune på dette feltet må vi kollektivt ka-
nalisere gjennom NFF, sier Robinson.

– I tillegg kan også forbundet være mer aktiv i for-
hold til rammevilkårene når det gjelder våre faglige ut-
viklingsmuligheter. Mitt ståsted innen NFF er i Fag-
gruppen for manuell terapi, og jeg observerer at forbun-
det blir drevet effektivt og at ressursene blir tatt godt
vare på. Men vi trenger også et forbund som går i spis-

sen for å markedsføre hvor viktige vi er og forteller
hvilke ressurser vi besitter, uansett hvilken faggrupper-
ing vi hører til innen NFF, mener Robinson.

Viktig å være stor
Privat praksis og driftstilskudd er en annen av
Robinsons hjertesaker.

– Tilskuddsordningen er for statisk. Du får tilskud-
det nesten uansett hva du gjør, uten at kvalitet og egen-
art på det du gjør blir kontrollert og kvalitetssikret.
Dette innbyr til stillstand i privat drift, og vi kan ikke
lenger fortsette å la stat og kommune styre alt for mye
på dette området. Jeg har tro på at ett stort forbund skal
være statens samtalepartner  når det gjelder tilskudds-
ordninger, og jeg tar det som en selvfølge at NFF tar
denne oppgaven alvorlig i årene som kommer, sier
Robinson.

Blant annet derfor velger han å bli i NFF. Han tror at
en velsmurt organisasjon med bortimot 90 prosent av
nesten 9.000 fysioterapeuter i Norge står sterkere enn
en liten privat gruppering på noen hundre når staten sit-
ter på andre siden av forhandlingsbordet eller når helse
daglig er på dagsorden i våre medier. ■

Dette er logoen du vil møte når medlemskampanjen starter. Bernt Nilsen fra

kommunikasjonsbyrået Total, sier den har sin bakgrunn i landsmøtevedtaket

om at NFFs hovedmål er ett forbund for fysioterapeuter og fysioterapistudenter.

så imponert over synligheten. Det er en oppgave for
hver enkelt fysioterapeut å synliggjøre NFF på arbeids-
plassen og for sekretariatet å synliggjøre organisasjo-
nen på de arenaer der det er naturlig at fysioterapeuter
er til stede. Her har NFF et stort forbedringspotensiale,
sier Nilsen.

– Skal det brukes spesielle effekter eller kjennetegn i
den forestående kampanjen?

– Vi skal bruke kroppen i form av bøyelige dukker,
som kan brekkes og vris i alle ledd. Ellers blir det ulike
premieringer på veien mot vervemålet, sier han. ■
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Av Heidi Johnsen
heidi.johnsen@fysio.no

Helen Olsen, en av fem medlem-
mer i kongresskomiteén, konklu-
derer med at interessen viser at det
er behov for slike samlinger i
framtiden og håper at danskene vil
følge opp.

– Vi kaster gjerne ballen vi-
dere, men ser samtidig at det lig-
ger mye ansvar på oss fordi vi har
vært med og utdannet mange av
de nordiske terapeutene. I Norge
har vi et lite, men godt samlet fag-
miljø. I Sverige er det mer delt. En
slik samling gjør at vi får utvekslet
erfaringer, samtidig som vi får
faglig påfyll, sier Olsen.

Nye tanker
Kongressen hadde tre hovedte-
maer, genitalt lymfødem, sportsskader/lymfødem og
lymfødem i ansikt og hals etter behandling for cancer i
munn, svelg og strupe. Temaene var spesielt valgt fordi
de bare delvis dekkes av ordinære kurs og står for
mange fysioterapeuter som vanskelige behandlings-
områder. Tyskland var sterkt representert på foredrags-
siden og det var spesielt to foredrag som vakte opp-
merksomhet og som ble diskutert både på kongressen
og etterpå i de ulike praksisene, nemlig «det lymfatiske
barn» og behandling av genitalødem.

Hans Pritschows bidrag «Det lymfatiske barn»,
brakte tydeligvis inn mye nytt for de fleste i forsamlin-
gen som har barn i sin behandling. Han mener at mange
av disse barna ofte blir feilvurdert. Det kliniske bildet
av slike barn er blant annet at de puster gjennom mun-
nen, de snorker og snakker i nesen. De har problemer
med konsentrasjon, noe han mente kunne skyldes uro-
lig søvn på grunn av snorkingen og at de puster gjen-
nom munnen. Fordi de har problemer med konsentra-
sjonen, betrakter mange dem som late. Det mente han

Skandinavisk samling i lymfologi
Skandinavisk Forum for Lymfologi har ar-

rangert sin første nordiske kongress. Over

200 deltakere med gode tilbakemeldinger

taler for at dette ikke blir den siste. Tre da-

ger fordelt på to dager med faglig påfyll og

workshop var en ideell kombinasjon.

var en urettferdig merkelapp. Gjennom sin behandling
mente Pritschow å kunne avdekke noe annet. Blant an-
net fortalte han at symptomene forsvant hos enkelte et-
ter bare tre behandlinger, uten at han kunne gi noen
nærmere forklaring på hvorfor.

Vanskelig tema
Det andre temaet var behandling av genitalødem hos
kvinner og menn, som mange tydeligvis ser på som
vanskelig, både i forhold til undervisning og i behand-
ling, og ikke minst i mangelen på henvisning av pasien-
ter med genitalødem. Heinz Thoma la i sitt innlegg
vekt på både terapeutens behandling og betydningen av
pasientens egeninnsats for å få et bra resultat som pasi-
enten kunne leve med i hverdagen.

– Vår erfaring er at dette er et vanskelig tema. Der-
for var den praktiske kunnskapen workshopen ga svært
viktig. I evalueringen av kurset er workshop generelt
trukket fram som meget nyttig og lærerikt. Vi fysiotera-
peuter vil gjerne se praktisk behandling, sier Olsen. ■

Arrangør. Helen Olsen, fysioterapeut med spesialitet i onkologisk fysiote-
rapi, har fått mange positive tilbakemeldinger etter den nordiske kongressen
i lymfologi. Foto: Heidi Johnsen

Lymfologi

Interessert?
NFF har en egen

faggruppe for onkologisk

fysioterapi og

lymfødembehandling.

E-post: anne.stenseth@

c2i.net
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Lymfologi

For fem år siden ble Tone Guettler operert

for underlivskreft. I like mange år har hun

fått lymfødembehandling hos fysiotera-

peut. For henne er denne behandlingen

viktig spesielt i forhold til yrkeslivet.

Av Heidi Johnsen
heidi.johnsen@fysio.no

Guettler, som jobber 80 prosent som bibliotekar, er le-
der i Norsk Lymfødemforenings lokalavdeling Oslo/
Akershus. På landsbasis er det rundt 900 medlemmer,
mens hennes lokallag har rundt 320. Hun vet det er
langt flere enn de som er medlemmer som har en eller
annen form for lymfødem.

To til fire ganger i måneden går hun til behandling
hos fysioterapeut. Behandlingen består blant annet av
komplett lymfødembehandling og bandasjering. Årlig
bruker hun kompresjonsutstyr for rundt 20 000 kroner.
Dette dekkes av trygden etter søknad. Hun forteller at
fysioterapeutene er flinke til å hjelpe til med å fylle ut
søknader.

Men hun synes prisen fysioterapeuter tar for å til-
passe målsydde kompresjonsstrømper er høy.

Variert tilbud
Guettler er «heldig» som bor sentralt og har god tilgang
på lymfødembehandling. I resten av landet er tilbudet
variert. Ifølge Lymfeposten, medlemsbladet til Norsk
Lymfødemforening, er det mange pasienter rundt om i
landet som har problemer med å finne fram til en be-
handler i sitt nærområde. Det er rundt 190 fysioterapeu-
ter med spesialkompetanse i lymfødembehandling i
Norge. Fra Bodø og nordover til Vadsø finnes per i dag
bare 17. Fire er ansatt ved regionssykehuset i Tromsø
og behandler ikke pasienter som ikke er innlagt.

En spørreundersøkelse i pasientforeningen i Oslo og
Akershus viser at få må vente på behandling og den be-
handlingen som gis oppfattes som tilfredsstillende.

Selvbilde
Ingen kan se på Guettler at hun har problemer med
ødem etter kreftoperasjonen, og at hun daglig må bruke
kompresjonsstrømper og bandasjer for å holde ødem-
problemene i sjakk. Men hun sier det gjør noe med et
menneske å leve med en kronisk sykdom.

– Det tar tid å finne seg selv i den nye situasjonen.
Det er ikke alltid lett å kle av seg på  badestranden eller
i svømmehallen med strømper eller bandasjer. Da jeg

Livsviktig behandling
– Oppfordrer likesinnede til aktivitet

en gang sa til en nabo som også er fysioterapeut at jeg
var så lei dette benet, fikk jeg til svar: «Kvitt deg med
det da. Det finnes mye lekkert i rullestoler for tiden».

– Det gjorde noe med meg og ga meg nye perspekti-
ver på livet. Når noen spør meg hvorfor jeg har banda-
sjer, eller jeg selv er lei, sier jeg til dem og til meg selv
at jeg har overlevd en kreftsykdom. Denne
fysioterapeutens svar formidler jeg videre fordi det er
viktig at man kan få litt perspektiv på sin situasjon. Det
er viktig å møte forståelse, og hjelp til å sette ord på fø-
lelser, sier Guettler.

Selvbehandling
For personer med lymfødem er selvbehandling viktig.
Guettler forteller at hun behandler seg selv hver dag og
gjør øvelser av og til. Hun understreker at dette legges
det for lite vekt på. Blant annet vises det for lite øvelser
som er nyttige. Uttalelsene kommer hun med på bak-
grunn av tilbakemeldinger i medlemsbladet.

– Her mener jeg fysioterapeuter har en viktig opp-
gave i å lære sine pasienter øvelser som hjelper og opp-
fordre dem til å være aktive, sier hun. ■

Viktig samarbeid. For Tone Guettler, foran, er
fysioterapeuten Marit Johansen en viktig samarbeids-
partner i behandlingen. Foto: Heidi Johnsen
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Av Heidi Johnsen
heidi.johnsen@fysio.no

Det finnes rundt 10.000 lymfødempasienter her til
lands. To tredjedeler av disse har fått ødemet etter can-
cer. Petlund forteller at mange av hans legekolleger
inntil nylig har uttalt at det ikke er noe å gjøre med
lymfødem.

– Det er prisen du må betale for å være kvitt cancer,
er svaret mange får. Lymfødem kan riktignok ikke hel-
bredes. Det er en kronisk tilstand. Mikrokirurgi kan i
enkelte tilfelle hjelpe noe, men det er vanskelig. Selv
ble jeg overbevist og opptatt av lymfødembehandling,
etter å ha vært i Tyskland og sett på Földi-metoden,
hvor de blant annet har laget et konsept med innpak-
king og fysikalsk behandling, sier Petlund.

Ikke gjennomslag
Petlund, som er spesialist i fysikalsk medisin og rehabi-
litering, var inntil 1995 overlege på Rikshospitalet. Han
forsøkte å bygge opp en rehabiliteringsavdeling der,
men fikk aldri gjennomslag. Etter oppholdet i Tyskland
ble han overbevist om at lymfødempasientene kunne

– Stor tillit til fysioterapeuter
Statistikken forteller at stadig flere av oss vil få kreft i framtiden. Men tilbudet innenfor

onkologi står ikke i stil med statistikken. Carl Fredrik Petlund gikk av som overlege ved

Norsk Lymfødemklinikk for ett år siden. Det er ingen ny overlege i denne stillingen.

hjelpes til et bedre liv. I dag forteller pasientenes til-
bakemelding at han har rett.

– Jeg etterlyser mer forståelse for denne lidelsen i
helsevesenet. Det burde være slik at en lege som får
en pasient med lymfødem, har et opplegg for behand-
ling. Vi vet at det hjelper. Mange pasienter er funk-
sjonshemmede fordi de ikke får behandling, sier
Petlund.

Fysioterapeuter
Som overlege ved Norsk Lymfødemklinikk har hans
samarbeidspartnere vært fysioterapeuter med
spesialistutdanning innen onkologisk fysioterapi. Han
har selv undervist de fleste. Når FYSIOTERAPEU-
TEN treffer han på kongressen, hvor han er medisinsk
ansvarlig, sier han at det har vært en glede å få under-
vise interesserte og lærevillige fysioterapeuter.

– Jeg har samarbeidet mye med fysioterapeuter ge-
nerelt og det har fungert bra. Når vi har satset på spe-
sialisering, har vi satset på fysioterapeutene, for å
holde det innenfor en profesjon. Det er oppmuntrende
at lymfødembehandlingen er i medvind og se hvilken
hjelp vi kan gi våre pasienter, sier Petlund. ■

Pioner. Carl Fredrik
Petlund, tidligere
overlege i lymfologi,
har ikke fått noen
arvtaker til stillingen.
Foto: Heidi Johnsen

Lymfologi
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innspill  fra Folkestad

Partane i arbeidslivet og regjeringa inngjekk i fjor haust avta-
len om eit meir inkluderande arbeidsliv – til beste for den en-
kelte arbeidstakar, arbeidsplass og for samfunnet. Avtalen var
klart også eit verkemiddel for å «frede» sjukelønnsordninga,
som var under hardt press i kjølvatnet av Sandmannutvalet si
innstilling.

Eit av dei operative måla er å redusere sjukefråveret med
20 prosent i avtaleperioden. Trass i avtalen, held
sjukefråveret fram med å stige. For enkelte område er
sjukefråveret godt over gjennomsnittet. Dette gjeld mellom
anna for helse- og sosialsektoren, som også er  kvinne-
dominert.

Avtalen handlar ikkje berre om sjukefråver, men også om
å redusere omfanget av alders- og sjukepensjonering og om å
få fleire yrkeshemma i arbeid. Heller ikkje på desse områda
er det merkbar framgang.

