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Fysioterapeutene Sissel Bolstad, Astrid Noreng
Sjølie og Ragnhild Fredriksen fra Rendalen i
Hedmark ville ha råd fra NFFs forhandlings-
seksjon. Kommunen vil fjerne halvparten av
hvert av de 100 prosent driftstilskuddshjem-
lene kommunen har. De er i selskap med
mange andre fysioterapeuter som opplever at
kommunen går løs på fysioterapitjenesten når
budsjettene skal kuttes.

Det nye fordypingskurset i ortopedi er over.
Neste kurs gjentas i mars.  Kurset hadde fo-
kus på skulderproblematikk. Deltakerne var
inndelt i seks grupper med fire personer,
som kommuniserte med hverandre på e-post
mellom de fem samlingene. Jorunn Lunde i
NFFs fagseksjon sier at tilbakemeldingene fra
kursdeltakerne viser at det faglige utbyttet
har vært stort.

Det er viktig at vi får fysioterapeuter med i ett forbund. Vi
må snakke med én tunge. NFF blir stadig bedre for oss som
driver i privat sektor, sier Snorre Vikdal.
Vikdal er en fysioterapeut som liker å få ting opp på bordet,
slik at avgjørelser ikke tas på bakrommet. 31-åringen er ini-
tiativtaker til UFF, Unge Fysioterapeuters Fellesskap, som ble
stiftet i november.
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Det er  20 år siden Stortinget ved-
tok «Lov om helsetjeneste i
kommunane». Helga Kaale og
Nanna Hauksdottir reflekterer i en
artikkel over ulike sider ved
kommunehelsereforma. En repor-
tasje fra Berg kommune på Senja
viser to fysioterapeuter som har
delt et driftstilskudd. De to pend-
ler fra Tromsø til utkant-
kommunen hver fjortende dag.
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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.

Tilbakeblikk på 2002
Året er i ferd med å ebbe ut, og det er tid for tilbakeblikk.

1. januar ble sykehusreformen satt i verk. Optimistene håpet på fart i helsevesenet. Én

eier – staten – skulle få bort unødvendig og dyrt byråkrati, til fordel for mer til drift. Men

staten som arbeidsgiver har ikke gitt ved dørene. Unntatt ved direktørenes, da. De øverste

lederne i foretakene hever nå lønninger i millionklassen. Det viktigste de nye sjefene har

stelt i stand, er å true over 1.000 stillinger med nedleggelse. For foretakene skal drives be-

driftsøkonomisk lønnsomt. Da hjelper det lite at for eksempel rehabilitering er samfunns-

økonomisk lønnsomt. Skaffer ikke tiltaket overskudd for helseforetaket, ligger det tynt an.

Lønnsoppgjøret 2002 ble historisk fordi offentlig sektor fikk høyere lønnsvekst enn pri-

vat. Forhåpentligvis er dette starten på det lange arbeidet med å tette lønnsgapet mellom

offentlig og privat sektor.

Årets lønnsoppgjør var det første for Utdanningsgruppenes Hovedorganisasjon, UHO.

Den nye hovedorganisasjonen fikk kort tid på seg til å gjennomføre forhandlingene. Resul-

tatene som ble oppnådd viser at oppgaven ble bestått med glans.

Oppgjøret i kommunesektoren fikk tradisjonen tro overslag på NFFs forhandlinger med

Kommunenes Sentralforbund (KS) om driftstilskudd og takster for privatpraktiserende.

Nytt av året var at NFF ikke bare prioriterte opp spesialisttakster og aktive takster. Forbun-

det prioriterte samtidig ned pakningstakstene. Det førte til kritiske kommentarer, blant an-

net i form av leserbrev her i bladet. De høylydte diskusjonene i etterkant står i sterk kon-

trast til den øredøvende tausheten i forkant av forhandlingene. Kommentarene burde sjøl-

sagt ha kommet fram da kravene og prioriteringene ble forberedt. 2002 bør derfor være en

påminnelse for privat praksis om at inntektsforhandlinger ikke bare er et område for kom-

mune- og sykehusfysioterapeuter. Diskusjonene gjelder i høyeste grad også privat-

praktiserende. De foregår i NFFs interesseorganisasjon Privatpraktiserende Fysiotera-

peuters Gruppe, Privat råd, i tidsskriftet, på nettet og i andre NFF-fora og organer. Oppfor-

dringen til de privatpraktiserende er å være med i riktig organisasjon og til riktig tid når

viktige beslutninger skal fattes.

2002 har også gitt forbundet en ny interessegruppe, Unge Fysioterapeuters Fellesskap,

UFF. Det kan bli et spennende bekjentskap. Vi ønsker UFF velkommen til verden og lykke

til på ferden!

Til samtlige lesere ønskes God jul og Godt nytt år!
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 AktueltKommuneøkonomi

Stadig flere kommuner foreslår kutt
Fysioterapeut Bjørn Tostrup i Kautokeino blir likevel ikke arbeidsledig neste år. Formann-

skapet drar ikke inn driftstilskuddet hans. Men rundt om i landets kommuner er det mange

privatpraktiserende som har fått oppsigelser.

Av Heidi Johnsen
heidi.johnsen@fysio.no

Dette er situasjonen i begynnelsen av desember. I Holmestrand i
Vestfold har NFF tatt ut stevning. Der har kommunen sagt opp drifts-
avtalene til sju fysioterapeuter fra 1. januar. Verken rådmann Arne
Lunde eller NFFs forhandlingsseksjon vil gå nærmere inn på samta-
lene som har vært ført mellom kommunen og fysioterapeutene, men
Lunde sier til FYSIOTERAPEUTEN at han tror på en løsning.

– Problemet for kommunen er at økonomien er så stram at vi må
foreta kutt. Det vil enten ramme bruker eller tjenesteyter. Derfor vil
vi sammen med NFF ta dette opp med Kommunenes Sentralforbund
(KS), sier rådmannen.

Utsatt i Narvik
I Narvik kommune i Nordland  har to fysioterapeuter mottatt oppsi-
gelse av driftsavtalen fra årsskiftet. Jostein Stensland, kontaktperson
for fysioterapeutene i Narvik sier at saken i utgangspunktet skulle be-
handles 5. desember. Saken er nå utsatt og skal opp i forbindelse med
budsjettbehandlingen senere i måneden.

NFF har hatt møte med samtlige fysioterapeuter og områdeleder i
kommunen.

Jobber aktivt
Lier kommune i Buskerud har varslet at de vil kutte fra 12 til seks
driftstilskudd i perioden 2003-2006.

– Dette var vi gjennom i fjor hvor det samme ble foreslått for pe-
rioden 2002-2005. Da gikk vi på politikerne og synliggjorde konse-
kvensene. Det resulterte i at vi fikk beholde driftstilskuddene. Nå
jobber vi på samme måte. Vi skal blant annet ha innlegg på for-
mannskapsmøte. Men det kan hende vi må vente helt til 17. desem-
ber, når budsjettet skal behandles, før vi vet resultatet, sier Unni
Helmo, kontaktperson for fysioterapeutene i kommunen.

Får råd
Fysioterapeutene Sissel Bolstad, Astrid Noreng Sjølie og Ragnhild
Fredriksen fra Rendal i Oppland tropper opp i NFFs forhand-
lingsseksjon. De vil ha råd om hvordan de skal forholde seg etter at
kommunen vil fjerne 50 prosent av hvert av de to 100 prosent
driftstilskuddshjemlene kommunen har.

– Vi føler oss rettsløse og må vite om kommunen virkelig kan gjøre
dette, sier de tre.

Stadig flere kommuner henvender seg nå til NFF. Terje Døvik, i
NFFs forhandlingsseksjon sier de håper på en løsning i Strand kom-
mune i Rogaland. Der er to hele driftstilskudd og tre halve foreslått
redusert til 20 prosent på samtlige. Liv Skogland, kontaktperson for

fysioterapeutene i kommunen sier at iherdig jobbing mot politikere
og rådmann har gjort at det nå ser lysere ut.

I Steinkjer i  Sør-Trøndelag har fysioterapeutene hatt møte med
kommunen etter at det ble varslet oppsigelse av driftstilskudd. Her er
det ikke fattet noe vedtak.

I kommunene  Kåfjord i Troms og Masfjord i Hordaland er det
også varslet nedskjæringer. ■

PS! Siste før trykking: Rådmann Arne Lunde varsler
at han trekker tilbake oppsigelsene i Holmestrand. Avisa
Nordlys melder at Kåfjord kommune har omgjort vedtaket
om inndragning etter protester fra NFF.
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Aktuelt Ortopedikurs på nett

Det nye fordypningskurset i orto-

pedi ble en ubetinget suksess.

I mars gjentas kurset i Stavanger.

Av Jan-Erik Østlie

De 24 deltakerne som har gjennomført NFFs
første fordypningskurs i ortopedi med fokus
på skulderproblematikk, startet 11. septem-
ber og hadde sin siste samling på Martina
Hansens Hospital i Bærum 20. oktober. De
har til sammen hatt fire samlinger, hver av
fem skoletimers varighet. FYSIOTERA-
PEUTEN møtte kurslederne Gerty Lund og
Unni Sire Seljom – og deltakerne Ann Brit
Sangvik og Claes Thomas Jerijervi like før
kurset var over.

Litt startvansker
Kurskonseptet var helt nytt. For det første
var det et fordypningskurs som krevde
basiskunnskaper i elektiv ortopedi. Dessuten
var det av mye lengre varighet enn de ordi-
nære grunnkursene på en uke. Men det aller
viktigste var at Internett for første gang ble
tatt i bruk som kursverktøy.

Deltakerne ble delt inn i seks grupper
med fire personer i hver som kommuniserte
med hverandre på e-post mellom samlin-
gene. De fikk hjemmeoppgaver og skulle
bruke de tre ukene mellom samlingene til å
lese, reflektere, fordype seg og altså disku-
tere med hverandre på nettet. Kurslederne
var de eneste som kunne være i alle grup-
pene.

– Vi hadde nok håpet på litt mer aktivitet
fra starten av, men det bedret seg betraktelig.
Etter hvert kastet de seg ut i dette med liv og
lyst, også de som slet litt i starten, forteller
Lund.

Skriftlig versus muntlig
Jerijervi er ikke så vant med å drøfte disse
problemstillingene skriftlig og syns derfor
denne diskusjonsformen var mye vanskeli-
gere enn muntlig kommunikasjon, mens for
Sangvik var det tvert om. Forutsetningen for
å delta på kurset var at man hadde tilgang til
PC og Internett, enten hjemme eller på jobb.

På siste samling var det mange blide an-

Vellykket ortopedikurs

sikter å se, og de fleste så ut til å være av
samme oppfatning som Sangvik, nemlig at
de ikke var spesielt misfornøyde med noe.
Litt malurt i begeret kom det likevel.

– Det skulle vært lagd en felles
diskusjonsside på nettet sånn at ikke seks
personer ble sittende å sende utallige mailer
til hverandre. Dette ble i lengden litt tung-
vint, sier Jerijervi og får støtte av kursleder
Seljom.

– For kurslederne, som skulle delta i alle
gruppene, ble det litt vanskelig å følge dis-
kusjonene når det ble så mange e-poster å
forholde seg til, sier hun. Disse innvendin-
gene blir det imidlertid jobbet med å utbedre
fra forbundets kursansvarlige.

Framtidsrettet
Kurset skulle fordype seg i skulderproble–
matikk. Noen digresjoner ble det plass til,
men både Lund og Jerijervi syns de klarte å
holde riktig fokus gjennom hele kurset.

– Om dette temaet kunne vi godt hatt
enda et kurs, men da med andre kursledere
for avvekslingens skyld. Det har vært mer

Fysioterapeuter og data. Både kurslederne og deltakerne på fordypningskurset i ortopedi har
brukt mye tid foran datamaskinen. Fra venstre Unni Sire Seljom, Claes Thomas Jerijervi, Ann
Brit Sangvik og Gerty Lund. Foto: Jan-Erik Østlie

enn nok å sette seg inn i, smiler Sangvik.
Jorunn Lunde i NFFs fagseksjon forteller

at tilbakemeldingene fra kursdeltakerne viser
at det faglige utbytte har vært stort. Organi-
seringen av nettdiskusjonene vil likevel bli
annerledes neste gang, sånn at det blir litt
mer oversiktlig for kurslederne. Det er også
ønskelig at NFF investerer i en felles nett-
plattform, og at hvert enkelt kurs får sitt eget
domene på nettet. En stor engangs-
investering, men lønnsom på sikt, mener
Lunde. For en ting er hun sikker på: Kurs-
konsept med nettet som undervisnings-
verktøy er kommet for å bli, også for fysio-
terapeutene. ■

Se også NFFs kurskatalog:
www.fysio.no/kurs.html
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Av Heidi Johnsen
heidi.johnsen@fysio.no

Bergland understreker at forskningsmiljøet i
Norge er lite, og at mange driver forskning
hvor de kan ha gjensidig nytte av hverandre.

– Vårt mål er å få formalisert og få fram
de prosjektene som det arbeides med. Blant
annet har vi en rekke prosjekter på Høgsko-
len i Oslo (HiO). Flere av  disse er knyttet
opp mot høgskolens bevegelseslaboratorium,
sier Bergland. Laboratoriet som brukes i un-
dervisnings- og forskningsøyemed, gir også
mulighet til å delta i prosjektarbeid.

Et bindeledd
Nettverket består i dag av 36 personer innen-
for ulike yrkesgrupper og med ulik bak-
grunn. Bergland understreker at nettverket
ikke bare er for forskere.

– Det er ingen krav til vitenskapelig nivå
for å være med. Her finner du både  fysiote-
rapeuter med og uten hovedfag, leger og
flere med idrettsfaglig bakgrunn. Målet med
nettverket er at det skal være et bindeledd
mellom forskere og praktikere. Her skal

Nytt nettverk for
bevegelsesanalyse

forskning, kunnskap og erfa-
ring komme bedre til nytte ved
å utveksle erfaringer, sier Berg-
land.

Ikke kontaktvansker
– Mange i praksis føler avstand
til forskningsmiljøet og har
problemer med å nå fram.
Snakker forskere og

praktikerne samme språk?
– Vi jobber for at høgskolen og praksis-

feltet sammen skal finne ut hvordan de kan
samarbeide og hvordan disse kan ha kontakt
med hverandre, sier Bergland og trekker
fram sin egen doktorgrad, fallforebygging
blant hjemmeboende, som er etterspurt i
praksisfeltet.

Mindre terskel
Da nettverket ble etablert i høst, møttes en
stor del av dem som er med til et seminar
over to dager på HiO. Seminaret var et sam-
arbeid mellom høgskolen og SINTEF. Ifølge
Bergland og Ingrid Eitzen, SINTEF, forteller
tilbakemeldingene at dette var et positivt til-
tak.

– Terskelen for å ta kontakt er mindre når
du har et ansikt å forholde deg til i stedet for
ei navneliste. Vi er også glade for at NTNU i
Trondheim har tatt opp ballen og skal arran-
gere seminar neste år. ■

Les mer om nettverket på www.hio.no/HF/
ny/lab, klikk lenke videre til «Nasjonalt
nettverk».

Nasjonalt nettverk. Astrid
Bergland, HiO og Ingrid
Eitzen, er initiativtakere til
nasjonalt nettverk for
bevegelsesanalyse.
Foto: Heidi Johnsen

– Bakgrunnen for å starte et nasjonalt nettverk for bevegelses-

analyse, er at vi skal bruke hverandres erfaring, sier Astrid Bergland,

FOU-leder ved avdeling helsefag, Høgskolen i Oslo.

Ny helse- og
levekårsundersøkelse
Folkehelseinstituttet inviterer i disse dager

folk i norske og samiske områder i Nord-

Norge og Nord-Trøndelag til å bli med på en

ny stor helseundersøkelse.

Undersøkelsen er et samarbeidsprosjekt

mellom Senter for samisk helseforskning ved

Institutt for samfunnsmedisin ved Universite-

tet i Tromsø og Folkehelseinstituttet.

Undersøkelsen omfatter alle personer født fra

og med 1925 til og med 1967 og alle født i

1973 i de nevnte områdene.

Formålet med undersøkelsen er å få

opplysninger om hjerte- og kar sykdommer,

kreft, allergier, smerter og andre lidelser samt

ulykker for å kunne forebygge dem. Videre er

målet å få et bilde av folks levesett når det

gjelder kosthold og røyking, oppfatning av

helsetjenestetilbudet, levekår og tilhørighet.

Helse- og levekårsundersøkelsen er en

oppfølging av tidligere undersøkelser, men

denne undersøkelsen fokuserer mer på

kosthold, levekår og verdiorientering enn

tidligere.

Undersøkelsen er både et forskningspro-

sjekt og et helsetilbud. De inviterte får tilbud

om gratis helsesjekk mot visse sykdommer

og får senere resultatene tilsendt i posten. I

tillegg skal deltakerne fylle ut spørreskjemaer.