I lys av dette er det nødvendig at UHO, som hovudpart i
avtalen, og medlemsforbunda forsterkar innsatsen for eit meir
inkluderande arbeidsliv. Talsfolk for regjeringa har uttrykt at
dei angrar på heile avtalen. Rett nok har både statsministeren
og administrasjonsministeren slått fast at regjeringa står bak
avtalen. Likevel viser dette kor sårbar sjukelønnsordninga
kan bli dersom avtalen ikkje verkar.

UHO og medlemsforbunda må i første omgang identifi-
sere kva for verkemiddel som best eignar seg på våre tariff-
område generelt og på våre bedrifter/arbeidsplassar spesielt.
På den måten kan vi utnytte ressursar og kunnskapar best
mogeleg.

Fysioterapeutane har i så måte ei nøkkelrolle i kraft av ei-
gen profesjon. Fysioterapeutane står for kunnskap og kompe-
tanse både med tanke på førebygging, behandling og trening.
Samstundes har profesjonen trening i å vurdere årsaker til
ulike sjukdomstilstandar, noko som også er viktig for
tilpassingar på arbeidsplassane og for funksjonsvurdering.

Mykje av profilen på arbeidet er definert av avtalen og vi
er forplikta på det. Dette er ikkje til hinder for at vi må gå
grundigare til verks. Nøkkelen til sjukefråveret ligg i arbeids-
livet, slik det no framstår. Vi har fått eit råare arbeidsliv, med
stadig sterkare krav til effektivisering, omstilling og individu-
ell prestasjonsvurdering. Samstundes er grunnbemanninga
lav og tidspresset sterkt, ikkje minst i helsevesenet. Med
sterkare fokus på konkurranse og detaljerte og personretta be-
lønningssystem, aukar faren for utstøytingsmekanismar og
for eit dårlegare arbeidsmiljø.

Det langsiktige og overordna målet må difor vere å frisk-
melde sjølve arbeidslivet.

Arbeidslivet må friskmeldast

Anders Folkestad
leiar av UHO

Lise N. Bernhard, dansk fysioterapeut, har un-

dersøkt betydningen av egenbehandling blant

pasienter med lymfatisk filariasis i Tanzania. Re-

sultatet var oppsiktsvekkende.

Lymfatisk filariasis er en utbredt
tropesykdom med rundt 140 mil-
lioner infiserte på verdensbasis.
Sykdommen oppstår ved mygg-
stikk hvor parasitten Wucchereria
Bankrofti overføres. Parasitten, en
orm, lever og utvikler seg i lymfe-
årene, som utvider seg og hindrer
passasje for lymfevæske. Lymfe-
ødem kan utvikle seg slik at det
hemmer psykisk og fysisk utfol-
delse og sosial omgang med andre
mennesker. I det nordøstlige Tan-
zania har to til sju prosent av be-
folkningen lymfeødem i arm eller
ben. På konferansen viste hun bil-
der av personer med bein så store
og hovne at de hadde store proble-
mer å bevege seg.

Ifølge Bernard har
lymfødembehandling ikke vært
brukt tidligere i Afrika. Behandling
er brukt i mindre omfang på pasi-
enter i India. Hun har gjort sin stu-

die på 47 pasienter, fordelt på to grupper med 21 og 26 perso-
ner i hver over tre uker. Felles for begge gruppene var at de
brukte strømpe mellom behandlingene.

Den ene gruppen ble behandlet av fysioterapeut i tre uker.
Den andre ble behandlet i fire dager. Deretter behandlet de seg
selv, kom tilbake til kontroll og fortsatte selvbehandling fram
til endelig kontroll etter tre uker. Etter tre uker var det ingen
signifikante forskjeller. Gruppene ble så kontrollert hver tredje
måned. Etter ni måneder viste selvbehandlingsgruppen en re-
duksjon på 12,81 prosent. Denne gruppen var også sterkt moti-
vert til å fortsette sin egenbehandling.

Bernard understreker at studien fortsatt er under utarbei-
delse og at dette er foreløpige resultater. Men hun synes de er
lovende og skal jobbe videre med den. Blant annet vil hun
sammenligne den passive formen for lymfeødembehandling
som stort sett gis i Europa, med et mer aktivt deltakende pro-
gram for pasientene hvor de selv tar mer ansvar med blant an-
net selvmassasje og selvbandasjering. Hun mener studien viser
at det er viktig å aktivisere pasientene og lære dem opp til å
behandle seg selv. Spesielt viktig er det der hvor det er liten
tilgang på helsepersonell som kan bistå. ■

Hjelp til selvhjelp
gir resultater

Undersøkelse. Fysiote-
rapeut Lise N. Bern-
hard, har sammenlignet
egenbehandling av
lymfødem med terapeu-
tisk behandling. Foto:
Heidi Johnsen
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Trond Wiesener (1) uttrykker sin skuffelse over
sammendraget – på ett ark, favnende to sider –
av de tverrfaglige kliniske retningslinjene for
undersøkelse og behandling av pasienter med
akutte korsryggsmerter, utarbeidet i regi av
Nasjonalt ryggnettverk (2). Retningslinjene var
bilag til Fysioterapeuten nr. 3/2002.

Wiesener gir til kjenne at han synes
retningslinjene er selvsagte og mener at de ikke
spesielt angår akutt rygg. For den som har fulgt
godt med innen feltet, som Wiesener har gjort i
mange år, er det klart at mye av den informasjon
som er kondensert på ett ark, må være velkjent
stoff. Men hvor selvfølgelig er slik kunnskap for
alle? For eksempel står det i retningslinjene
under behandling og tiltak at pasientene bør gis
råd om å være mest mulig i normal aktivitet og å
fortsette i/gjenoppta jobb så raskt som mulig,
selv om det gjør noe vondt i ryggen/benet. Er
dagens praksis at enhver fysioterapeut og lege
aktivt gir sine pasienter slike råd?

Generelle og konsise retningslinjer vil alltid
stå i fare for å bli sjablongmessige. De er uhyre
vanskelige å utforme, særlig når mange grupper
skal enes om dem. Med tanke på en helhetlig
behandling av pasienten, var en hovedhensikt å
lage tverrfaglige retningslinjer, som angår og
favner aktuelle klinikere, både leger, fysiotera-
peuter og kiropraktorer. Kunnskapen som
retningslinjene ble bygget på, er basert på
forskningsresultater. Det er viktig å presisere at
det her er snakk om retningslinjer, og ikke en
manual eller oppskrift på hvordan den enkelte
pasient skal behandles. Det kliniske skjønn må
utøves overfor hver enkelt pasient.

Ingen kan være uenig i at god kommunika-
sjon står helt sentralt i enhver konsultasjon.
Momentet «Den gode ryggsamtalen» har derfor
fått en helt spesiell og uthevet plass på arket. En
god pasientsamtale favner ivaretagelse av
pasientens plager og problemer, inklusive
psykososiale aspekter, allerede helt fra starten. I
en god pasientsamtale er også det budskap som
formidles i samsvar med aktuell kunnskap.

At fysisk aktivitet er bra for de aller fleste
pasienter med ryggplager, er rikelig dokumentert
i dag. Men hva slags trening, og hvilke øvelser
og bevegelser som er best, foreligger det ingen
sikker kunnskap om, hverken  for grupper av
pasienter eller for den enkelte pasient. Anbefalin-
gen om å inkludere øvelser for stabilitet, er
imidlertid basert på tre studier som alle er

Gammeldags tenkemåte på stivt papir?
Kommentar til Trond Wieseners innlegg i 8/2002 om tverrfaglige retningslinjer for akutt rygg

nøyaktig referert i rapporten. Dette er verifisert
ved flere studier av nyere dato (3-6) som
underbygger bruk av slike øvelser. Det er heller
inspirerende at det er utviklet treningsformer
som i kvalitativt gode studier viser lovende
resultater. Seksjon for fysioterapivitenskap,
Universitetet i Bergen, inviterer til en konferanse
og praktisk kurs (uke 19, 2003) hvor det
vitenskapelige grunnlaget for slik trening, samt
den praktiske utøvelsen vil være i fokus.

Wiesener poengterer med rette at vi må
skjelne mellom det at en så langt ikke har
undersøkt effekt av en gitt behandling, og det at
studier ikke har vist behandlingseffekt. Det er
vesentlig å være bevisst dette når man forholder
seg til evidensbasert kunnskap.

Vi anbefaler alle å gå inn i hele rapporten (2)
som er på 48 sider, og ikke nøye seg med det
som står på det fortettede arket. Da tror vi
mange av de spørsmål som Wiesener stiller,
langt på vei blir besvart.

Referanser
1. Wiesener T. Gammeldags tenkemåte på stivt
papir. Fysioterapeuten 2002; 69 (nr.8):15.
2. Nasjonalt ryggnettverk – Formidlings-
enheten. Akutte korsryggsmerter. Tverrfaglige,
kliniske retningslinjer. Oslo, 2002: Nasjonalt
ryggnettverk.
3. Hides JA, Jull GA, Richardson CA. Long-
term effects of specific stabilizing exercises for
first-episode low back pain. Spine
2001;26:E243-E248.
4. Richardson CA, Snijders CJ, Hides JA,
Damen L Pas MS, Storm J. The relation
between the transversus abdominis muscles,
sacroiliac joint mechanics, and low back pain.
Spine 2002;27:399-405.
5. O’Sullivan PB, Phyty GD, Twomey LT,
Allison GT. Evaluation of specific stabilizing
exercise in the treatment of chronic low back
pain with radiologic diagnosis of spondylolysis
or spondylolisthesis. Spine 1997;22:2959-69.
6. O’Sullivan PB, Twomey L, Allison GT.
Altered abdominal muscle recruitment in
patients with chronic back pain following a
specific exercise intervention. J Orthop Sports
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Anne Elisabeth Ljunggren,
Liv Inger Strand og Alice Kvåle
Seksjon for fysioterapivitenskap,
Universitetet i Bergen

Frikjøp av helse-
tjenester
Ordningen med frikjøp av pasienter som er
sykemeldt fra sin jobb, har eksistert en tid. De siste
årene er midlene som er avsatt til dette fra
Rikstrygdeverkets side ikke blitt benyttet fullt ut.
Dette kan henge sammen med at ordningen har
vært lite kjent. Alle har nok vist om at en kan kjøpe
helsetjenester i utlandet, men at en kan gjøre det
samme for sykemeldte innenlands har vært lite
kjent. Ordningen eksisterer altså og en kan lese om
den på trygdeetatens hjemmeside under «til deg
som venter på behandling».

Kravet er som sagt at du er sykemeldt og venter
på behandling, at lidelsen er enkel å behandle og
den må kunne behandles poliklinisk. Det må også
være sannsynlig at behandlingen du får gjør deg
arbeidsdyktig.

Pasienten kontakter legen sin eller trygdekonto-
ret dersom en mener at en fyller kravene, legen
krysser av for «frikjøp» på sykemeldingsblanketten
og trygdekontoret finner ut hvor og når behandlin-
gen kan skje og saken blir ordnet.

Hva kan vår faggruppe gjøre? De som ikke har
avtale med kommunen og RTV, eller som har ledig
kapasitet utover avtaleforholdet, kan bygge opp
behandlingskonsept tverrfaglig eller alene og sette
en pris på opplegget. Der etter tilbyr man dette til
fylkestrygdekontoret. Er dette interessant for
fylkestrygdekontoret inngår man en avtale om
frikjøp, og de lokale trygdekontorene vil bli
informert om tilbudet.

Selvfølgelig må det faglige være godt funda-
mentert før man eventuelt får en slik avtale, men
det er fullt mulig. Man blir også grundig evaluert i
ettertid og det er i grunnen bra. RTV vil ikke betale
for opplegg som ikke gir resultater.

Selv er jeg med i et tverrfaglig opplegg som tar
imot ryggpasienter som finansieres av RTV gjennom
frikjøp. Samarbeidspartene er ortoped, allmennlege,
fysioterapeut og HMS konsulent/fysioterapeut. I
basis har vi vår faglighet og baserer oss på de
retningslinjer som er gitt av Nasjonalt ryggnettverk.
Vårt mål er «tilbake til arbeid», kort beskrevet
gjennom å få samlet trådene for pasienten,
konkludere og iverksette undersøkelser/behandling
for pasienten. Og selvfølgelig følge dette opp.

Så langt er erfaringene gode, vi har fått mange
tilbake i jobb, de fleste med enkle tiltak bestående
av avklaringer, aktivitet og tilrettelegging på
arbeidsplassen. Jeg kan senere eventuelt komme
tilbake med tallmateriale dersom det skulle være av
interesse.

Fredrik Møller-Christensen,
medlem Privat råd
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Kjære forhandlingsutvalg
og Sentralstyre

Når har vi privatpraktiserende fysioterapeuter delegert ansvar for våre pasienter til dere? Er det vi som
fysioterapeuter utenfor forbundets kontorer, som har ansvar for våre pasienter og den behandlingen vi
kommer frem til for den enkelte, eller er det dere som sentralt plasserte personer, med teoretiske, vedtatte
nasjonale planer, som skal styre våre pasienter? Kan vi skjære alle over en kam, unge som gamle,
kronikere, funksjonshemmede som pasienter med nakkemyalgi?

Hvorfor denne innledningen? Selvfølgelig, resultatet av lønnsforhandlingene. Resultatet vi som
privatpraktiserende fikk via takstplakaten. Dette gjelder oss «vanlige fysioterapeuter». Dere halverer taksten
for varmepakninger, som er en av de mest brukte takstene, og når en bruker mer enn en pakning, får vi ikke
betalt for mer enn en pakning. Det vil si at vi tjener åtte kroner mindre per behandling per pasient ved bruk
av den tidligere takst 21 a og b etter forhandlingene enn før!