På helsesjekken gjøres målinger av blodtrykk,

høyde og vekt. Blodprøver tas for senere

analyser. De som har særlig høy risiko for å

få visse sykdommer (diabetes, hjerte- og

karsykdommer) vil få beskjed om dette, og

bedt om å kontakte sin egen lege for videre

oppfølging.

Folkehelseinstituttet vil reise rundt med

en spesialinnredet «helsebuss» hvor

helsesjekken blir tatt. Bussens reiserute

starter i Finnmark hvor den skal innom ni

kommuner i løpet av 2003. Deretter følger

Troms med seks kommuner. Nordland og

Nord- Trøndelag er også med i undersøkel-

sen, men områdene er enda ikke tatt ut.
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Aktuelt Privat praksis

– Dette er ikke siling av fysiotera-

peuter, men et kvalitetssikrings-

prosjekt hvor fysioterapeuter kan

bedre sin praksis ved å se på hva

andre gjør bedre, sier Trine Gro-

ven, leder av BRIDGE-prosjektet.

I november ble en undersøkelse

av privat praksis presentert.

Nesten TOPP karakterer

Ut fra de tall som forsker Sverre A. C.
Kittelsen presenterte, har politikere og be-
folkning i kommunene Asker og Bærum god
grunn til å være fornøyde med fysioterapeu-
tene sine.

På en skala fra 1-5, hvor 5 er best, plasse-
rer gjennomsnittet seg på 4,5. Kittelsen
mente under presentasjonen at dette tallet
forteller om svært fornøyde  pasienter.

De som hadde forventet at Kittelsen
skulle presentere de store forskjellene mel-
lom fysioterapeutene i de to kommunene ble
skuffet.

– Vi fant ingen reelle forskjeller. Pasien-
tene i Asker var litt mindre fornøyde på alle
felt. Men vi kan ikke tolke det som en for-
skjell, fordi Asker kom med i prosjektet rett
før undersøkelsen startet. Verken fysiotera-
peuter eller pasienter stilte like forberedt

Bedømmelsen. Fysioterapeut Nanna Biørnstad, Bærum Fysikalske Institutt, spør Erik H. Roseng fra Frisch-sentret etter konvolutten som viser
hvordan hennes praksis fungerer og hvor tilfredse pasientene er med henne. Foto: Heidi Johnsen

som deltakerne fra Bærum. Det kan forklare
den lille forskjellen, sier Kittelsen.

Hovedfunn
Både pasienter og fysioterapeuter sluttet
godt opp om undersøkelsen. Pasientene er
stort sett svært fornøyde.

Pasientene er litt mer fornøyde med eldre
fysioterapeuter. De rapporterer om litt dårli-
gere tilgjengelighet hos spesialister, spesielt
psykomotorikere, enn hos gjennomsnittet.
Tilgjengeligheten ved store institutter er
også dårligere enn snittet. Men i motsetning
til hos leger og tannleger, rapporterer pasien-
tene om kort ventetid på venterommet.
Gjennomsnittseffektiviteten hos terapeutene
er rimelig bra, men det avdekkes noen med
dårlig effektivitet. Det er ingen klare skiller
mellom effektive og ineffektive fysiotera-

Av Heidi Johnsen
heidi.johnsen@fysio.no
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BRIGDE-prosjektet
Forskere fra Frisch-senteret i Oslo har undersøkt hva privatpraktiserende fysioterapeuter i

Asker og Bærum gjør i sine praksiser og hva slags erfaringer pasienter har med sine

fysioterapeuter.  167 fysioterapeuter, fordelt på 40 fra Asker og 127 fra Bærum, har deltatt.

Av 5.499 deltakende pasienter kom 1.309 fra Asker og 4.190 fra Bærum.

Undersøkelsen er en del av BRIDGE-prosjektet (se omtale 11/2002). BRIDGE står for

«Benchmarking av rehabiliteringstjeneste gjennom daglige erfaringer».

Mer om Asker og Bærum-undersøkelsen på www.frisch.uio.no

– Målet med prosjektet er å lage nettverk for
å utvikle kvalitet og sikre optimal fysikalsk
behandling for innbyggerne i kommunen,
sier Anne Cecilie Bryne, konsulent for
BRIDGE-prosjektet.

– Gruppene skal skape faglige utviklings-
miljøer hvor deltakerne kan dele erfaringer
og kunnskap og styrke sin faglige kompe-
tanse og identitet. Videre skal det utvikle
fellesskapsfølelse i faggruppene, knytte bånd
for utvikling og samarbeide mellom rele-
vante tverrfaglige grupper, sier Bryne. ■

Utvikler kvaliteten
på privat praksis

peuter. «Effektivitet» er  av forskerne defi-
nert som antall pasienter i løpet av en be-
stemt tidsenhet.

Kjennetegn
Blant fysioterapeutene i undersøkelsen er 73
prosent kvinner og 27 prosent menn. Gjen-
nomnittsalder er 46 år og autorisasjonen fra
1981. De har i snitt 18,9 praksisår, 11,3 år
med driftsavtale. På undersøkelsestids-
punktet hadde de i snitt 25 timers driftstil-
skudd.

51 prosent svarer at de er svært tilfreds
med arbeidet, mens 46 prosent svarer at de
er nokså tilfreds.

Det er relativt flere menn blant fysiotera-
peuter under 40 år enn over. De jobber i
større institutter og er mindre tilfredse med
arbeidet sitt. De er oftere leiere enn eiere,

har større driftsutgifter og mindre driftstil-
skudd enn eldre kolleger. Undersøkelsen vi-
ser at de har mer direkte pasientkontakt og
mer kontorhjelp.

Fysioterapeuter med stort driftstilskudd
(>30 timer/uka) er mer fornøyde og bruker
mer tid på direkte pasientkontakt. De bruker
ikke mer tid på indirekte pasientarbeid, fag-
lig vedlikehold eller administrative oppga-
ver.

Pasientene
71,2 prosent av pasientene er kvinner, og al-
dersgruppen 50-59 år er størst. Muskel-/
skjelettlidelser, ortopediske lidelser og
nevrologiske lidelser plager flertallet.
De aller fleste pasientene vil anbefale sin fy-
sioterapeut til sine venner. Svært få vurderer
å bytte. ■

Vant Beveg-deg pris
Frøydis Haugene fra Larvik har fått Beveg-deg

pris fra Norsk Fysioterapeutforbund avdeling

Vestfold. Haugene er en ilddsjel som har fått

mange mennesker til å trives med å være i

aktivitet. Hun legger ting til rette slik at flest

mulig for sjansen til å trimme. Blant annet har

hun to seniordansgrupper i gang i Stavern og

hun har også tatt initiativet til å starte

stavganggrupper i Vestfold. På grunn av

Haugene er det nå ti slike grupper i fylket, heter

det i begrunnelsen fra NFF avdeling Vestfold.

Ergo og fysio hver for seg
Danske Fysioterapeuter ønsker ikke å slå seg

sammen med ergoterapeutforeningen. Nyvalgt

hovedbestyrelsesmedlem Tina Lambrecht

foreslo på representantskapsmøtet i det

danske forbundet å «utvikle et tett samarbeid

med Ergoterapeutforeningen med henblikk på

en sammenslåing av de to foreningene på

sikt». Hun mente at én stor terapeutforening

vil stå sterkere i den helsepolitiske debatten.

Det var ikke stemning i salen for sammen-

slåing, og ble forslaget trukket, melder danske

Fysioterapeuten.

Bærum på etterskudd
Hverken fysioterapeut Tone Ødegaard eller

noen av de andre 127 privatpraktiserende i

Bærum kommune har fått det nye driftstilskud-

det utbetalt, skriver Asker og Bærums

budstikke. Ifølge Ødegaard skylder kommunen

henne 4.000 kroner.

– Det er helt forferdelig. Jeg synes vi skulle

fått pengene i august, sier hun. Fysioterapeu-

tene har tatt saken opp med sine overordnede i

kommune uten at det hjalp. Bærum kommune

opplyser nå at økningen i tilskuddet vil bli

justert i desember.

Annonse Dorcas
Fil: Dorcas_11_02.pdf

Ligger i bilde-mappa for dette nummeret
Settes inn av STENS

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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Medlemmer med meninger
I denne spalten intervjuer vi medlemmer av NFF som har et kjent navn på et eller annet område i
samfunnet. De forteller hvorfor de er medlem av NFF og hva de mener er NFFs viktigste oppgaver.
Tidligere i denne serien: Roar Robinson (11/2002), Trond Hannestad (12/2002), Kari Bø (13/2002).

Av Bernt R. Nilsen – Nå er det viktig at vi får alle fysiotera-

peuter med i ett forbund. Vi må snakke

med én tunge. NFF blir stadig bedre  for

oss som driver i privat sektor. Det er på

tide at medlemmene i PFF legger gamle

fordommer bak seg.

Snorre Vikdal  i Trondheim er ikke mer enn 31 år,
men har i flere år vært kjent for sine klare mel-

dinger i norsk fysioterapiverden. Han har
aldri vært redd for å si fra, og nå gjør han
det igjen.  Siden han var ferdig med grunn-
utdanning i Trondheim i 1996, har han
jobbet i privat praksis – med noen små av-
stikkere til det offentlige. Nå er han halv-

veis  i sin treårige videreutdanning i psyko-
motorisk fysioterapi og jobber ved Heimdal

Medisinske Senter i Trondheim.

Virkelig bra for privat sektor
– PFF ble opprettet i 1984 av flere grunner. En-

tusiastiske sjeler så på NFF som et forbund som
ikke ivaretok deres anliggende godt nok. Men det

har skjedd mye de siste årene. NFF begynner å bli
virkelig bra for oss som jobber i privat sektor, og vi
burde innse at vi må stå samlet, sier den entusiastiske

trønderen, som er opptatt av at det ikke bare skal
snakkes, men også handles.

– På tide at vi i privat praksis samles i NFF

Han liker å få ting opp på bordet  slik at avgjørelser
ikke tas på bakrommet. Han mener NFF i dag gjør vel-
dig mye bra, og derfor er det ikke engang et tema for
han å stå utenfor forbundet.

UFF som en del av NFF
UFF –�Unge Fysioterapeuters Fellesskap –�som ble stif-
tet i begynnelsen av november,  er nå en økonomisk in-
teressegruppe i NFF. Hovedsaker er å motvirke den
økende arbeidsledigheten blant fysioterapeuter og å si-
kre  fysioterapeuter i privat praksis rett til trygdere-
fusjon. 130 unge fysioterapeuter fra 22 til 55 år er alle-
rede med, og Snorre Vikdal er valgt til leder. Her er det
ingen aldersgrenser, og Snorre med flere har jobbet et
år med forberedelser til å opprette UFF. Nå er mål-
dokument, vedtekter, styre og hjemmeside på plass.
Vikdal setter stor pris på hjelpen  fra NFF med å starte
UFF, og han er klar på at det er NFF som best kan iva-
reta UFFs kampsaker.

Utålmodig
– Det skjer ting i NFF som er veldig positive, sier Vik-
dal. Han er raus med ros til  kursvirksomheten,
forhandlingskompetansen og bladet FYSIOTERAPEU-
TEN. Men, som den utålmodige sjelen han er, kan han
selvfølgelig ikke være fornøyd med alt. Han ønsker seg
en større innsats i arbeidet med å motvirke arbeidsle-
digheten blant unge fysioterapeuter, og han ønsker en
bedre belysning av alle sider ved driftstilskudds-
ordningen og rett til trygderefusjon.  Han ønsker også
at NFF skal arbeide for større  medieoppmerksomhet.

– Ting går litt tregt, sier den tidligere elitehåndball-
spilleren.

Han skjønner likevel  at ting tar tid, og han er ikke i
tvil om hvilket forbund som kan forvalte fysioterapeu–
ters ve og vel best. NFF er hans soleklare valg, og han
legger til at vi som er medlemmer også må engasjere
oss sterkere i framtida. ■

UFF-leder. – NFF i dag gjør veldig mye
bra. Derfor er det ikke engang et tema

for meg å stå utenfor forbundet, sier
Snorre Vikdal. Arkivfoto

Medlemskampanje
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Medlemskampanje

Line K. Rønning fra Magnor ble medlem

nummer 8.000 i Norsk Fysioterapeut-

forbund.

Av Espen Mathisen
espen.mathisen@fysio.no

– Dette bildet passer fint å henge på veggen hjemme,
sier en gledesstrålende Line K. Rønning. Hun har nett-
opp mottatt et håndkolorert tresnitt av kunsteren Bjørn
Kaaks som synlig bevis på at hun er registrert som
NFF-medlem nummer 8.000.

Trenger NFF
Line K. Rønning jobber til daglig på Glåmdalen Fysi-
kalske og ble vervet av kollega Stine Rapp.

– Etter noen år i utlandet kom jeg tilbake til Norge
for to og et halvt år siden. Har brukt tida etterpå til å
etablere meg og finne ut hvilken retning innen
fysioterapien jeg vil jobbe med. Nå er jeg klar for etter-
utdanningskurs, og da er det naturlig å være medlem av
Norsk Fysioterapeutforbund, sier Rønning.

Rønning er opprinnelig fra Skotterud. Etter artium
gikk turen ut i den store verden, i første omgang til
Sveits som au pair. Så ble det fysioterapiutdanning i
Neustadt an der Weinstrasse i Tyskland. Etter praksis-

Medlem nummer 8.000
perioden og et opphold i Luxemburg, vendte hun til-
bake til gamlelandet.

– Jeg har egentlig vært klar for medlemskap i for-
bundet ei stund. Da medlemskampanjen ble satt i gang,
var det lett å svare «ja» da kollega Stine spurte.

Alene fra nyttår
Det er ikke bare etterutdanningstilbudet som Line K.
Rønning synes er fint med NFF.

– Det er en fordel å ha noen jeg kan ringe til hvis det
er forhold som jeg lurer på. Jeg synes også at tidsskrif-
tet tar opp mange viktige saker.

Rønning legger til at hun frykter den dårlige kom-
muneøkonomien kan føre til at driftstilskudd og stillin-
ger blir forsøkt inndratt.

– I disse tider er det viktig å ha et forbund å støtte
seg til.

Fra nyttår vil hun en periode være alene på instituttet.
– Da er det kjekt å få informasjon direkte til meg

selv, og ikke være avhengig å få den fra andre.
Line K. Rønning ble ønsket velkommen i forbundet

av generalssekretær Lene Rønning-Arnesen. Generalse-
kretæren presenterte sekretariatet for det nybakte med-
lemmet.

– Veldig hyggelig. Det er lettere å ta kontakt når
man har sett ansiktene til de som jobber i forbundet,
konstaterte det nye medlemmet etter at presentasjons-
runden var unnagjort. ■

Velkommen. Fysioterapeut Line K. Rønning (tv.)
mottar et kunstverk fra generalsekretær Lene
Rønning-Arnesen som bevis på at hun er NFF-
medlem nummer 8.000. Foto: Espen Mathisen

Kampanjen fortsetter
NFFs medlemskampanje er ikke over sjøl om forbundet nå

har over 8.000 medlemmer. Det endelige målet er 8.500

medlemmer før landsmøtet i 2004.

Generalsekretær Rønning-Arnesen forteller at flere

kampanjepremier skal deles ut, slik at det ikke er noen

grunn til å slappe av når det gjelder verving.

– Blant de som verver nye medlemmer skal vi trekke ut

en som skal få tur til verdenskongressen for fysioterapeu-

ter i Barcelona i sommer. Vi planlegger også å trekke ut en

verver som får et gratis etterutdanningskurs.
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Aktuelt

Siden oppstarten av inneværende skoleår 26.
august 2002 har vårt FYSIO lokallag hatt en
rivende utvikling når det gjelder medlems-
tallet. I skrivende stund kan vi triumfere med
at samtlige 88 studenter ved skolen har
meldt seg inn i FYSIO! Så vidt vi har kunnet
finne frem til er dette første gang et lokallag
har alle studentene som medlemmer, og le-
der Anne-Katrine Flottorp smiler fra øre til
øre.

Den økte medlemsoppslutningen skyldes
i stor grad større aktivitet i lokallaget, med
en tidlig, offensiv informasjonsrunde i klas-
sene. I tillegg har vi hatt nye T-skjorter å
tilby og et bredere temakveld-tilbud. Tema-
kveld-aktiviteten startet opp i uke 41 med
teipekurs for ankel og teori/ferdighet om
nakke/whiplash-problematikk.

Senere har  det vært arrangert tema-
kvelder innenfor feltene nevrofysiologi og
motorisk kontroll, undersøkelse/behandling
av ankel og klinisk tilnærming ved mistan-
ker om båndskader i kne.

Planene videre er å angripe mørketida
med temakveld som omhandler trening av
dyp, stabiliserende muskulatur og en kurs-

Full oppslutning om
FYSIO i Tromsø

helg om bevegelsesdysfunksjon i forhold til
belastningslidelser og idrett rett før jule-
ferien.