I svaret fra en representant fra forhandlingsutvalget får vi beskjed om at vi kan ta betalt for en ekstra
pakning. Hvor står det på takstplakaten? Hvem har i alle år påpekt at vi skal forholde oss til takstplakaten?
Det dere legger opp til er at vi kan «sette opp nye» takstgrupper på Takstplakaten. Var det hensikten?
Resultatet kan også bli at takst 10 får en enorm økning i bruken. Ikke for det at den i realiteten øker konkret,
men som en kompensasjon for bortfall av 21b og reduksjon av takst 21. Er dette et mål for forhandlings-
utvalget?

Er resultatet av forhandlingene i år et godt resultat? Å vise til prosentvis økning på takstplakaten sier
lite, da en takst gir minus åtte kroner som gjelder en stor gruppe, mens en annen gir pluss 42 kroner som
kun gjelder en liten gruppe av privatpraktiserende fysioterapeuter. Hva ble resultatet for offentlig ansatte
fysioterapeuter?

Hva gjør dere for å sette pensjonsalder ned til 65 år for privatpraktiserende, som tross alt er halvt
offentlig styrt av kommunene? Hvor er et fond, lik det som legene i alle år har bygget opp for privat-
praktiserende leger – et pensjonsfond – for privatpraktiserende fysioterapeuter?

Forhandlingsutvalget har fortsatt mye å ta fatt på når det gjelder privatpraktiserende. Med den
årskontingenten vi betaler forventer vi mer!

Berit Rødsand

Et ønske fra medlemmene
Svar til Berit Rødsand

I etterkant av de årlige forhandlingene om revisjon av avtalen om takster og driftstilskudd fordeles
det fremforhandlede tillegg på de enkelte takstene. Fordelingen skjer etter prioriteringer som er
innstilt av Privat råd og deretter vedtatt av Sentralstyret.
Når det gjelder årets endring på takstplakaten, ble det fra Privat råd i tillegg innstilt på at utgiftene til
varme pakninger skulle halveres, og dette beløpet legges til forhandlingsresultatet og legges på de
aktive behandlingsformene. Pengene ble ført tilbake til de takstene som oftest kombineres med
varme pakninger.

Innstillingen, som senere ble vedtatt av Sentralstyret, ble gjort med bakgrunn i de mange
henvendelser til NFF, og de mange svar på forespørsler til medlemmer, avdelinger og faggrupper om
ønsket endring på takstplakaten.

Vedtaket om å overføre penger fra passiv varmebehandling til aktiv øvelsesbehandling er derfor
ikke noe Privat råd eller Sentralstyret har initiert, men et svar på ønsker fra et flertall av NFFs
medlemmer.

Elin Engeseth, nestleder

Nettdebatt
Du kan også diskutere helsepolitikk,
fysioterapi, lønns- og arbeidsvilkår
og mye annet på
www.fysioterapeuten.no/diskusjon

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

Skriv i
FYSIOTERAPEUTEN!

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

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

STADTHOLDER®-MOOR

Din totalleverandør 
av produkter innen:

Varme- og  kuldeterapi
Gel, kremer, massasjeolje

Tape, bandasjer
Hjelpe- og støtteputer

Hygieneprodukter
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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  

Ekspedisjonsgebyr kr 35,-
Rabatt ved to betalende voksne: Maks. 1 barn 0-6 år gratis i foreldrenes seng. Maks. 2 barn
7-15 år halv pris i foreldres rom. Oppholdet innkluderer kun sluttrengjøring. 
Med forbehold om utsolgte datoer og trykkfeil.

Alpinopplevelser på Kvitfjell!

pris pr. pers. i dobbeltrom fra

kr 699,-

pris pr. pers. i dobbeltrom  fra

kr 1.599,-

3 dagers weekend på ★★★★ hotell

Quality Hotel Winn Göteborg
Hotellet tilbyr restaurant, bar, badstue,
solarium og  innendørs swimmingpool.
Alle rom har bad/WC, telefon og TV.

Tilbudet gjelder weekender frem til
20.12.02. Med forbehold om utsolgte
datoer og trykkfeil.

REISER - med egen transport - for lesere av

Gøteborg - en hyggelig storby

Kvitfjell Alpinanlegg ligger mellom Fåvang
og Ringebu på vestsiden av Gudbrands-
dalen, og med en storslått utsikt mot
Rondanes mektige fjell. Under OL i 1994
var Kvitfjell arena for de fartsfylte og dra-
matiske øvelsene i utfor og Super-G, og er i
dag  et av landets mest ettertraktede ski-
sportsteder. Her finner du alt fra krevende
svarte utfordringer for den erfarne skientusi-
ast, til de enklere grønne og blå alpinbakker,
alt innenfor et og samme område. Kvitfjell

har også en velutbygd snowboardpark med
brede halfpipes, big jumps og fun boxer, det
naturlige vintermekka for snowboardere.
Vennlige Kvitfjell Hotell ligger midt i alpin-
bakken og vintereventyret starter rett uten-
for døren. Når mørket senker seg, er det
klart for afterski i hyggelige omgivelser på
hotellet. Kvitfjell Hotell har naturligvis alle
rettigheter.

Gøteborg er absolutt Sveriges mest hyggelige storby. Byen
ånder av liv på de mange innkjøps- og promenadestrøkene hvor
byens rike caféliv blomstrer i all sin prakt. Unn deg en tur til
det imponerende bygningskomplekset Nordstan som er som en
hel bydel under tak, her venter hundrevis av spesialforretninger
på deg! Her kan du oppleve kanaler som i Holland og byens
mange trikker sørger for et hyggelig storbypreg. Gøteborgs
kulturliv tilbyr et vell av teaterforestillinger, store operafore-
stillinger i Gøteborgsoperaen, konserter på Scandinavium og
alle kafeene, diskotekene og nattklubbene gir byen et interna-
sjonalt snitt. Jo, Gøteborg er virkelig et spennende bekjent-
skap! Ditt 4-stjerners Hotel Winn Göteborg ligger bare 2,5 km
fra Gøteborgs absolutte sentrum, og
har gratis parkering.

Enkeltromstillegg kr 300,-
Voksen i ekstra oppredning fra kr 549,-
Ekstra døgn med frokost kr 299,-
Avbestillingsforsikring:
pr. voksen kr 48,-/pr. barn kr 24,-.

6 dagers Vinterophold på  hotell i Ringebu

Kvitfjell Hotel
Hotellet tilbyr restaurant, bar og oppholds-
rom. Alle rom har bad/WC, telefon og TV.

Ankomstdatoer:
05.01., 12.01.03 . . . . . . . . . . . . . .kr 1.599,-
01.01., 19.01., 26.01., 02.02., 
23.03., 30.03.03 . . . . . . . . . . . . . .kr 1.699,-
02.03., 16.03., 11.04.03  . . . . . . .kr 1.899,-
09.02., 16.02., 23.02., 16.04.03  .kr 2.099,-
OBS! Ankomst 01.01., 11.04., 16.04.03 er
ikke søndager.

Enkeltromstillegg kr 749,-
Voksen i ekstra oppredning fra kr 1.399,-
Avbestillingsforsikring:
pr. voksen kr 98,-/pr. barn kr 49,-.

Julebordshelg:
I helgene 29.11., 06.12.

og 13.12. serverer
hotellet julebord inkl.
gløgg og entré til dans.
Derfor er det et tilegg
på kr 150,- pr. pers.

Christen Apraksin



 

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.

 3 Nord-Norge

 1 Midt-Norge

 4 Vest-Norge

 2 Øst-Norge

 4 Oslo og Akershus

 1 Sør-Norge

 0 Utlandet

Møter og kurs, side 36-41

fysioterapeuten

Finnmark • Troms • Nordland • Svalbard

Nord- og Sør-Trøndelag • Møre og Romsdal

Sogn og Fjordane • Hordaland • Rogaland

Hedmark • Oppland • Buskerud • Telemark

Vest-Agder • Aust-Agder



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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Priser og tidsfrister står på nest siste side. 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, 0103 Oslo.

HELSFYR-SINSEN BYDELSFORVALTNING

Carl Berner Fysikalske Institutt DA har ledig
vikariat fra 01.01.03 - 30.11.03. 100% driftstilskudd.

Nærmere opplysninger v/Gro Stakkeland Tlf. 22 35 5 506.
Søknad sendes Bydelsforvaltningen Helsfyr-Sinsen,
P.b. 6334, 0604 OSLO, innen 01.11.02.

LUSTER KOMMUNE

Kraftkommunen Luster ligg ved Sognefjorden og har ca. 5000 innbyggjarar, eit inn-
byggjartal som har vore stabilt dei siste 30 åra. I kommunen finn ein naturperler
som  Jostedalsbreen og Jotunheimen, og det er såleis  fantastiske vilkår for frilufts-
liv. Luster har eit aktivt kulturmiljø. Vi har elles barnehagar med full behovs-
dekning, skulefritidsordning, kommunal musikkskule, idrettshall, vintersportssenter
m.m. Helsetenesta er lokalisert i godt utstyrt helsesenter i kommunesenteret
Gaupne som ligg ca. 25 min. køyretid frå utdannings- og regionsenteret Sogndal.
Nærare opplysningar om Luster kommune finn du på: www.luster.kommune.no

Fysioterapeutstillingar
Følgjande vikariat er ledige:

- 50 % stilling som kommunefysioterapeut.
Vikariat fram til 01.07.03. Arbeidsstad: Gaupne omsorgssenter.

- 50% stilling som kommunefysioterapeut.
Vikariat fram til 01.02.03. Vikariatet kan bli forlenga.
Arbeidsstad: Luster omsorgssenter.

Dei to stillingane kan kombinerast.

Luster omsorgssenter og Gaupne omsorgssenter ligg ca.15 km frå kvar-
andre. Ved sida av behandling av brukarane som bur på institusjonen,
kan behandling/vurdering av pasientar i open omsorg vere aktuelt. Det er
tett samarbeid med ergoterapitenesta, pleie- og omsorgspersonale ved
institusjonane og heimesjukepleie.
Journalføring er EDB basert ( GERICA).
Det er ønskeleg å disponere bil, men det er ikkje ein føresetnad.

Vi ønskjer å få kontakt med ein kollega som er interessert i å jobbe med
eldre, å byggje opp erfaring på ulike fagfelt gjennom kontakt med dei an-
dre teammedlemmene (barnebehandling, MT, terapiridning m.m. ) og
med god samarbeidsvilje og evne til å organisere arbeids- oppgåver
sjølvstendig.

Nærmare opplysningar kan ein få ved å kontakte sjefsfysioterapeut Joep
Navarro,
tlf.  57 68 56 09, e-post: Joep.Navarro@luster.kommune.no  eller kom-
munelege /helsesjef Knut C. Schønberg, tlf. 57 68 56 00, e-post:
Knut.Cotta.Schonberg@luster.kommune.no
Sjå òg vår heimeside www.luster.kommune.no .

Søknad skal skrivast på eige søknadsskjema. Søknad og rettkjende
kopiar av vitnemål og attestar skal sendast: Luster kommune,
Rådhuset, 6868 GAUPNE.
Søknadsskjema: Servicetorget, tlf. 57 68 55 00 eller
www.luster.kommune.no .

Søknadsfrist: 25. oktober 2002.

www.fysio.no/kurs.html

FYSIOTERAPEUTENs stillingsannonser
finnes også på

www.fysioterapeuten.no/arbeidsmarked

Klinikk 5, avd. for fysio- og ergoterapi, poliklinikken

Bli med "å markere manuell terapi i den offentlige helse-
tjenesten".

- 100% fast stilling
Avd. for fysio- og ergoterapi søker fortrinnsvis manuell
terapeut tilknyttet poliklinikken, avd. for fysikalsk
medisin og rehabilitering. En fysioterapeut med erfaring
fra lignende selvstendig arbeide kan også være aktuelt.
Den som blir ansatt må ha evnen til å arbeide selvstendig
og  ha vilje til samarbeid og faglig fornyelse.

Arbeidsoppgavene  er tverrfaglig utredningsarbeid av
muskel- skjelettlidelser.

Avdelingen ledes av en spesialist i fysikalsk medisin og
rehabilitering. Det er tilknyttet 2 andre spesialister i
manuell terapi  og en med psykomotorisk fysioterapi til
avdelingen. Miljøet er utfordrende og faglig stimule-
rende.

Det er mulighet til å ha  privat klinisk arbeid etter
artbeidstid.

Lønn etter avtale.

Nærmere informasjon ved avd. leder Grethe Sterner,
tlf:  35003661 eller  avd. overlege Gunnar Oland
tlf.  35003663.

Se også våre hjemmesider www.sthf.no

Du kan søke direkte fra våre hjemmesider, få tilsendt vårt
søknadsskjema på E-post personal@tss.telemax.no eller
ringe oss på  tlf. 35004097.

Tilsendte attestkopier/dokumentasjon vil ikke bli retur-
nert.

Søknadsskjema/søknad med CV kan også  sendes til:
Sykehuset Telemark HF,  Pers.- og org.avd. ,  3710 Skien

��������	
������������	�����

Manuell terapeut
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RINGERIKE KOMMUNE
Austjord Behandlingssenter

Ved Hønefoss Fysioterapi
ledig 75% driftsavtale fra 010103.

Instituttet er velutstyrt og drevet etter nyeste prinsipper innen trening
med avlastning og MT.
Det søkes etter fysioterapeut med spesialkompetanse i dette.

Tildeling av driftsavtale betinger kjøp av andel av praksisen.
Kontaktperson: Sigrid Svendsen, mob. 975 21 928

Søknad med kopier av attester og vitnemål sendes;
Teamleder Eli-Anne Jacobsen, Ringerike kommune,
ReHabiliteringsteamet, Austjord, 3514 Hønefoss
innen 4.november 2020.