FYSIO-lokallag Tromsø retter en takk til
fysioterapeutene Håvard Mortensen, Harald
Markussen, Helge Hæstad, Torbjørn
Schanche, Lena Brustad og Chris Drum-
mond for velvillighet, positiv innstilling og
god innsats under gjennomføringen av tema-
kveldene! Samtidig er det full anledning for
andre fysioterapeuter som ønsker å formidle
noe til oss å ta kontakt. Dere finner adresse-
og telefonnummerliste ved klinikkrommene
på Høgskolen.

For utenom temakvelder har det blitt be-
vilget støtte til Julebordkomiteen, og vi har
oppnevnt en representant til NFFs lokallags-
styre her i byen. Videre er det satt av midler
til støtting av turnusseminar og opprustning
av utstyr i pausekroken på skolen.

FYSIO-lokallag Tromsø
Marthe Neshagen, Eirik Lind Irgens,
Anne-Katrine Flottorp, Jonas Henriksen,
Katrine Fjelldahl og Marthe Solli

Studentspalten

– Solberg har et pedagogisk problem
Kommunesektoren må omstilles av hensyn til nasjonens konkurranseevne. Dette var budskapet

fra kommunalminister Erna Solberg på konferansen «Egoisme eller fellesskap» som Utdannings-

gruppenes Hovedorganisasjon (UHO) arrangerte på Kongsberg i november.

Statsråden sa at kommunene har skjøvet økonomiske problemer foran seg ved å tømme fond

og ta opp lån.

– Dette er ad hoc-løsninger som de ikke kan fortsette med.

Solberg, som hadde tatt fri noen timer fra statsbudsjettforhandlingene, viste til at alle partier

på Stortinget, unntatt SV og Frp, er enige om et inflasjonsmål på 2,5 prosent og at «handlings-

regelen», som begrenser bruken av oljefondet, skal overholdes.

– Kommunene kan derfor ikke regne med påplusninger. De må i stedet bringe driften i

samsvar med rammene. Det må skje med omstilling og modernisering.

Statsrådens uttalelser falt i dårlig jord hos UHO-forbundene. UHO-styremedlem Helga Hjetland

repliserte at omstilling rammer barn, unge og eldre. Hun mente at Solberg hadde et pedagogisk

problem.

– Det fins masse penger i staten, folk skjønner ikke at disse kan brukes til å forhindre kutt i

tjenestetilbudet i kommunene.

Utreder differensierte
driftstilskudd
NFFs ad hoc-utvalg for differensierte driftstil-

skudd hadde sitt første møte i begynnelsen av

måneden.  Landsmøtet 2001 vedtok at utvalget

skulle opprettes. Utredningen av om differensi-

erte utvalg bør innføres, eventuelt hva som skal

være kriterier for differensieringen, skal være

ferdig før neste landsmøte høsten 2004.

Utvalget består av Trond Hannestad Privat-

praktiserende Fysioterapeuters Gruppe/Privat

råd, Terje Toften, faggruppa for idretts-

fysioterapi, Eli Lassen, faggruppa for

psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi, Erik

Aarum, MT-gruppa og John Erik Martiniussen,

Privat råd.

Ber om full gjennomgang
Privat råd i Norsk Fysioterapeutforbund ber

sentralstyret nedsette et utvalg som gjennom-

går dagens driftstilskuddsordning i sin helhet.

Dette utvalget kommer i tillegg til utvalget som

vurderer differensierte driftstilskudd (se over).

Initiativet kommer fra Roar Høidal og John

Erik Martiniussen i Privat råd. Bakgrunnen for

at de tar opp saken, er at det er uttalt behov for

å vurdere alternative ordninger som har færre

av de ulemper som dagens ordning medfører.

Et sentralt element er at dagens ordning med

driftstilskudd setter grenser for en stadig større

gruppe fysioterapeuter, heter det i et notat som

er oversendt NFFs sentralstyre.

Turnusplasser legges ned
Ullevål sykehus må nedbemanne med 386

ansatte neste år for å spare penger. I

forbindelse med disse nedskjæringene har

sykehusstyret bestemt at alle turnusplasser

for medisinstudenter, jordmødre og fysiotera-

peuter skal legges ned, melder NRK.no.
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 Fra leserne

Vi har alle hørt at det ikke er størrelsen det
kommer an på, men i faggruppe-sammen-
heng er det faktisk antall medlemmer som
teller.  Den magiske grensen er 300 medlem-
mer for både økt økonomisk støtte fra NFF,
innflytelse på landsmøtet og evne til å gjen-
nomføre ressurskrevende faglige arrange-
menter uten høy risikofaktor. Egentlig burde
NFF snu på flisa og gi små faggrupper større
tilskudd til vekst – en interessant og eksperi-
mentell tanke!

Faggruppen for kvinnehelse teller i dag
193 medlemmer – vi er med andre ord en av
de minste faggruppene, men med et stort
mandat og høyt ambisjonsnivå. I løpet av
kort tid har faggruppen blant annet gjennom-
ført et nordisk seminar om siste nytt innen
bekkenrelaterte smerter. Takket være mye ar-
beid og stor interesse, ble seminaret en suk-
sess. Men – en liten faggruppe er mye mer
sårbar mht økonomisk belastning og kre-
vende egeninnsats fra idealistiske medarbei-
dere. Seminaret tiltrakk seg deltagere fra an-
dre land og fikk omtale i den internasjonale
kvinnehelseorganisasjonens (IOPTWH)
nyhetsbrev. Vi har kartlagt medlemmers ar-
beidsfelt og lagt listen ut på faggruppens
hjemmesider www.fysio.no/kvinnehelse.
Der finnes også god info om inkontinens,
bekkenrelaterte smerter og osteoporose.
Gjennom faggruppens nyhetsbrev formidles
nytt stoff; siste nummer omtalte gravides
psykiske helse.

En viktig målsetning for faggruppen blir
derfor å øke medlemstallet gjennom faglig
engasjement og informasjon om hva fysiote-
rapeuter faktisk kan bidra med innen kvinne-
helse. Vi har etter hvert så mye god doku-
mentert kunnskap om effekt av behandling,
spesielt på urininkontinens og bekken-
relaterte smerter, at det burde inspirere
mange til å velge et arbeidsfelt og en fag-
gruppe der forskningen og klinikken går
hånd i hånd.

De senere årene har fysioterapi i svanger-
skaps- og barselomsorgen tapt terreng. Fag-
gruppen er nå i gang med en revitalisering,
og vi tar et skritt om gangen i riktig retning.
Først skal fysioterapi innenfor dette feltet
vektlegges og fornyes gjennom et tredagers
kurs med oppstart høsten 2003. Styret har ar-
beidet mye med planlegging av rammer og
innhold. Kurset er hovedsakelig forsknings-
basert og skal gi deltagerne gode modeller
og ny kunnskap til videre arbeid med kvin-

Lykkelig som liten?
ner i svangerskaps- og barselomsorgen.

Tema for seminar i 2003 er kroniske
underlivssmerter. Resultater fra samarbeids-
prosjekt mellom fysioterapeut, gynekolog og
psykolog blir presentert og diskutert. Vi be-
lyser her et viktig og vanskelig område
innen gynekologi der fysioterapi også har sin
plass.

Faggruppens velbegrunnede høringssvar
til hvorfor vi synes fysioterapeutens rolle
innen kommunenes lovfestede helsefrem-

mende og forebyggende arbeid i
helsestasjonstjenesten må styrkes, er sendt til
NFF.

Så til alle dere som arbeider med kvinner
på grasrota og kanskje lurer på hva vi gjør:

Mitt fysioterapiønske for det nye året er
at flere melder seg inn og engasjerer seg i
faggruppen for kvinnehelse!

Kjersti Hatlebrekke
leder NFFs faggruppe for kvinnehelse

Samarbeid mellom de forskjellige helseprofesjonene er veien å gå for å få til det beste tilbudet
til pasientene. Derfor ble det tidligere i høst arrangert et tverrfaglig helseseminar av og for
norske studenter fra fysioterapi, kiropraktikk og medisin i Manchester, Storbritannia. 47 iv-
rige studenter (og ferdigutdannede) tok turen til nordvest-England for en trivelig helg i festlig
lag. Foredragsholdere var fysioterapeut Ida Gottlieb, kiropraktor Elisabeth W Jacobsen, psy-
kolog Arne Holte og lege Trond Viggo Torgersen. De belyste temaet livstilsrelaterte lidelser
samt tok del i gruppearbeid og debatter.

Seminaret tok sikte på å belyse hvordan vi best mulig kan kommunisere med pasienten og
hverandre, for å oppnå en helhetlig behandlingsplan. Dessverre var kiropraktorene i kraftig
overtall og satte sitt preg på helgen. Neste gang er håpet å få med flere fysioterapeuter og
medisinstudenter for å få mer «likevekt». Neste gang blir helseseminaret sannsynligvis lagt til
Dublin i januar 2004, så studenter i Storbritannia og Irland som ser tverrfaglig samarbeid som
den beste behandlingen for pasienten,  bør ta turen til Irland og gjenta suksessen fra i år.