Oslo kommune
Bydel Gamle Oslo

Ledig 100% driftstilskuddsavtale for 
fysioterapeut i bydel Gamle Oslo
Bydel Gamle Oslo preges av kulturelt og sosialt mangfold.
Bydelen ligger i Oslo indre øst og har et vidt spekter av
arbeidsområder og utfordringer som gjør den unik i norsk
offentlig sammenheng. Bydelen har 25 000 innbyggere. 

En 100% driftstilskuddsavtale for fysioterapeut er ledig fra
januar 2003 ved Kontorfellesskapet Kampen Fysikalske
Institutt. Det er tilknyttet fire 100% driftstilskuddsavtaler til
instituttet. Søker kan kjøpe seg inn i kontorfellesskapet med 1/4
del. Instituttet ligger sentralt på Tøyen med god pasienttilgang. 

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Mer informasjon kan innhentes ved Kontorfellesskapet
Kampen Fysikalske Institutt v/Terje Ellingsen, tlf: 22 67 73 30.

Kontaktperson i bydelen er Siri Willumsen, tlf 23 43 11 18.

Søknad sendes Bydel Gamle Oslo v/Siri Willumsen, 
Pb 9406 Grønland, 0135 Oslo

Søknadfrist: 7. oktober 2002.

Bydel Gamle Oslo
Heimdalsgaten 14B, 0561 Oslo

Se www.oslo.kommune.no  

Vardø kommune
Helse- og sosial

Vardø kommune ligger på 70 grader nord og 31 grader øst.
Kommunen har 2 sentra: Kiberg som ligger på fastlandet,
og byen Vardø, totalt er det ca 2700 innbyggere i kommunen.
Vardø fikk bystatus i 1789, og er den eneste byen i Europa med
arktisk klimasone. Byen ligger på en øy, og har undersjøisk tunnel-
forbindelse med fastlandet. Kommunenes viktigste næringsvei er
fiskeriene, vi har en av landets mest moderne fiskerianlegg i tillegg
til rekefabrikk og rognfabrikk. Vardø kommune har fått status som
omstillingskommune og er valgt til 1000-årsstedet i Finnmark.
Vi har en unik natur for de som er interessert i friluftsliv, har mange
lag og foreninger og et rikt musikkmiljø. Vardø er kalt for «den muntre
byen ved Bussesund». Det er mange og spennende muligheter
for de som vil bo og etablere seg i Vardø.

FYSIOTERAPEUT
med driftsavtale - vikariat
Det er ledig et svangerskapsvikariat for snarlig tiltredelse som
fysioterapeut i Vardø kommune. Stillingen har driftsavtale om
privat praksis.
Fysioterapitjenesten består av 2 stillinger og er organisert i
helsetjenesten med Helse og sosialsjef som øverste leder.
Vi søker en fysioterapeut som liker utfordringer, er fleksibel,
handlingsretta og har vilje til tverrfaglig samarbeid.
Det må påberegnes noe kommunalt forebyggende arbeid og
rehabilitering overfor barn, funksjonshemmede og eldre.
Lønn etter avtale og i henhold til regler og annet avtaleverk.
Kommunen er behjelpelig med å skaffe bolig og barnehageplass.
Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse
til Helse og sosialsjef Hege Wikestad, tlf. 78 43 33 00 eller
fysioterapeut Evy Stock, tlf. 78 94 35 36.
Søknad med bekreftede attester sendes Vardø kommune
v/personalkontoret, postboks 292, 9950 Vardø innen 25.10.2002. C
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Fysioterapiseksjonen
er organisatorisk ein del av Avdeling for fysikalsk medisin og rehabili-
tering og har 18 stillinger for fysioterapeutar, 1.5 stilling for assistentar og
2 stillinger for turnuskandidatar. Seksjonen dekkjer fagområda  kirurgi,
ortopedi, medisin, fysikalsk medisin og  rehabilitering, revmatologi,
kvinneklinikken,  pediatri  og  psykiatri. Fysioterapitenesta rettar seg mot
både inneliggande og polikliniske pasientar. Seksjonen tar imot
studentar frå fysioterapihøgskulane. Alle blir tilsett ved
fysioterapiseksjonen med sjeffysioterapeut som nærmaste overordna,
men har sitt daglige arbeid ved ei avdeling, med atterhald om
organisatoriske endringar.

Leiande fysioterapeut
Vi har frå 01.01.03 ledig stilling for leiande fysioterapeut ved psykiatrisk
avdeling. Psykiatrisk avdeling er akuttavdeling for vaksne.

Leiande fysioterapeut arbeider hovedsakeleg klinisk, men har eit særskilt
ansvar for samarbeidet mellom avdelinga og fysioterapiseksjonen,
fagutvikling og opplæring. Det kliniske arbeidet består i individuell
behandling, bevegelsesgrupper og tilrettelegging av fysisk aktivitet.

Vi ønskjer ein fysioterapeut med
• Norsk offentleg godkjenning.
• Kompetanse og interesse for arbeid med psykiatriske pasientar.
• Positiv innstilling til særfagleg og tverrfagleg samarbeid.

Den som blir tilsett må regne med å gå i vaktplan, p.t. 36 t/veke inkludert
4 timar laurdag el. søndag kvar 6. helg, og delta i vår telefonvaktordning.

Vi tilbyr:
• Gode mulegheiter til fagleg utvikling med bl.a veiledning av psykiater.
• Godt arbeidsmiljø.
• Hjelp til å skaffe bolig og barnehageplass.
• Flott natur med unike mulegheiter.

Nærmare oppl.: Sjeffysioterapeut Bente Marit Borhaug, tlf. 70 10 50 00.
Sjukehusets heimeside.: http:// www.smr.no/

Lønn: Lønn er under vurdering.

Søknad: Bruk helst sjukehuset sitt eige søknadsskjema. Dette får du ved
å henvende deg til informasjonen, tlf. 70 10 50 00 eller
hjemmeside.: http:// www.smr.no/

Skriftleg søknad med kopi av vitnemål og attestar sendast til:
Helse Sunnmøre HF, Ålesund sjukehus, personalkontoret,
6026 Ålesund. Søknadsfrist: 25. oktober 2002.

Helse Sunnmøre HF er ei eining under Helse Midt-Norge RHF. Organisasjonen består av
Ålesund sjukehus, Volda sjukehus, Mork Rehabiliteringssenter og Nevrohjemmet

Rehabiliteringssenter. Føretaket har til saman ca 2300 stillingsheimlar. Helse Sunnmøre
HF er eit differensiert helseføretak som kan tilby behandling innanfor dei fleste
spesialitetar innan somatikk og psykiatri. Har eigne barnehagar og bustadar.

Helse Sunnmøre er frå 2002 ei inkluderande arbeidslivsverksemd.
Vi tilbyr eit røykfritt arbeidsmiljø.
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Sykehusets ledige stilinger ligger på internett:
www.jobbnord.no og www.jobbnett.no

Helse Sunnmøre HF
Ålesund sjukehus
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LÆRDAL KOMMUNE

Lærdal kommune – med sine om lag 2200 innbyggjarar – ligg inst i Sognefjorden
og har god kommunikasjon både til Oslo og Bergen. I kommunen er det store
utmarksområder med gode vilt- og innlandsfiskeressursar. Me har nyleg tatt i bruk
nytt og funksjonelt lokale for kommunehelsetenesta med samlokalisering av lege-
senter, helsestasjon, fysioterapi og psykiatrisk sjukepleiar. I kommuen ligg også
Lærdal Sjukehus.

LEDIG 50% KOMMUNALT DRIFTSTILSKOT
FOR FYSIOTERAPEUT

Lærdal kommune har vedteke å opprette ein 50% kommunal driftsavtale
for fysioterapeut. Avtalen vert å gjelda frå snarast.

Kommunen har i tillegg ein 100% stilling som kommunefysioterapeut og
har periodevis hatt turnuskandidat i 100% stilling.
Kommunen ynskjer primært lokalisering i kommunehelsetenesta sine lo-
kaler, men evt ynskje om anna lokalisering vil også kunne være aktuelt.

Søknadsfristen er sett til 4. november.

Ved spørsmål, ta kontakt med helse- og sosialsjef Hadle Blikra,
tlf. 57 64 12 30/91 32 83 51.
Søknaden sendes til Lærdal kommune, Helse- og omsorgsetaten,
P.b. 83, 6886  LÆRDAL.

PORSANGER KOMMUNE

Porsanger kommune ligger midt i Finnmark fylke og har ca. 4500 innbyggere.
Kommunesenteret Lakselv har ca. 2500 innbyggere, og stedet har gode kommuni-
kasjoner og godt servicetilbud. Kommunen har variert natur med rike muligheter
for friluftsliv. Ønsker du å oppleve noe nytt og spennende, ta turen til oss!

Vi har ledig 100% fast stilling som

KOMMUNEFYSIOTERAPEUT fra 010103

Porsanger kommune har 2,5 stillinger som kommunefysioterapeuter og
1,5 avtalehjemler.

Nærmere opplysninger ved sjeffysioterapeut Gerd Marie Østbø, tlf. 78
46 00 61. Lønn etter avtale. Flytteutgifter dekkes etter reglement. Kom-
munen er behjelpelig med å skaffe bolig.

Skriftlig søknad med att. kopi av vitnemål og attester sendes:
Porsanger kommune, Administrasjonsavdeling, 9712 Lakselv
innen 1. november 2002.

TYSNES KOMMUNE

50% + 20% heimel ledig
ved Tysnes Fysikalske Institutt

For nærare opplysningar, kontakt fysioterapeut
Åshild Matre på tlf. 53 43 21 42.
Søknad vert å senda Tysnes helse- og sosialkontor,
Kommunehuset, 5685 Uggdal innan 01.11.02.

Allmennpsykiatrisk avdeling

Allmennpsykiatrisk avd. ligger i Asker, ca. tre mil fra Oslo og avd. fokuse-
rer på kvalitets- og fagutvikling. Avd. tar imot pasienter fra Ullevål sektor,
og den er inndelt i kliniske enheter som gir et differensiert behandlings- og
rehabiliteringstilbud til pasienter med psykoser og personlighets-
forstyrrelser.

Fysioterapeut I
UUS nr. 0200962. Fast st., 36 t/uke. Lønn etter avtale
Ansvarsområde/arbeidsoppgaver: Gi prioritert og tilfreds-
stillende fysioterapitilbud til inneliggende pasienter.
Undersøkelser og funksjonsvurderinger. Behandling indivi-
duelt og- eller i gruppe. Deltagelse i tverrfaglig team.
Undervisning og veiledning av pasienter, pårørende og per-
sonale. Deltagelse i kvalitets- og fagutviklingsarbeid.
Hjelpemiddelformidling. 
Kval.: Autorisert fysioterapeut. Ønskelig med videreutdan-
ning i psykiatri og etterutdanning i psykiatrisk og psykoso-
matisk fysioterapi og erfaring med psykiatriske pasienter.
Søkere må kunne arbeider selvstendig. Samarbeidsevne og
personlig egnethet vil bli vektlagt.
Kontaktperson: Anne-Berit Wang tlf. 66 90 87 13
Søknad sendes: Ullevål universitetssykehus, Psykiatrisk
divisjon, divisjonsdirektøren, 0407 OSLO innen 24.10.02.

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
Psykiatrisk divisjon

www.ulleval.no

Ergonomisk rådgiver
Ltr: 36- 57 (kr. 263. 600- 377. 200)
Hel stilling, fast.

Arbeidsmiljøavdelingen; består av HMS-sjef, 2 bedriftsleger, 2 bedrifts-
sykepleiere, ergonomisk rådgiver, attføringskonsulent, HMS-koordinator,
yrkeshygieniker, HMS-rådgiver og kontormedarbeider.

Tjenesten drives i samsvar med Arbeidsmiljøloven.

Arbeidsoppgaver: Arbeidet består i arbeidsplasskartlegginger, ergono-
miske tilrettelegginger, opplæring i arbeidsteknikk, opplæring i for-
flytningsteknikk, undervisning, rådgivning ved nybygging/ombygginger,
rådgivning ved innkjøp av utstyr og bistand i attføringssaker.

Kvalifikasjonskrav: Vi søker etter fysioterapeut fortrinnsvis med 
utdanning/erfaring fra ergonomi, men også andre med interesse for fag-
området kan søke.

Selvstendighet og god muntlig og skriftlig formuleringsevne kreves.

Personlig egnethet vektlegges.

Tiltredelse ønskes 1. januar 2003.

Vi kan tilby: Lovfestet pensjonsordning. Vi kan være behjelpelige med
bolig og barnehageplass (oppgi i søknaden hvis ønskelig). 

Nærmere opplysninger ved ergonomisk rådgiver Kirsti Degrè, 
tlf 23 07 27 28, e- mail kirsti.degre@Rikshospitalet.no eller HMS- sjef
Nina Skylv, tlf 23 07 27 21, e- mail nina.skylv@Rikshospitalet.no 

Søknad merkes 9312 og sendes innen 25. 10. 2002 til Arbeidsmiljø-
avdelingen, 

Rikshospitalet, 0027 Oslo

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

ASKØY KOMMUNE
Kommunehelsetjenesten

Askøy kommune har ca. 20.000 innbyggere og nås ved 15 minutters kjøring fra
Bergen sentrum via Askøybroen eller 8 min. med hurtigbåt. Kommunen kan tilby
sine gjester og innbyggere kultur, historie og natur i skjønn forening. Det kommu-
nale tjenesteapparatet – som har ca. 1.500 ansatte/1.050 årsverk – er organisert i 9
fagavdelinger samt avdeling for stabsenheter.

Fysio-ergoterapiavdelingen
Driftsavtale – fysioterapeut. St. nr.: 174/02

Ledig driftsavtale – 36 t/uke (100% stilling)
ved Florvåg Fysioterapi
Florvåg Fysioterapi er gruppepraksis med 3 driftsavtaler. Søkere må
være villig til å kjøpe seg inn i praksis.
Kommunen ønsker å signalisere at man ikke har fysioterapeut med MT-
kompetanse – uten at dette vil være avgjørende i tildelingsprosessen.