Siv Vestre og Kamilla Faksvaag

Studentseminar om
samarbeid

Manchester. Norske studenter på seminar.
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Ergo- og fysioterapeutene i Skien kommune er fortsatt ikke

kommet til enighet med arbeidsgiveren om kompensasjon for

bruk av egen bil i tjenesten.

NFFs lokale tillitsvalgte, May Fredriksen, sier til FYSIOTE-

RAPEUTEN at de ansatte i Ergo- og fysioterapitjenesten ikke

aksepterer tre kroner per kilometer som godtgjøring for bruk

av egen bil i tjenesten.

– Vi krever 7.000 kroner ekstra. Dette skal blant annet

kompensere for tilleggspremie som følge av økt kjørelengde,

sier Fredriksen.

Hun viser til særavtale SGS 2001 der det heter at

arbeidsgiver og arbeidstaker kan avtale kompensasjon for bruk

av egen bil.

– Ingen av oss ansatte har avtaler som sier at vi skal bruke

våre private biler. Hvis vi ikke får en avtale om kompensasjon,

Søk etter litteratur
Fysioterapeut og høgskolelektor Arve Vorland

Pedersen og forsker Geir Oterhals har gitt ut boka

«Litteratursøk». Den handler om hvordan man

best kan søke etter artikler i tidsskriftsdatabaser

for medisin- og

helsefag.

Ifølge forfatterne er

boka først og fremst

skrevet for studenter.

Men den generelle

hensikten er å gi alle

som er interessert i

dokumentasjon en

hjelp til å komme

seg igjennom de første og enkleste

søkene. På denne måten får man kanskje nok

sjøltillit og lyst til å lære seg finessene på egen

hånd.

Boka koster 100 kroner og kan bestilles på

www.gnist.no

Hjertelinjen
Nasjonalforeningen for

folkehelsen har en rådgivning-

stelefon for hjertesyke, deres

pårørende og andre som har

spørsmål om hvordan man

kan forebygge eller leve med

hjertesykdom. Carina S Alm,

fagkonsulent hjerte/

karsykdommer, sier at

fagpersonell ikke alltid har tid

nok til å svare pasienter og

pårørende som er usikre og vil

ha råd.

Alm ber derfor fysiotera-

peuter og annet helseperso-

nell som jobber med denne

pasientgruppen om å hjelpe til

å informere om at Hjertelinjen finnes. Ved å ringe 23 12 00 50 hverdager mellom klokka 10 og

14, får man snakke med en fagperson som kan svare på spørsmål om det meste innen

forebygging, hvordan man skal leve med hjertesykdom, fysisk aktivitet og kosthold. Alm

forteller at enkelte også ringer bare for å ha noen og snakke med om sin sykdom og noen gir

råd som kan gis videre til andre i samme situasjon.

Fortsatt biluenighet i Skien

vurderer vi å la bilene stå,

sier Fredriksen.

Personaldirektør Anne

Riis Groven uttalte til avisa

Varden at arbeidstakerne

har godtatt 50 øre ekstra

per kilometer utover de

faste tre kronene som

kompensasjon.

– Riis Groven desinfor-

merer. Dette er tillegg som

følger automatisk av statens

satser og som gis dersom

vi har med oss utstyr i

bilen.

Illustrasjonsfoto: Stockbyte

Skien. Arbeidsgiver og -takere snakker forbi hverandre.
Illustrasjonsfoto: Espen Mathisen
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Av Anne Elisabeth Ljunggren,
Liv Inger Strand, Målfrid Råheim
Seksjon for fysioterapivitenskap,
Institutt for samfunnsmedisinske fag,
Universitetet i Bergen

Bakgrunn og hensikt
Studieretning fysioterapivitenskap er i dag
en av seks studieretninger ved Helsefag ho-
vedfag, Universitetet i Bergen (UiB). Studie-
retningen har hele tiden hatt 10 studieplasser
og vokste ut fra prøveprosjektet Hovedfag i
fysioterapi, finansiert ved Fond til etter- og
videreutdanning av fysioterapeuter. Dette
studieopplegget kom i stand i 1991, og ble,
etter ekstern evaluering, overtatt av Univer-
sitetet i Bergen i 1995. Etter 10 års erfaring
med et studieopplegg som har vært i jevn ut-
vikling, ønsket vi å ta rede på hvilke erfarin-
ger tidligere studenter hadde med
hovedfagsstudiet.

Materiale, metode og resultater
Åpne spørsmål ble stillet til de 55 studenter
som ved 10-års jubileet høsten 2001 hadde
fullført sine hovedfagsstudier. Spørsmålene
ble sendt gjennom e-post og i noen tilfeller
purret ved vanlig postforsendelse. Vi mente
at spørsmålenes art ikke nødvendiggjorde
anonymisering. I alt er svar fra 48 tidligere
studenter (87 prosent) kommet inn, og kan i
store trekk gjengis slik:

Hva var ditt motiv for å begynne ved Ho-
vedfag i fysioterapi/Helsefag hovedfag, Stu-
dieretning fysioterapivitenskap? Det mest
fremtredende motivet var et kunnskaps- og
kompetansebehov, et behov for faglig og
personlig påfyll, og dette ble uttrykt på flere
vis. Mange (19) ville skaffe seg et
kompetansegrunnlag for videre forskningsar-
beid, og flere (14) fremhevet ønsket om å
videreutvikle seg som fysioterapeut innen et
offentlig akseptert system for videreutdan-
ning, og dermed oppnå formalkompetanse.
Noen (6) anga at de valgte UiB på grunn av

Fra hovedfag- til masterstudium
i fysioterapivitenskap
Erfaringer fra en 10-års periode

den fagspesifikke studieretningen. En for-
mulerte seg slik: «Jeg var kommet til et
punkt hvor jeg stilte veldig mange spørsmål
ved fagets berettigelse. Jeg ville lære mer og
ønsket å finne ut hvordan fysioterapi kan ut-
vikles til et mer vitenskapelig forankret fag.»

Har du erfart at hovedfagsstudiet har bi-
dratt til å endre din faglige orientering og
tenkemåte? De fleste (40) mente at deres
holdning var endret, mens andre gav uttrykk
for at deres faglige orientering og tenkemåte
heller var underbygget og forsterket. Flere
gav uttrykk for at de følte seg faglig tryggere
og friere, de kommuniserte bedre med andre
yrkesgrupper med høyere utdanning, og vå-
get å ta flere initiativ til fagutvikling i
praksisfeltet. De maktet også å sette faget
inn i en større sammenheng, og å arbeide
mer systematisk. Andre fremhevet evnen til
å tenke mer analytisk og kritisk, og følte at
de lettere kunne vurdere vitenskapelige ar-
beider. Dessuten leste de mye mer faglittera-
tur enn før.

Hvilke emner i studiet hadde du størst ut-
bytte av?  (Dagens studieplan på nettadresse
www.uib.no/isf/intern/fysioter.htm) Flere em-
ner ble fremhevet. En formulerte seg slik:
«Summen av alle emnene.» En annen skrev:
«Det er vanskelig å trekke frem noe, fordi
emnene er sammenvevd på samme måte som
anvendelsen av disse er i den kliniske virk-
somhet.» Halvparten satte forsknings-
metoder, både kvalitative og kvantitative, på
førsteplass. Vitenskapsteori ble løftet frem
av like mange, liksom bevegelsesvitenskap
og måle- og evalueringsmetoder i fysiote-
rapi. Noen (7) nevnte at arbeidet med selve
hovedfagsoppgaven hadde vært av størst
verdi, ikke minst ved å anvende det som var
formidlet i kursene, og at det var fint å bli
presset til å tenke hovedfagsoppgave helt fra
starten.

Blokkundervisningen og deltidsstudie-
opplegget ble trukket frem som positivt, lik-
som det at flere helsefagutdanninger først

kan ta deler av studiet sammen, og deretter
fordype seg. Diskusjoner og meningsutveks-
linger ble verdsatt, og det ble fremhevet at
hovedfag i fysioterapivitenskap bør være en
spydspiss i forhold til hva som skjer innen
faget.