Spørsmål vedr. instituttet og overtakelse av praksisandel kan rettes til
Liv Magnussen, tlf. 55 58 56 41/926 54 911.
Kontaktperson vedr. driftsavtalen: Sjeffysioterapeut Mona Løchen,
tlf. 56 15 83 32.
Søknadsfrist: 8. november 2002.

Generelle opplysninger:
Søknadsskjema/søknad med CV, vedlagt attester og vitnemål, merkes
med st. nr. og sendes til Askøy kommune, Kommunehelsetjenesten,
Nygjerdet 4, 5300 Kleppestø.

VEGÅRSHEI KOMMUNE

Med forbehold om kommunestyrets godkjenning i møte 01.10.02
har kommunen fra 1.januar 2003 ledig

fast 40% driftsavtale for fysioterapeut
Den som tildeles driftsavtalen må forplikte seg til også å dekke et 20%
vikariat  i kommunefysioterapeutstillingen ( fastlønnsstilling ) for tids-
rommet 1. januar 2003 – 27.novenber 2003, evt. ved at driftsavtaledelen
reduseres noe i dette tidsrommet.
Kommunen har i tillegg til ovenstående en kombinert stilling
( 40% driftsavtale og 40% fastlønnsstilling ).

Driftsavtalen dekker ordinær fysioterapivirksomhet i henhold til lov
om kommunehelsetjenesten. Praksisen er lokalisert i kommunalt
behandlingslokale, sammen med ovennevnte 40%-avtale. Både kontor og
behandlingslokale ligger i kommunesentret.
Når det gjelder vikariatet i fastlønnsstillingen, blir arbeidsområdet å
utarbeide i samarbeid med kommunens fysioterapeut.
Skole, barnehage og andre kommunale funksjoner i gangavstand fra
sentret.

Fysioterapeutens arbeid skjer i nært samarbeid med den øvrige helsetje-
nesten i kommunen, og med pleie- og omsorgstjenesten.
Kommunen har tilsatt ergoterapeut i 80% stilling.

Nærmere opplysninger kan fåes ved henvendelse til helse- og sosialsjef
Gustav Roland, tlf. 37 17 02 32.

Søknad med CV og bekrefta vitnemål og attester sendes
Vegårshei kommune, Rådmannskontoret, 4985 Vegårshei
innen 1.november 2002.

www.fysioterapeuten.no/arbeidsmarked

UTSTYR SELGES RIMELIG
grunnet avvikling av Inst. for psykosomatisk fysioterapi: videospiller med
monitor; transportabel overhead; venteromsstoler; arkivskap; oljeradiator;
bokhyller og diverse inventar.
Henvendelse tlf. 22 55 76 19 (48) kl. 12.00 – 13.00.

TRAKSJONSMOTOR ØNSKES KJØPT
Henv. Sandnessjøen Fysikalske Institutt Tlf. 75 04 09 75 / Fax. 75 04 09 15.

Inst. i Bergen ønsker kjøpe div. fys. utstyr:
(benk, erg.sykk., nedtr.app., stativ m. manualer, vektmansj., pølle, ter.krakk,
u.l. m. bord). Tlf. 55 24 24 19/97 75 75 28.

Interferens apparat m/vacuum ønskes kjøpt.
Tlf. Pål / 35 53 52 92.

Avdelingsleder
Vikariat som avdelingsleder kommunefys./ergoterapeutene
Ved Rehabiliteringsenheten er det ledig 100% vikariat som avd.leder
for kommunefys./ergoterapeutene fra snarest og i ett år frem i tid.
Stillingen blir en av foreløpig 3 avd.ledere i Rehabiliteringstjenesten,
med enhetsleder som nærmeste overordnede. Hovedkontoret vil være
lokalisert på Seminaret rehabiliterings- og omsorgssenter, mens
kommunefys./ergoterapeutene vil ha sitt tjenestested spredt over hele
kommunen. Ansvarsområdet blir faglig oppfølging av kommunefys./
ergoterapeutene, samt daglig drift av tjenesten. Stillingsinnehaver vil få
eget budsjettområde og egne budsjettrammer å forholde seg til, men
vil ikke ha anvisningsmyndighet. Det vil bli utarbeidet funksjons-
beskrivelse for alle avd.lederstillinger i enheten.

Avlønning for avd.ledere vil være i st.kode 7451.

Kvalifikasjonskrav til stillingen er 3-årig grunnutdanning innen helse/
sosialfag, samt godkjent videreutdanning. Det er ønskelig at videreut-
danningen er innenfor helse- og sosialadministrasjonen, rehab./hab. eller
veiledningspedagogikk. Annen relevant videreutdanning kan vurderes.

Nærmere oppl. fås hos enhetsleder Katrin Reil Conradi, tlf. 915 72248.

Søknad sendes Seminaret rehabiliterings- og omsorgssenter,
Seminarbakken 1, 9008 Tromsø. Søknadsfrist: 18. november 2002.

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

Etterutdanningsvirksomheten i NFF får hvert år betydelige midler fra Fond til et-
ter- og videreutdanning av fysioterapeuter. Rammebevilgningen omfatter til-
skudd til alt arbeidet i NFFs fagseksjon: Utvikling og gjennomføring av etterut-
danningskurs, ajourføring av kursledere, kurslederseminar, spesialistordningen,
NFFs kollegaveiledning, utviklingsprosjekter og drift av fagseksjonen. Til virk-
somheten 2002 er det tildelt nærmere 3,8 millioner kroner. For deltakere på
NFFs kurs gir dette en vesentlig reduksjon av kursavgiften.
For nærmere informasjon om fondet, se www.fysio.no/fondet
Skriftlig påmelding. Bruk påmeldingsblanketten som du finner på internett,
www.fysio.no. Når påmeldingsblanketten ikke brukes, skal følgende opplysnin-
ger sendes til NFF i et vanlig brev: Navn, adresse, telefon, eventuell e-
postadresse, navn og adresse til arbeidsgiver og navn/nummer på kurset du
melder deg på. Legg ved dokumentasjon hvis det er spesielle opptaksvilkår til
kurset.

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

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

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

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

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

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

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

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

prosent av kursplassene.

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

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

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

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

11112003M

Barn med usikker motorikk: ADHD, DCD og barn
med andre typer sammensatte vansker
Fysioterapeuter som arbeider med barn, har synliggjort et økende behov for et
kurs som gir videreføring og utdyping av teoretisk-nevrologiske kunnskaper
og praktiske ferdigheter i observasjon - analyse – behandling av barn.
Kurslederene vil ta for seg ulike begreper og diagnoser, og de vil gi et teori-
grunnlag relatert til kartlegging og tiltak. De vil belyse dette både fra 1. og  2.
linjetjeneste.

Målgruppe: Fysioterapeuter som arbeider med barn.
Opptakskrav: Grunnutdanning, 2 års erfaring med barnebehandling.
Bevegelsesutvikling I og II.
Etter gjennomført kurs skal deltakerne:
• ha økt innsikt i nevrologiske problemer som påvirker bevegelses-

utviklingen
• ha økte kunnskaper innen nevrofysiologi som gir kompetanse i observa-

sjon, analyse, klassifisering og vurdering av funksjonsnivå
• kan identifisere avvik og kartlegge ressurser som grunnlag for valg av

fysioterapitiltak

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF avd.Rogaland
Kursledere: Liv Larsen Stray og Synnøve Iversen
Tid: Kurset er delt i 2 bolker:
1. bolk: 3 undervisningsdager: 22. – 24. januar 2003,
2. bolk: 2 undervisningsdager: 24. og 25. april 2003
Sted: Stavanger
Deltakerantall: 24
Kursavgift: kr. 3.270,- for medlemmer, kr. 5.570,- for ikke medlemmer
(det taes forbehold om evt. økning av kursavgiften fra 1. januar 2003)
Påmeldingsfrist: 27. november 2002.
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. 10112003M

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

Målgruppe: Fysioterapeuter som arbeider med barn og habilitering i kommu-
nehelsetjenesten og i institusjon.
Opptakskrav: Grunnutdanning. 2 års praksis etter grunnutdanningen.
Etter gjennomført kurs skal kursdeltakerne:
• ha kjennskap til bevegelseskontroll og hva som skiller normal fra avvik-

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

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

mellom de to kursdelene

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF avdeling Østfold
Kursledere: Karen Therese Haugstvedt og Tine Luberth
Tid: del I: 3. – 7. februar 2003.
Tidspunkt for del II (5 dager) avtales med deltakerne ved slutten av kursets
del I (det er ca. 4 mnder mellom del I og del II)
Sted: Fredrikstad
Deltakerantall: 20
Kursavgift: kr. 6.540,- for medlemmer, kr. 11.340 for ikke-medlemmer
(kursavgiften betales i 2 rater).
Det tas forbehold om evt. økning av kursavgiften fra 1. januar 2003.
Påmeldingsfrist: 4. desember 2002.
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo el.
via NFFs hjemmesider www.fysio.no.
Lunsj kommer evnt. i tillegg til kursavgiften.

Følg med på www.fysio.no/kurs.html
for oppdatert kurskalender
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Manuell terapi
30112003M

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

Målgruppe: Fysioterapeuter.
Opptakskrav: Grunnutdanning.
Etter gjennomført kurs skal deltakerne ha:
• Tilegnet seg kunnskaper og ferdigheter slik at de kan differensiere mellom:
• Akutte og kroniske skader/belastningslidelser
• Reumatiske tilstander
• Ortopediske tilstander
• Neurologiske tilstander
• Kjennskap til behandlingsprosedyrer og behandlingsteknikker med

utgangspunkt i kliniske funn
• Kjennskap til funksjonell anatomi, biomekanikk og patologiske tilstander

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF v/Fagseksjonen
Kursledere: Jo Østvold, Bredo Glomsrød, Hans Petter Faugli, Trond
Wiesener og Hildegunn Børsting
Tid: 27. – 31. januar 2003 (uke 5)
Sted: Skullerudstua, Oslo
Deltakerantall: maximum 24
Kursavgift: kr 3.270,- for medlemmer, kr 5.670,- for ikke- medlemmer
(det taes forbehold om evt. økning av kursavgiften fra 1. januar 2003)
Påmeldingsfrist: 27. november 2002.
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo el.
via NFFs hjemmesider www.fysio.no.
Lunsj kommer evnt. i tillegg til kursavgiften.

30212003M

Basiskurs i Manuell Terapi. Undersøkelse og
behandling av lumbalcolumna, bekken og hofte
Målgruppe: Fysioterapeuter.
Opptakskrav: Grunnutdanning.
Etter gjennomført kurs skal deltakerne ha:
• Tilegnet seg kunnskaper og ferdigheter slik at de kan differensiere mellom
• Akutte og kroniske skader/belastningslidelser
• Reumatiske tilstander
• Ortopediske tilstander
• Neurologiske tilstander
• Kjennskap til behandlingsprosedyrer og behandlingsteknikker med

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

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF v/Fagseksjonen
Kursledere: Som for Cervical-kurset (over)
Tid: 27. – 31. januar 2003 (uke 5)
Sted: Skullerudstua, Oslo
Deltakerantall: maximum 34
Kursavgift: kr. 3.270 for medlemmer, kr. 5.570 for ikke medlemmer
(det taes forbehold om evt. økning av kursavgiften fra 1. januar 2003)
Påmeldingsfrist: 27. november 2002
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704, St. Hanshaugen, 0131 Oslo el-
ler via NFFs hjemmesider www.fysio.no
Lunsj kommer evt. i tillegg til kursavgiften.

Psykiatrisk/psykosomatisk fysioterapi
Kursnr.  91012003M

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

Målgruppe: Utdanningen som helhet retter seg yrkesspesifikt mot ferdig ut-
dannede fysioterapeuter.
Opptaksvilkår:Fysioterapeuter som har gjennomgått BKI, BK II og BK III.
Etter gjennomført kurs skal deltakerne:
• Ha tilegnet seg kunnskaper, ferdigheter og holdninger slik at de:

• har utviklet fordypet personlig erfaring i Basal Kroppskjennskap
• har utvidet kjennskap til teorier rettet mot pedagogikk og grupper

innen BK
• kan gjennomføre Basal Kroppskjennskap i større grupper i klinisk/fore-

byggende fysioterapi

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF v/Fagseksjonen
Kursleder: Liv Helvik Skjærven
Tid: 26. – 31. januar 2003 (uke 5)
Sted: Gavelstad Hotell, Svarstad (Vestfold)
Deltakerantall: max. 14
Kursavgift: kr 3.270 for medlemmer, kr 5.670 for ikke medlemmer. Fullpen-
sjon: enkelt rom kr. 590, dobbelt rom kr. 490 per person. Det tas forbehold
om evt. økning av kursavgiften ffra 1. januar 2003.
Påmeldingsfrist: 22. november 2002
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo eller
via NFFs hjemmesider www.fysio.no.

Rehabilitering

Kursnr. 60112002M

Revmatologiske inflammatoriske sykdommer I
Pasienter med muskel-skjelett problemer er en helseprioritert pasientgruppe.
Kunnskap om rehabilitering av revmatikere er under kontinuerlig utvikling.
Kurset legger til rette for at deltakerne kan oppdatere kunnskap om pasienter
med revmatiske inflammatoriske sykdommer.

Målgruppe:Fysioterapeuter med interesse for pasienter med revmatiske,
inflammatoriske sykdommer.
Opptakskrav: Grunnutdanning.
Etter gjennomført kurs skal kursdeltakerne ha:
• økt kunnskap om revmatiske, inflammatoriske  sykdommer
• økt kunnskap om generell/spesifikk undersøkelse, diagnostiske prosedyrer

og differential diagnostikk
• bredere kunnskap om kirurgiske tiltak og fysioterapeutisk tilnærming

til dette.

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF avd. Hordaland
Kursledere: Bente Slungaard og Ragnhild Walle-Hansen
Tid: 18. – 22. november 2002
Sted: Bergen
Deltakerantall: Maksimalt 24
Kursavgift: kr 3.270 for medlemmer, kr 5.520 for ikke medlemmer.
Påmeldingsfrist: 19. 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.

Stiftelsesmøte UFF
(Unge Fysioterapeuters Fellesskap)
Lørdag 2/11-02 avholdes Stiftelsesmøte for UFF i Trondheim sentrum.
Sted: I kjelleretasjen på Krambua (Krambugt. 12/14).
Tidspunkt:14.00 – 17.00

Foreløpig saksliste:
1. Bestemmelse av vedtekter
2. Endelig navnevalg
3. Handlingsplan/måldokument
4. Valg av styre
5. Eventuelt

NFFs leder Anne Lexow kommer i tillegg for å holde et innlegg.
Saker som ønskes fremmet må senest være poststemplet 19/10.

På kvelden satser vi på å få til et sosialt arrangement. Vi vil hjelpe til
med å formidle billige overnattingsmuligheter i Trondheim.

For mer informasjon/innmelding i UFF:
E-post: snorre99@spray.no  Telefon: 92 66 88 98 (onsdager etter 15.00).
Post: UFF, c/o Vikdal, Aasta Hansteensv. 16 A, 7046 Trondheim

For de som ønsker å kombinere Stiftelsesmøtet med et faglig program
arrangeres Idrettsmedisinsk Høstkongress i Trondheim fra 30/11 til 3/12
(info fås på telefon 73 55 22 66, Bjørn Berg).
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Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter har tidligere utlyst
forsknings-/arbeidsstipend. Større forskningsprosjekt finansieres nå gjen-
nom miljøer for forskning og kunnskapsutvikling i fysioterapi knyttet til
universitetene. Det lyses derfor ut midler spesielt øremerket fagutvikling.
Disse stipendiene gis primært til kortere, avgrensede fagutviklingsprosjekt
med arbeidsvolum inntil ett årsverk, eventuelt fordelt over noe tid.
Søkeren må ha norsk autorisasjon og daglig virke i Norge.

Stipend til fagutviklingsprosjekt blir tildelt etter følgende kriterier:
• Prosjektet skal være av betydning for den fysioterapifaglige utviklingen

ved den avdelingen, det instituttet eller den institusjonen søkeren er
tilknyttet.

• Prosjektet skal være klinisk relevant og ha til hensikt å styrke praksis-
utøvelsen.

• Prosjektet skal kunne styrke praksisfeltet, etter- og/eller videre-
utdanningen, og formidling av resultater fra prosjektet vil bli tillagt
betydelig vekt.

• Kvalitetssikring av prosjektene kan styrkes gjennom samarbeid med
miljøene for forskning og kunnskapsutvikling i fysioterapi, høgskolene
og andre miljøer med veiledningskompetanse.

• Prosjektet har oppstart høsten 2003 eller våren 2004.

Stipend vil kunne bli gitt til prosjekt som styrker fagutvikling gjennom å:
• Utvikle nye eller forbedre eksisterende undersøkelses-, behandlings- og

forebyggingsprosedyrer og metoder.
• Utvikle/bedre teorigrunnlaget for praksisutøvelsen.
• Evaluere gyldighet og nytte av undersøkelses-, behandlings- og

forebyggingsmetoder, tiltak og tilnærminger.

I vurderingene vil det bli lagt vekt på:
• Prosjektets kvalitet både hva gjelder innhold og gjennomføring. Utta-

lelse om prosjektets problemområde og problemstilling, design og
metodevalg innhentes av fondet fra kompetent hold. Dette er grunnlag
for styrets vurdering av prosjektets kvalitet.

• Søkerens faglige kvalifikasjoner for å gjennomføre prosjektet.
• Tidsplan for gjennomføring av prosjektet.
• Avtale om kvalifisert veiledning.
• Fagmiljøet prosjektet skal gjennomføres i.
• Prosjektets relevans i forhold til helsepolitiske målsettinger og faglige

utviklingsbehov innen fysioterapitjenesten.

STIPEND TIL FAGUTVIKLINGSPROSJEKT
Søknadsfrist 1. mars 2003

For prosjekter som ønskes gjennomført i praksisfeltet skal det legges ved
en begrunnelse og godkjenning fra ledelsen ved avdelingen/institusjonen
eller instituttet.

Prosjekter som vil falle utenfor kriteriene for fagutviklingsprosjekt er:
• Prosjekter rettet mot organisering av fysioterapitjenester.
• Prosjekter for markedsføring av fysioterapitjenester.
• Prosjekter rettet mot befolkningen eller befolkningsgrupper generelt,

f.eks. helseopplysning.
• Prosjekter rettet mot fysioterapitjenester i utlandet.
• Prosjekter som bør være en del av ordinært arbeid.

Som hovedregel blir det ikke gitt stipend til fagutviklingsprosjekt samtidig
med utdanningsstipend.

Prosjekter som kommer fra samme arbeidssted/geografisk sted eller om-
fatter samme fagområde, samme type tiltak og/eller tema kan prioriteres
lavere/avslås når tilsvarende prosjekter synes å være godt ivaretatt gjen-
nom tidligere tildelinger.

Økonomiske rammer utfra forventede inntekter og øvrige disposisjoner
kan gi grunnlag for avslag, ut fra en totalvurdering av midler som står til
rådighet.

Andre opplysninger
Fondsstyret oppfordrer søkere til å arbeide for samfinansiering
av prosjektene.
Det er utarbeidet eget søknadsskjema som skal benyttes. Søknadsskjema
kan fås på diskett eller papir og er tilgjengelig på Internett: www.fysio.no/
fondet. Utfylt søknadsskjema med vedlegg må sendes inn på papir. Søk-
nader på telefaks, diskett eller e-post godtas ikke.

Innsending av søknad
Søknaden sendes i ett eksemplar med nødvendige vedlegg med trykk bare
på en side av arket. Dersom ferdige trykksaker er del av vedleggene må
disse vedlegges i 9 eksemplarer.

Søknaden må være
poststemplet senest 1. mars 2003.

Nærmere opplysninger fås hos

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

Til deg som vil gå på kurs!
NFFs fastlagte etterutdanningstilbud for 2003 presenteres i et bilag

i dette nummeret av FYSIOTERAPEUTEN.

På www.fysio.no/kurs.html vil du finne mer informasjon og kursbeskrivelser.
Der vil du også finne nye kurstilbud som vil bli satt opp i løpet av 2003.

Fagseksjonen i NFF



39Fysioterapeuten nr. 11   oktober  2002

I den forbindelse utlyser vi i samarbeid med våre sponsorer
«MT-prisen», Norsk manuell terapis Forskningspris.

Prisen er på 20.000 kroner

Hvilke typer design er aktuelle å presentere?
• Studie med bakgrunn i kvalitativ metode.
• Studie med bakgrunn i kvantitativ metode.
• Utviklingsarbeid med bakgrunn i litteraturstudie som metode.

Vurderingsgrunnlag av hvert enkelt arbeide:
• Problemstilling – klarhet og aktualitet
• Arbeidets materialdel og metodedel, inkludert datainnsamling og

dataanalyse.
• Diskusjon av de oppnådde resultater – validitet og relasjon til den

foreliggende viten på dette området.
• Fremstilling – både oppbygging, språk, tabeller og figurer.

Foredraget skal være på ca 20 minutter.
• Relevans for manuell terapi.
• Sammendrag– innhold og form.

MT-prisen 2003
Faggruppen for manuell terapi har gleden av å invitere til seminar i Trondheim

Tid: 14.-16. mars 2003
Tema: RYGGPASIENTEN I FOKUS

Abstract:
Alle søkerne sender inn et sammendrag på forhånd, innen en annonsert
tidsfrist. Sammendraget skal være på maksimum 300 ord og være skrevet
på norsk. Eventuelle videofremstillinger skal også leveres inn på forhånd.

Hvem kan søke på prisen?
Alle fysioterapeuter, manuellterapeuter, leger og kiropraktorer i Norge
kan søke.

Søknadsfrist: 15. januar 2003.

Detajert informasjon om statutter for prisen og abstracts
finnes på internett- adresse: http://www.fys.no/MTK2003.htm

For ytterligere spørsmål, kontakt: Lars-Lennart.Nielsen@isf.uib.no
Informasjon om kongressprogram og prekurs fås ved henvendelse til:
mt2003@tsforum.no

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

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

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

Telefon priv.: .................................................................................... Arbeid: ......................................................................................

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

Medlem i NFF:Ja: ❏ Medlemsnr:                  Nei: ❏

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

Jeg melder meg på kurs (kursnr., kursnavn, kurssted): ..............................................................................................................................

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

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

Legg ved dokumentasjon for spesielle opptaksvilkår utover grunnutdanning.

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

Påmelding til NFFs kurs
Påmelding til kurs kan skje ved å benytte denne blanketten eller påmeldingsblanketten som
er å finne på internett under adressen www.fysio.no
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Andre fysioterapeutiske
kurs og møter

Nå skjer det snart igjen!
Høstens

Seminarer/Kurs fra
Camp Scandinavia!

Ryggseminar

Flaccid Foot Gait Seminar
  5/11 Kuopio
11/11 København
28/11 Trondheim
29/11 Bergen

16/9   Luleå
14/10 Skåne
16/10 Linkøping
  4/11 Helsingfors

Beregnet for leger, ortopediingeniører og fysioterapeuter.

IQ SPL Joint

28/10 København
29/10 Oslo
30/10 Stockholm
31/10 Helsingfors

For ortopediingeniører

30/9 København
 1/10 Trondheim
 2/10 Stockholm

Alle er velkommen!

Sinsenveien 4
0572 Oslo
Tlf.: 22 37 79 00
Fax.: 22 37 46 00
info@campscandinavia.se

For mer informasjon,
kontakt oss!

www.campscandinavia.se

20/11 Borås
21/11 Malmø
22/11 Helsingfors

Beregnet for leger, ortopediingeniører og fysioterapeuter.

Treningsdag med Todd & Dennis

Foreleser:

Seminaret belyser følgende punkter:
• Smerteanalyse ved langvarig ryggsmerte
• Klinisk relevanse av radiologiske funn
• Operativ behandling?
• Kognitiv terapi
• Korsettbehandling
• Diskusjon

Tel 22 37 79 00  Fax 22 37 46 00
www.campscandinavia.se

Seminaravgift kr 200,- betales inn
med påmelding til 9760.05.07412
senest 11. november 2002.

Et seminar for alle som i sitt arbeide behandler pasienter med langvarig
ryggsmerte. Leger, fysioterapeuter og ortopediingeniører som på en eller
annen måte behandler målgruppen.

Dr. Karin Frennered,
Ortopediska kliniken, Sahlgrenska Sjukhuset, Göteborg
Med dr. spec. ortopedi, overlege ved ortopediklinikken på Sahlgrenska Sjukhuset
i Göteborg. Hun har skrevet avhandling om isthmisk spondylolistes og tidligere
arbeidet med ryggrehabilitering på Rygghälsan. Grunnkurs i kognitiv terapi.
Universitetskurs i algologi (smertebehandling) og inngår i klinikkens ryggteam.

Fysioterapeut Ulrika Kruse-Molander,
Rygghälsan, Göteborg
Ferdigutdannet fysioterapeut i Göteborg 1983. Arbeidet ca. 7 år på Sahlgrenska
Universitetssjukehus, i begynnelsen innen nevrologi. Har arbeidet ved Rygghälsan
siden den startet i 1991, med pasienter med rygg- og nakkeproblemer utifra 
et adferdsprogram med en kognitiv tilnærmingsmåte.

Velkommen 20. nov. i Boråseller 21. nov.
i Malmö

Ikke operativ behandling
av langvarig ryggsmerte

Foreleser:

Flaccid Foot Gait Seminar
• 28. november,Trondheim
• 29. november, Bergen

Seminaravgift kr 200,- betales inn 
med påmelding til 9760.05.07412
senest 14. november 2002.

Funksjonell biomekanikk, ortoser og fysioterapi. Program for å optimere
gangmønster og gåkapasitet for personer med droppfot.

Fysioterapeut Jessica Parnevik-Muth,
Offentlig godkjent fysioterapeut i Sverige og USA. Certified Strength and
Conditioning Specialist i USA. Jessica er tilbake i Sverige etter seksten 
videutdanningskurs og flere års erfaring med å arbeide med profesjonelle
idrettsutøvere i USA.

Geir Finnerud,
Utdannet Ortopeditekniker med proteser som spesialfelt. Geir har arbeidet
ved Rikshospitalets senter for ortopedi, Sophies Minde. Nå arbeider Geir 
som produktspesialist hos Camp Scandinavia as i Oslo.

Flaccid Foot Gait Seminar

Vi inviterer til heldagsseminar i Trondheim og Bergen som behandler emnet:
"Flaccid Foot Gait". Seminaret henvender seg til fysioterapeuter, ortopedi-
ingeniører og leger som arbeider med pasienter med droppfot.

Seminaret om droppfot er et intensivt heldagskurs med både praktisk og 
teoretisk vinkling. Det belyser biomekanikken både nevrologisk, muskulært 
og i skjelettet.

Tel 22 37 79 00  Fax 22 37 46 00
www.campscandinavia.se
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Ikke fysioterapeutiske
kurs og møter

■ MTT for skulder, -albue- og håndleddssmerter.
Dysfunksjon i øvre ekstremitet.

Kurset gir rett til bruk av takst C32 - medisinsk
treningsterapi i gruppe opp til 5 pasienter.