Har du forslag til endringer i studie-
opplegget ved Studieretning fysioterapi-
vitenskap? Her svarte 27 med et nei, syv
kommenterte ikke dette spørsmålet, mens re-
sten gav ulike forslag, som at det skulle vært
flere forpliktende skriftlige oppgaver under-
veis, og at pedagogiske arbeidsmetoder som
seminarer og egenaktivitet kunne vært mer
brukt. Det ble nevnt at fysioterapiens histo-
rie hadde fått for stor plass, det samfunns-
messige perspektiv liksom pasientkontakten,
for liten.

Har du deltatt i forskningsprosjekter etter
at du fullførte hovedfagsoppgaven – og har
du publisert i fagtidsskrifter? Bare åtte av de
48 som svarte, hadde ikke fortsatt med
forskningsaktiviteter, syv arbeidet med sa-
ken, mens 17 var i gang med større
forskningsprosjekter, noen av dem med ek-
stern finansiering, og to hadde allerede dis-
putert. I alt hadde 21 publisert noe, flere
hadde en rekke publikasjoner, de fleste skre-
vet på norsk, både artikler, bokkapitler,
notatserier og prosjektrapporter, og seks
hadde mer enn én publikasjon i internasjo-
nale vitenskapelige tidsskrifter.

Hvilken type stilling hadde du før du star-
tet hovedfagsstudiet – og hvilken type stilling
har du nå? Nesten alle hadde endret
stillingsbetegnelse etter gjennomført studie-
løp. Før hovedfaget var 10 høyskolelærere i
fysioterapi, og etter hovedfaget fortsatte de
fleste av disse som høyskolelektorer. Nesten
alle de åtte som arbeidet i sykehus før stu-
diet, fortsatte i den institusjonen på et høyere
stillingsnivå. Blant de 11 privatpraktiserende
fortsatte fem i privatpraksis, mens resten
fikk stipendier eller ble høyskolelektorer. De
seks som før studiet arbeidet som kommune-

Fysioterapivitenskap
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fysioterapeuter, og de syv som var bedrifts-
fysioterapeuter, fortsatte i et spekter av stil-
linger, for eksempel rådgiver, konsulent og
prosjektleder, høyskolelektor og sjef-
fysioterapeut.

Ad stilling i dag anga 16 at de var
høyskolelektorer eller studieleder, 10 hadde
doktorgradsstipendium eller arbeidet som
prosjektledere, en var post doc stipendiat,
åtte hadde ledende stillinger i kliniske insti-
tusjoner, åtte var konsulenter og rådgivere i
ulike bedrifter, mens ni arbeidet i privat
praksis.

Har hovedfaget hatt betydning for ditt
ansettelsesforhold – og for ditt lønnsfor-
hold?  27 nevnte at hovedfaget var en forut-
setning for å få den nåværende stilling, mens
10 (hvorav fire privatpraktiserende) svarte
benektende på dette spørsmålet. De fleste
hadde også lønnsmessig gått opp, for eksem-
pel alle i stillinger ved fysioterapeut-
utdanningen. Flere andre anga en økning på
to-ni lønnstrinn, en hadde gått opp 16 lønns-
trinn, mens 14 hadde samme lønn som før,
og to anga at de hadde gått ned i lønn.

Hvilken betydning mener du at
hovedfagsstudiet i fysioterapivitenskap har
for faget fysioterapi? Mange skrev mye og
positivt om hovedfagets verdi for faget, i et
mangfold av formuleringer. Det ble nevnt at
betydningen gjør seg gjeldende på alle ni-
våer og innen alle virksomhetsområder, og at
verdien kan være større for fagets status og
relasjoner til andre profesjoner, enn de fleste
fysioterapeuter selv er klar over. Flere
nevnte at vitenskapeliggjøring er essensielt
for ethvert fag som vil bli tatt alvorlig, og at
hovedfaget har gitt fysioterapeuter både fag-
lig selvtillit og trygghet. En uttrykte seg slik:
«Jeg har merket at andre fagpersoner forhol-
der seg annerledes til meg etter at jeg har tatt
hovedfaget. Dette kan skyldes det rent for-
melle og at jeg er mer trygg på meg selv.»

Noen nevnte at studiet har bidratt til å
dreie faget fra en erfaringsbasert til en teori-
basert fagutøvelse, og at teoretisering av fa-
get er nødvendig for at fysioterapi skal over-
leve som eget fag. Andre skrev at studie-
opplegget bidrar til refleksjon, både av virk-
somheten, pasientene og oss selv, og fremhe-
vet at systematisering og dokumentasjon
legger grunnlag for å gi pasientene det best
mulige tilbud. Viktigheten av at fysiotera-
peuter selv setter kritisk søkelys på faget, ble
understreket. En skrev: «Fysioterapeuter
med hovedfag som går tilbake til klinisk
praksis, vil også kunne bidra til å ufarlig-
gjøre teori som grunnlag for praksis og være
med å viske ut skillet mellom det som ofte
blir betegnet som teori og praksis.» Enkelte

mente at hovedfagsstudiet klarer å formidle
verdien av både praktisk erfaring og viten-
skap, og hadde sågar stilt endel betimelige
spørsmål mot fagets praksisfelt. En formu-
lerte seg slik: «En akademisering er ikke en
trussel for utviklingen av den praktiske utø-
velsen i faget, snarere en berikelse.»

Det å sette fysioterapi tydelig på kartet
blant forskningsmiljøer, og løfte selve faget
opp på et akademisk nivå, ble ansett som
nødvendig for fagets anerkjennelse både
innen helsevesenet og innenfor det politiske
system. En skrev: «Det er positivt at det sær-
faglige får en bevisst plass i en stadig mer
tverrfaglig tenkemåte og organisering både
innen akademiske og kliniske kretser.» Ver-
dien av å ha egen hovedfagsretning ble
fremhevet. En skrev: «Fysioterapi er et lite
fag i en stor helseverden og i et stort høgsko-
lesystem … Det har vist seg at små spesiali-
teter har lett for å drukne i slike store sys-
tem. Hovedfagets spesifikke miljø får derfor
et stort ansvar for å stadfeste og utvikle fa-
get, det vil si både ta vare på egenarten og
mangfoldet og å være spydspiss for den nye
utviklingen.»

Kommentarer
Etter vanlige regler er en svarprosent på 87
tilfredsstillende. Imidlertid hadde vi forven-
tet at den var høyere. De ikke-anonymiserte
spørsmålene kan ha medvirket.

Flertallet av de uteksaminerte studentene
peker på at hovedfagsstudiet har bidratt til at
de opplever seg tryggere på eget fag. Dette
er en viktig tilbakemelding til fagmiljøet,
liksom kunnskapen om at mange er i gang
med videre fagutvikling og forsknings-
prosjekter på eget arbeidssted. Ansvaret for å
stadfeste og utvikle faget og være en spyd-
spiss for den nye utviklingen, er en utfor-
dring for seksjonen og blir tatt på alvor.

Studieplanen og studieopplegget har kon-
tinuerlig vært under utvikling. De første fem
årene ble all undervisning kun tilrettelagt for
fysioterapeuter. Siden 1996 undervises det i
vitenskapsteori, sentrale helsevitenskapelige
tema og forskningsmetode (10 vekttall)
sammen med de andre studieretningene ved
Hovedfag helsefag. Modulene bevegelses-
vitenskap og måle- og evalueringsmetoder
har hele tiden representert grunnstammen
blant de fagspesifikke emner og utgjør til
sammen fem vekttall. En tid hadde vi egne
moduler i fysioterapiens historie og
paradigmatiske utvikling, teori og begrepsut-
vikling i faget, men disse tema er etter hvert
inkludert i de andre modulene. Fra 1998 ble
de fagspesifikke modulene muskel- og
skjelettlidelser (tre vekttall) og treningsteori

og -metodologi (to vekttall) utviklet.

Hvem er vi idag?
Seksjon for fysioterapivitenskap har en liten
stab men et høyt aktivitesnivå, med 2,2 faste
vitenskapelige stillinger. Fem personer har
formell veilederkompetanse på doktorgrads-
nivå, og syv er doktorgradskandidater. Vår
forskning og formidlingsvirksomhet foregår
ved en rekke institusjoner og kliniske mil-
jøer, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. I
løpet av de siste fire år har fem fysioterapeu-
ter fullført sine doktorgradsavhandlinger ved
UiB.

Fysioterapi springer ut fra praksis, og
Seksjon for fysioterapivitenskap vet å verd-
sette den kliniske virkelighet i faget. Siden
januar 2001 har Seksjon for fysioterapi-
vitenskap hatt det faglige ansvar for det
fireårige prøveprosjektet Videreutdanning
for fysioterapeuter i manuell terapi, som ved
dette er løftet inn i universitetssystemet og
teller 40 vekttall (to års fulltidsstudium). Det
første kull uteksamineres i november, og
nytt kull starter fortløpende.