Tidspunkt: Lørdag 7. desember og søndag 8. desember
Sted: Fysioterapisenteret, Soltunvn. 1, Sola
(SR Bank bygget mitt i Sola sentrum).
Tid: lørdag 7. og søndag 8. desember 2002
Underviser: Tom Arild Torstensen B.Sc (Hons) PT, Cand Scient.
Påmeldingsfrist: Fredag 22 november.

Bindende påmelding ved innbetaling av NOK 2.500 til Holten Institutt
for MTT-kunnskapsformidling, Box 6038, 181 06 Lidingö, Sverige. Inn-
betaling til Handelsbanken i Norge; 9049.10.04036. Oppgi på innbeta-
lingen kurssted og tidspunkt. Da Bankenes Betalingsentral (BBS) bruker
lang tid på håndtering av innbetalinger, vil vi at du også melder deg på
enten skriftlig (adresse ovenfor), eller faxer til: 00 46 8 731 70 55, eller

bruker email: info@holteninstitute.com, hjemme-
side: www.holteninstitute.com

NB! I kursavgiften er inkludert en fyldig teori ma-
nual ca 250 sider, en øvelsesmanual 80 sider og en
profesjonelt laget video 120 minutter, lunsj begge
dager og fire kaffe/te pauser.

Ytterligere opplysninger:tlf: 00 46 8 446 05 57,
mobil: 00 46 70 73 44 102, fax:00 46 8 731 70 55,
hjemmeside: www.holteninstitute.com

Medisinsk treningsterapi (MTT)
i Stavanger

KURS I PRAKTISK UNDERSØKELSE
AV KNE OG ANKEL I OSLO

Målgruppe: Leger og fysioterapeuter som ønsker en grundig innføring
og praktisk trening i klinisk undersøkelse av kne og ankel ved akutte
skader og belastningslidelser.

Innhold: Kurset tar for seg akutte skader og belastningslidelser i kne
og ankel. Kurstiden vil bli brukt til demonstrasjoner og trening på
undersøkelsesteknikker. Det vil bli BRUKT TIL demonstrasjon og tre-
ning på undersøkelsesteknikker av prinsipper for akutt skadebehandling
og rehabilitering av disse. Praktisk taping ved patello femorale smerter
akutt ankelovertråkk og taping ved instabil ankel. Praktisk teiping ved
patellofemorale lidelser, akutt ankelovertråkk og teiping ved instabil an-
kel. Deltakerne får utlevert nyproduserte instruksjonsvideoer som grun-
dig viser undersøkelsesteknikkene som gjennomgås.

Godkjenninger: For legene er kurset godkjent med 15 timer tellende
til følgende spesialiteter: Allmennmedisin, fysikalsk medisin og rehabi-
litering, og ortopedisk kirurgi. For fysioterapeutene er kurset godkjent
med 15 timer tellende til tittelen Spesialist i idrettsfysioterapi-FFI

Kursledelselse: Spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering Terje
M. Halvorsen og Spesialist i idrettsfysioterapi Grethe Myklebust.

Kurssted: Nimi Ullevål
Tidspunkt: 15. – 16.november 2002.
Antall deltakere: 40

Kursavgift: 3.400,- (inkl. kursmateriell med
videoer og bevertning begge dager)

Påmelding: Skriftlig – sendes til NIMI v/kurs-
sekretær, Postboks 3843 Ullevål Stadion, 0805
Oslo, via telefaks 2326 5667 eller via
www.nimi.no

Kan Nærvær Læres?
Kurs i personlig og profesjonelt nærvær
I vår hektiske hverdag har vi liten tid til refleksjon over hvordan vi bru-
ker oss selv og vår tid.
Fortidens tyngder og framtidens bekymring er ofte årsak til indre uro og
vanskeligheter med å gjøre gode valg. Tilstedeværelse på jobb og privat
krever grenser, sentrering og bevissthet.
Nærværstrening er et verktøy, som kan hjelpe deg til å øke oppmerk-
somheten på hvem du er og hva du bruker din tid og krefter på. Delta-
gerne vil lære konkrete verktøy som vil være nyttige i hverdagen.

Tid: 6. og 7. desember 2002. Sted: Bærum.  Pris: Kr. 2000.-
Kursleder: Karen Margrethe Sæbø, spesialist i psykiatrisk og psykoso-
matisk fysioterapi. Sertifisert kroppsanalytiker og psykoterapeut.
Nærværstrening hos Bob Moore og Jes Bertelsen.
Ring for mer informasjon 91 76 14 41.

Ta vare på resten av ditt liv…

Friskgården – arena for framtidens fysioterapi

8 års erfaring med rehabilitering av sammensatte lidelser, gir resulta-
ter. Nå vil vi dele kompetansen med andre og inviterer til
Friskgårdskonferansen 2002 6-9 november i Steinkjer.

En komplett utdanning m/skreddersydd oppfølging skal gi flere frisk-
gårder i kampen mot det økende sykefraværet.
Kontakt Friskgården 74 14 04 02 eller www.frisknett.no og be om
å få tilsendt program.

Ansvar for egen helse gjennom læring

Drømmejobben
er aldri mer en 36 tastetrykk unna!

www.fysioterapeuten.no/
arbeidsmarked
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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

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.

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

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

Vi forhandler også Sonopuls, Endomed, Myomed og
Curapuls fra Enraf Nonius, www.enraf-nonius.com

Din ElektroterapiPartner
Tlf. 69 35 38 70. Fax. 69 35 37 31

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

Postboks 64, N-4853 HIS. Tlf. 37 05 97 70. Fax 37 05 97 80.
terapimaster@nordiskterapi.no

 www.terapimaster.com

Personlig øvelses-
program på data
NORDISK TERAPI AS

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

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

www.terapimaster.com

Puter, pøller og terapikarakker.
Utleie av benker til kurs og institusjoner.
Salg/kjøp av brukte behandlingsbenker.

Tlf: 64 93 32 64. Faks: 64 93 60 72.
E-post: torvel@c2i.net

1440 Drøbak

At Ronda, tlf. 51 58 87 81, faks 51 58 80 20
epost: at@ronda.no

Elastisk bekkenbelte
Stort utvalg i treningsutstyr

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.

Ledig plass

DØNSKI  INDUSTRI AS

Norsk produsent av medisinsk
forbruksmatriell

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



43Fysioterapeuten nr. 11   oktober  2002

Informasjon fra NFF

Fond til etter- og videreutdanning
av fysioterapeuter

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

Norsk Fysioterapeutforbund
Stensberggata 27

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

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

Sentralstyret
Forbundsleder: Anne Lexow

Løkkaskogen 10A, 0773 Oslo Tlf. 22 93 30 50 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
May L.T. Ringvold (leder Fag- og spes.råd)

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

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

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

stig-sal@frisurf.no
Beate Ytreberg

Olsgårdlia 9, 9015 Tromsø
Tlf. 77 66 06 89 a, beate.ytreberg@hitos.no

Siri E. Hellandsjø
Haugane 26 B, 3408 Tranby

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

Belvedere 28, 7020 Trondheim
Tlf.: 73 86 90 86 a, 73 86 79 87 faks,

72 55 22 26 p, guri.tokle@rit.no
Studentobservatører:

Dan Morten Kleppe, Jordalsgt. 6, 0657 Oslo.
danmorten@hotmail.com Tlf. 90 20 78 85

Ørjan Sørnes, Grefsenveien 60, 0482 Oslo.
oerjansoernes@hotmail.com Tlf. 90 94 90 75

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

Informasjonsleder: Harald Nyquist, 22 93 30 87
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
Seksjonsleder: Malene Haneborg, 22 93 30 72

Kollegaveiledning: Vippen Fleischer, 22 93 30 76
Fagkonsulent - kurs: Jorunn Lunde, 22 93 30 75

Fagkonsulent - kurs: Micheline Viktil, 22 93 30 70
Fagkonsulent - kurs: Kaare Øystein Trædal, 22 93 30 53

Fagkonsulent spes.ordn.: Bente Øfjord, 22 93 30 86
Kurssekretær: Monica Haugen, 22 93 30 66

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

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

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

Elin Engeseth
nestleder

Fysioterapi og kommuneøkonomi
Det er høst og tid for budsjettarbeid. I skrivende stund avventer vi forslag til statsbudsjett
for 2003. I NFF har vi beredskap for å komme med kommentarer til budsjettet når det fore-
ligger. Når det gjelder de enkelte kommunenes budsjettering og fordeling av penger, må fy-
sioterapeutene og de tillitsvalgte lokalt være på vakt. De må heve sin røst på vegne av pasi-
enter og brukere. Her gjelder det å bli sett og hørt!

Vi vet at kommunene er hardt presset økonomisk. Det blir stadig mindre overføringer
fra staten i forhold til antall og omfang av oppgaver. Dessverre rapporteres det om ned-
skjæringer av det kommunale fysioterapitilbudet, også der det er skrikende behov for flere
fysioterapeuter!

Fysioterapi er som kjent en lovpålagt oppgave ifølge Kommunehelsetjenesteloven. Det
er imidlertid opp til kommunene å bestemme hvor mange fysioterapeuter de ønsker å ha,
og om de vil ansette fysioterapeuter eller knytte dem til seg med driftshjemler. NFF mener
at det er behov for både fast ansatte og privatpraktiserende i alle kommuner. På tross av
flere oppgaver for fysioterapeuter i dagens samfunn, kan kommunene velge å bygge ned
tjenesten, for eksempel ved ledighet. Her har vi alle ansvar for å være på vakt.

Befolkningen forventer å komme til fysioterapeut når plagene melder seg. Fysioterapeu-
tene ser også behovet for å delta i forebyggende helsearbeid i kommunene.  Vi leser om
kommuner der folk rapporterer at fysioterapi er den kommunale tjenesten som har flest for-
nøyde brukere. De forstår ikke svaret de får, om å stå på venteliste i uker og måneder, når
erfaringen er at det er fysioterapi som kan hjelpe dem.

Vi leser om satsningen for å få ned sykefravær og bruk av uførepensjon. Det satses på
«Inkluderende arbeidsliv» og at folk skal holdes lenger i yrkesaktivitet – pensjonerings-
alderen i Norge skal opp.  Vi vet at fysioterapi kan bidra til å nå slike mål.

Målene er imidlertid ikke forenlig med nedskjæring av fysioterapitilbudet i kommunen.
Når kommunene på denne kortsiktige måten skjærer ned på utgiftene ved å kutte bevilgnin-
ger til fysioterapi, sier kommunene samtidig nei til overføring fra Staten (fastlønnstilskudd)
til stillinger. Videre stenger de ute fysioterapeuter til å behandle med refusjon fra folketryg-
den. Befolkningen får på den måten ikke glede av statlige bevilgninger til fysioterapi.

Det blir større avstand mellom overordnede offentlige mål, og lokal politikk.
Ett nytt egenandelstak (Egenandel 2) er forslått for å skjerme kronikere og stor-

forbrukere av helsetjenester. Her er det forslått å legge inn fysioterapi. Men det er et para-
doks å lese om denne satsningen fra statens side, når kommunene på sin side reduserer tje-
nesten.

Det utdannes mange fysioterapeuter i Norge. Fysioterapeuter holder høyt faglig nivå
som helseprofesjon, også sett i et internasjonalt perspektiv. Når kommuner ikke ser seg
ikke i stand til å benytte kompetansen, er det noe som er helt galt!

NFF vil bistå medlemmer som arbeider for å beholde viktige stillinger og driftshjemler
til brukernes beste. Brukerorganisasjonene vil få høre om dette. Vi lover at politikere skal
få høre fra oss. For dette er politikernes sak. Kommunens politikere har ansvaret for kom-
munens helsepolitikk og bevilgningene som følger. Kommunens ansatte må følge opp poli-
tikernes vedtak.

Vi anbefaler våre medlemmer lokalt: Støtt opp om de tillitsvalgte, søk støtte hos befolk-
ningen som har lovfestet rett til fysioterapi, og ansvarliggjør politikerne!
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Ta gjerne kontakt med NFFs informasjonsleder Harald Nyquist
dersom du har stoff til nyttsidene.
Telefon: 22 93 30 87. E-post: harald.nyquist@fysio.no

Servicemann på Internett
Norsk Fysioterapeutforbund har mottatt flere henven-
delser med ønske om hjelp til å legge fagstoff ut på
Internett. Sekretariatet er stolte av å ha de mest inn-
holdsrike nettsidene av de skandinaviske
fysioterapeutforbundene og er glade for at medlem-
mene bidrar aktivt med stoff. Samtidig har vi et
kapasitetsproblem og risikerer å bli en flaskehals for
publisering av stoff. Generelt skal henvendelser om
publisering derfor rettes til webmaster@fysio.no –
Henrik Lexow.

I prinsippet skal webmasters arbeid dekkes over
et lokalt budsjett. Hvis det er snakk om en ny type
publisering, må du be webmaster budsjettere det ar-
beidet du ønsker at han skal gjøre. Deretter må du
eventuelt søke sekretariatet om ekstraordinære mid-
ler. Rett denne henvendelsen til
harald.nyquist@fysio.no

NFF frykter mer tvang
NFF er enig i at det vedtas lovregulering for bruk av
tvang overfor personer med demens. Dette går frem
av NFFs høringssvar til «Utkast - Lov om rettigheter
for og begrensning og kontroll med bruk av tvang
m.v. overfor personer med demens». NFF frykter
imidlertid at uten vekst i ulike botilbud og egnet og
nok personell til å betjene disse bomulighetene, er
det fare for at bruk av tvang og overgrep vil øke.

På de fleste steder i Norge i dag er det stor man-
gel på tilrettelagte boliger med heldøgns bemanning
og dagsenterplasser for personer med demens. Det
beste tiltak for å minimalisere bruk av tvang vil etter
NFFs mening være å tilby demente trygge forhold,
omgitt av et tilstrekkelig antall kompetente pleie- og
omsorgsarbeidere.

NFF skriver i sin uttalelse at det er viktig at loven
ikke består av papirbestemmelser som gjør hverda-
gen enda vanskeligere for dem som arbeider med
demente.

Stressende nettsted
I forbindelse med den europeiske arbeidsmiljøuken
mot stress, arbeider Arbeidstilsynet med en nettside
som samler informasjon om stress. Temauken avvi-
kles 14. til 18. oktober. Mer informasjon skal snart
komme på www.arbeidsplassen.no. Via informa-
sjonssjef Ingeborg Dybvig i UHO er Norsk
Fysioterapeutforbund invitert til å bidra med pekere
til eventuelle temasider om stress. Nettsidene bør
være norske og faglig forsvarlige.

Forslag om temasider som setter fysioterapi i
sammenheng med stress kan sendes til
harald.nyquist@fysio.no

Forsikringen må betales
Flere medlemmer i NFF har ikke betalt for den obliga-
toriske gruppelivs- og familieulykkeforsikringen som
ble innført ved årsskiftet. Forklaringen kan være at
arbeidsgiver har unnlatt å sette i verk et fast måned-
lig trekk i lønn. Medlemmene som ikke har betalt har
i brevs form blitt informert om at de vil bli meldt ut
av forsikringen hvis premien ikke betales innen 1.
oktober.

Trygdedirektøren
lytter gjerne
Fysioterapi er tiltenkt en sentral rolle i prosjektet «Et
mer inkluderende arbeidsliv» som var tema for et
medlemsseminar i UHO 16. september. Hensikten
med prosjektet er å dempe sykefraværet, å få flere
funksjonhemmede i arbeid samt å senke den reelle
pensjoneringsalderen. Trygdedirektør Arild Sundberg
var invitert til debatt og forbundsleder Anne Lexow i
NFF spurte blant annet om hvorfor legene og ikke
fysioterapeutene var gitt ansvar for funksjons-
vurderingen av pasientene. Dette gjelder sykmel-
dingsskjemaets punkt 8.

Trygdedirektøren svarte at det er en utfordring å
få dette punktet på plass. Han oppfordret imidlertid
fysioterapeutene til å gi innspill om hvordan prakti-
seringen av Et mer inkluderende arbeidsliv oppfat-
tes. Rent konkret gjelder dette i hvilken grad inkluder-
ende arbeidslivsvirksomheter lykkes med å utføre det
forebyggende og behandlende arbeidet og hvordan
kontakten med trygdeetatens nye arbeidslivssentre
oppleves.

- Kom gjerne med forslag til oss om justeringer

av avtalen og arbeidslivsentrene. Dette er snakk om
læring og jeg ser det ikke som kritikk. Jeg tar gjerne
møter, sa trygdedirektør Sundberg.

Av praktiske årsaker foreslår vi at dine eventuelle
innspill sendes til harald.nyquist@fysio.no før de går
videre til trygdedirektøren.

Avlyst hjerte-/lungekurs
Fagseksjonen informerer om at kurset i Hjerte og
lungefysioterapi dessverre er avlyst. Denne gangen
på grunn av mangel på kursledere. Kurset var full-
tegnet og derfor mange skuffede kollegaer rundt i
landet.

En god nyhet er imidlertid at problemet med kurs-
ledere er løst, og kurset settes opp i første halvdel av
2003. Når endelig tidspunkt er bestemt vil det gå ut
brev til de som har søkt kurset med tilbud om plass.

Enkeltreiser til Barcelona
Mange medlemmer har henvendt seg til NFF og spurt
om forbundet arrangerer fellesreise for norske delta-
kerne til The World Confederation for Physical
Therapy Barcelona 7.-12. juni 2003.

Sekretariatet har vurdert dette og kommet til at vi
ikke arrangerer fellesreise til Barcelona. Vi anbefaler
norske deltakere å undersøke priser hos forskjellige
turoperatører, og å være ute i god tid med billett-
bestilling.

Både Norsk Hydro og Statoil har flere ganger bestilt sjekkheftene som hører til «Beveg deg».
Hver bestilling omfatter 250 sjekkhefter. Dermed har storkonsernene mottatt minst tusen slike
hefter for distribusjon av «Beveg deg» i egne rekker.
I heftene kan du gjøre en uhøytidelig beregning av din
helsesaldo ved å svare på enkle spørsmål om kropp og
bevegelse.

Norsk Fysioterapeutforbund sender opp til
femti sjekkhefter uten gebyr. På bestillinger på
femti hefter og oppover faktureres porto og
35 kroner i administrasjonsgebyr.

Bestillinger av hefter gjøres til
francoise.thorkildson@fysio.no

Storkonsern vil ha «Beveg deg»
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I nform
asjon  fra  NFF

Vinteren nærmer seg med stormskritt og det er på tide å planlegge for neste år. Hva med å legge turen til
Geilo fra 23.-26. januar? Da gjennomføres det 25. vinterseminaret i regi av PFG. Du er hjertelig velkom-
men. Vi har leiet hele Geilo Norlandia hotell. Det vil derfor bli en ramme som passer fagopptatte og
festglade fysioterapeuter meget bra.

Programmet er variert og spennende. Tema blir rygg og bekkenrelaterte plager
Vi har foreløpig fått følgende forelesere:

Professor dr. med Ole Fyrand (hudspesialist)
Fysioterapeut Jostein Ellingsen
Fysioterapeut Britt Stuge
Fysioterapeut Ronald Svenson
Lege Liv Haugli.

I tillegg vil det bli viet tid til takstbruk (overlapping/ kombinasjoner). Hva er rett og hvordan skal vi forstå
ulike regler og lover? Forsikringsordningen vil også bli presentert og gjennomgått nøye. Hva trenger vi og
hvordan virker de hvis vi blir syk? Holder de det de lover?

Den sosiale biten vil bli holdt i god PFG-tradisjon. Alle nye deltagere blir spesielt tatt godt vare på. Ingen
føler seg ensom på disse seminarene. Nytt av året er PFG-lekene som holdes i god olympisk ånd.

Priser: Seminaravgift 1200 kroner (1100 kroner ved påmelding før 1 november 2002.)
Påmelding skjer til PFG-kontoret v/Kristin Mourud, Gråkamveien 13c, 0779 Oslo.
Bankgiro. 1627.08.73360
Hotellreservasjon gjøres direkte til Norlandia Geilo hotell, tlf. 32 09 05 11.
Pris enkeltrom:   1.195 kroner per døgn. Pris dobbeltrom:   995 kroner per døgn.

PFGs vinterseminar 2003 – Det lumbosacrale virvar

Fyll ut kupongen nedenfor eller meld deg inn via vår hjemmeside www.fysio.no

Obligatorisk forsikring (gjelder ikke fysioterapistudenter)
Fra 1. januar 2002 innførte NFF en obligatorisk gruppelivs- og familieulykkesforsikring med reservasjonsrett for alle medlemmene.
Forsikringen har dødsfalldekning og uføredekning for medlemmet, samt en ulykkesforsikring som gjelder for hele familien.
Medlemmer som ikke ønsker å delta i forsikringen, kan reservere seg. Ta kontakt med vårt forsikringskontor, tlf. 22 93 30 50
eller send e-post til forsikring@fysio.no for å få tilsendt reservasjonserklæring.
Du finner mer informasjon på våre nettsider på www.fysio.no. Ved senere innmelding kreves tilfredsstillende helseerklæring på
skjema fra forsikringsselskapet. Pris (2002) kr. 1.356,-/113,- per mnd.

Send innmeldingsskjemaet til NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo

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

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

Jeg er student:  o Jeg er ferdig utdannet:  o

Utdanningssted: ........................................................................... År: ............................................................................................

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

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

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

Fødsels- og personnummer (11 siffer): .....................................................................................................................................................
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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
12   7/10   11/10   1/11
13 28/10    1/11 22/11

Fristene som er angitt, gjelder mottatt i
redaksjonen. Merk forskjellige frister for
kurs- og stillingsannonser. Bestillings-
frist, materiellfrist og annulleringsfrist er
samme dato. Reklamasjonsretten
bortfaller hvis materiellfrist ikke
overholdes. Utgivelsesdato er dato for
utsending som B-blad.

PRODUKTANNONSER
Magne Egil Rendalen, HS Media as,
Postboks 80, 2260 Kirkenær.
Tlf. 62 94 69 02, e-post:
magne.egil.rendalen@hsmedia.no

ANNONSEMATERIELL
Elektronisk. Tilleggsomkostninger for
annet materiell belastes kunden.
Tekniske data:
Format: 210 x 297 mm.
Satsflate: 185 x 260 mm.

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.

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

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

November
6.-7. Lillestrøm. Nasjonal konferanse om «Hel-
sefremmende arbeidsplasser». Arr.: LO, YS,
Akademikerne, NHO, trygdeetaten,  Arbeids- og
administrasjonsdept., Helsedept., KS, HSH. Info:
www.stami.no/hefa

27.-29. Oslo. Behandling av overvekt og fedme.
Arr.: Norsk forening for fedmeforskning, avd. for
preventiv kardiologi. Ullevål universitetssykehus.
Info: Serena Tonstad, tlf. 22 11 79 39.
e-post: serena.tonstad@ulleval.no

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.

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

23.-26. Geilo. PFGs vinterseminar.
Tema: Rygg og bekkenrelaterte plager.
Info: hannman@online.no eller www.pfg.no

Mars
7.-8. Oslo. Årsmøte og fagseminar. Tema: Rygg.
Arr.: Faggruppa for mensendieckfysioterapi.
Info: karlthomaslaupstad@hotmail.com

14.-16. mars. Ryggpasienten i fokus. Tverrfaglig
seminar. Arr: Faggruppen for manuell terapi.
Prekurs 1: The Pelvis, Bridging the Gap -
The Science, the Clinic. Dianne Lee, Canada
Prekurs 2: Manipulasjonsteknikker.
J. Ellingsen og Ø. Segtnan.
Info: http://www.fys.no/MTK2003.htm.
e-post: mt2003@tsforum.no. Fax: 61 28 73 30.

Juni
7.-12. Barcelona, Spania. 14th WCPT Interna-
tional Congress. 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

10.-13. Bergen. Den 10. Europeiske brannkade-
kongress. Påmelding: eba2003@congrex.no
Info: www.eba2003.org

Stiftelsesmøte UFF
(Unge Fysioterapeuters Fellesskap)
Lørdag 2/11-02 avholdes Stiftelsesmøte for
UFF i Trondheim sentrum.
Sted: I kjelleretasjen på Krambua
(Krambugt. 12/14).
Tidspunkt:14.00 – 17.00
Se annonse side 37.
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Det seneste innen digital teknologi gjør 
det mulig på en enkel og smidig måte å
presentere skinnen som har erobret verden.
Her kan du se ulike pasienter, høre deres
egne kommentarer, se gåanalyse og ta del 
i tilpassing og utprøving som er en viktig
del for skinnens funksjon. Dessuten finnes
dokumentasjon, brosjyre og manual med
CD-rom’en.

Torvald, 65 år,
slagpasient:
”Nå kan jeg klare meg selv.
Tidligere var jeg avhengig av
rullestolen min. Dette betyr
frihet både for meg selv og

min kone - hun behøver ikke uroe seg når jeg
er alene hjemme.”

Se, hør og ta del i

ToeOFF

Bestill ditt gratiseksemplar
av ToeOFF ® CD-ROM på www.campscandinavia.se/toeoff.htm,
fax til 22 37 46 00 eller via mail toeoff@campscandinavia.se

Den nye generasjonens dorsalskinne Se mer på CD-rom

R

Kerstin, 49 år,
post-polio:
Gåanalyse med animering 
av Kerstins gåmønster. 
”Etter 45 år med halting 
kan jeg nå gå normalt.”

NYHET
Dennis, 44 år,
med skivebrokk:
”Den betyr alt for meg. Uten 
skinnen kan jeg ikke gå spe-
sielt langt uten at det gjør 
vondt i fot og ben. Jeg kan helt 
enkelt ikke tenke meg å være uten skinnen min.”

Tempur®

...fordi god søvn er
livskvalitet!

Tempur® Madrassen og Soveputen 
• Tempur er et unikt materiale som hjelper

pasienter med vond rygg, smerteproblematikk 
og dårlig sirkulasjon.

• 96 av 100 pasienter foretrekker Tempur.
• Pasientene får 80% bedre søvn.
• Vi gir 60 dagers åpent kjøp til dine pasienter.
• Vi gir 15 års garanti på madrassene.

Som Tempur forhandler:
• Får du gode fortjenestemuligheter!
• Får du 75% rabatt på produkter til deg selv.
• Kan vi skreddersy madrass til behandlingsbenken

din til kostpris.

Over 2000 spesialister selger og anbefaler Tempur. 
Bli Tempur Forhandler du også! 
Ring oss for nærmere informasjon om
forhandleravtaler på 
67 16 61 00.

Vi har resepten...
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Ibux Gel
er et nytt, reseptfritt smertestillende middel på
tube.

Ibux Gel
Brukes på muskelsmerter ved forstuinger og 
forstrekninger. 

Ibux Gel
Smøres direkte på huden.  
All effekt der smerten er.

Ibux Gel
Ingen begrensning i behandlingstidens lengde.
Ingen rapporter om fototoksitet. Pasienten 
tåler sol.

All effekt 
der smerten er

Best for dine pasienter.....

10 cm
der det gjør
vondt

Brukes ved milde til moderate smerter ved forstuing eller forstrekning. Brukes ikke på slimhinner, i øynene eller på skadet hud. Ved langvarig smerte bør lege kontaktes. Skal ikke brukes av personer som ikke tåler 
acetylsalicylsyre, ibuprofen eller andre betennelsesdempende legemidler. Skal ikke brukes av gravide de 3 siste måneder før fødselen. Les nøye pakningsvedlegget på innsiden av esken.
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