Veien videre
I tråd med internasjonale videreutdannings-
opplegg blir nå alle hovedfagsstudier i
Norge lagt om til masterstudier, og fra høs-
ten 2003 blir vårt program gjort om til et
masterstudium i helsefag, Studieretning
fysioterapivitenskap. Inntakskriteriet blir noe
lavere enn før, og 1 vekttall blir til 3 studie-
poeng. I det nye studieopplegget vil våre
fagspesifikke moduler (hver på 10 studie-
poeng) være: bevegelsesvitenskap, måle- og
evalueringsmetoder og muskel- og skjelett-
lidelser. Studieretning fysioterapivitenskap
finnes bare ved UiB.

Kvalitetsreformen krever også noe en-
drede undervisningsformer. Studentene skal
gis forpliktende prosjektoppgaver og utfor-
dres gjennom hele studiet med både semina-
rer og skriftlige oppgaver. Blant de forslag
våre tidligere studenter hadde til endringer
av studieopplegget, var nettopp slike aktivi-
teter. Eksamensformen i det fremtidige
studieopplegget kan også bli noe endret,
blant annet med mappeevaluering, der stu-
dentenes prestasjoner gjennom studietiden
vurderes mer i en prosess.

Formuleringer i svarbrevene fra tidligere
hovedfagsstudenter som «Takk for at dere
kom i gang med tilbudet hovedfag i fysiote-
rapi!» Og «tusen takk for berikende tid og
nyttig lærdom», inspirerer til fortsatt innsats,
og returneres med «takk for konstruktivt
samarbeid! Og: Velkommen til Bergen!»

Fysioterapivitenskap
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Ti av 12 informanter som har tatt Hovedfag i
helsefag, studieretning omsorg og rehabilite-
ring ved Universitetet i Oslo, oppgir at de
har byttet stilling eller fått endret innholdet i
sine gamle stillinger som følge av studiet.

Det er derfor nærliggende å anta at
hovedfagsstudiet har bidratt sterkt til at stu-
dentene har byttet jobb. De aller fleste har
fått stillinger som inneholder forsknings- og
utviklingsoppgaver (FOU-oppgaver).

Det er Seksjon for helsefag ved Universi-
tetet i Oslo som i forbindelse med overgang
til masterprogram, har bedt om en undersø-
kelse blant tidligere hovedfagsstudenter.
Oppdragsgruppen ved Pedagogisk fors-
kningsinstitutt har stått for den tekniske
gjennomføringen. Hovedfag i helsefag er et
tverrfaglig studium og ble opprettet høsten
1995.

I alt er 67 kandidater uteksaminert. Alle
mottok et spørreskjema som ble fylt ut. I til-
legg ble 12 av de 67 trukket ut for intervjuer.

Hovedfag førte til jobbytte

Blant de 12 var det fem fysioterapeuter, fire
sykepleiere, to ergoterapeuter og en verne-
pleier. 11 var kvinner, mens en var mann.
Når det gjelder alder, var seks informanter
mellom 42-49 år og tre informanter i katego-
riene 34-41 år og 50 år eller mer.

Intervjumaterialet tyder på at mange av
de som har fullført studiet har fått større sjøl-

En intervensjonsstudie tyder på at bruker-
medvirkning og mestring i arbeidslivet gir
resultater. Studien er en del av et samar-
beidsprosjekt mellom Folkehelseinstituttet,
NHO og Rikstrygdeverket i tillegg til Sek-
sjon for trygdemedisin ved UiO.

Ved to bedrifter deltok ansatte med mye
sykefravær i mestringsgrupper, seks møter
over tre måneder. Opplegget tok utgangs-
punkt i erfaringslæring og oppmerksom-
hetstrening ved bruk av kroppsøvelser,
kreative oppgaver og veiledningsmetodikk.
Interaksjon mellom følelser, kropps-
reaksjoner, refleksjon og dialog stod sen-
tralt, med fokus på deltakernes ressurser så
vel som endret handling. Intervensjonen
ble evaluert ved spørreskjema før og etter,

Mobilisering av ressurser hos sykmeldte gir endring
samt kvalitative intervjuer.

Resultatene viste en betydelig endring
hos deltakerne (totalt 19), blant annet ved
overskudd til å arbeide mer (11) og utforme
nye arbeidsplaner (4). Deltakerne rapporterte
signifikant forbedring av helse, livskvalitet,
plager og smerter, samt evne til å mestre si-
tuasjonen. De knyttet endringsprosessen til
erfaringene fra intervensjonsgruppene. Som
sykmeldte oppfattet de seg selv som lite re-
spekterte og verdifulle både på arbeidsplas-
sen og i et samfunn preget av effektivitet og
innsparing. De hadde følt seg utrygge og
maktesløse overfor egen funksjonssvikt og
manglende løsningsforslag, og mistet tilliten
til dialogen med arbeidsledere og andre
hjelpeinstanser. Gruppenes anerkjennelse og

trygghet beskrev de som en ny og viktig for-
utsetning for dem. Dessuten var øvelser og
veiledning avgjørende for ny erfaring, inn-
sikt og handling. Alle ga seg selv hjemme-
øvelser for å overføre oppdagelsene til hver-
dagen. Prosessene var smertefulle, men nød-
vendige for endring. Det var forskjellige
komponenter som ga deltakerne nytt over-
skudd, og prosessene var individuelle.

Referanse
Folkehelseinstituttets rapport 20002:2 fra
NHO-prosjekt nr. 1604 trinn III.
Kontaktpersoner: Karen Therese Sulheim
Haugstvedt og Sidsel Graff-Iversen, divisjon for
epidemiologi.
E-post: Karen.Therese.Haugstvedt@fhi.no

tillit og tiltro til egen kompetanse i forhold
til forskning og fagutvikling. Det tyder på at
studiet har lykkes med å kvalifisere dem til
slike stillinger og arbeidsoppgaver, skriver
forskerne.

11 av 12 informanter svarer at studiet
svarte til forventningene. Dette er kanskje
ikke så rart, heter det i rapporten, med tanke
på at mange oppga at de hadde til dels lave
eller uklare forventninger til hovedfags-
studiet før de begynte.

Når det gjelder profesjonell identitet, ty-
der materialet på at studiet bidrar til å utvide
denne. Flere av informantene gir uttrykk for
at de tenker annerledes i og om yrket og ar-
beidsoppgavene. Særlig har de utviklet et
mer kritisk blikk i forhold til yrkesutøvelse i
helsefag. Inntrykket er at de har tilegnet seg
et metaperspektiv i forhold til praksisfeltet
og det de sjøl driver med.

Undersøkelse.
Hele rapporten
fins på
www.med.uio.no/
andre/helsefag

Hovedfag
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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.

blikkpå forskning

Sammendrag
Gattioni L, Tognoni G, Presenti A, Taccone P, Mascheroni D,
Labarta V, Malacrida R, Di Guilo P, Fumagalli R, Pelosi P, Brazzi L
and Latini R (2001): Gir mageleie økt overlevelse for pasienter
med akutt respirasjonssvikt? New England Journal of Medicine
345: 568-573. (Sammendraget er utarbeidet av Chris Maher,
redaksjonsstyremedlem Australian Journal of Physiotherapy).

Problemstilling: Øker mageleie sjansen for at respiratorbehandlede
pasienter med akutt lungesvikt eller akutt respiratory distress
syndrome (ARDS) overlever? Design: Randomisert kontrollert stu-
die, med skjult tildelingsprosedyre og intention-to-treat analyse.
Utfallsvariablene er ikke blindet og ble målt etter seks måneders
oppfølging. Sted: Intensivavdelinger i Italia og Sveits. Pasienter:
304 pasienter som får respiratorbehandling i henhold til kriterier ut-
arbeidet på en amerikansk-europeisk konsensuskonferanse innen
akutt lungesvikt, eller akutt respiratorisk distress syndrom, ble vur-
dert  egnet for å delta. Eksklusjons kriterier: Pasienter under 16
år, påvist corpulmonale (venstresidig hjertesvikt med medfølgende
ødem i lungene), cerebralt ødem, interkranielt hypertensjon eller en
klinisk situasjon som kontraindikerer bruken av mageleie. Inter-
vensjon: En gruppe på 152 personer lå sammenhengende minst
seks timer i mageleie hver dag over en 10 dagers periode. Kontroll-
gruppen på 152 personer lå i ryggleie. Hovedutfallsmål: Det pri-
mære utfallsmålet var mortalitets raten ved dag ti, ved utskrivelse
fra intensiv avdelingen, og etter seks måneder. Sekundære utfalls-
mål inkluderte respirasjonsfunksjonen ved dag ti og komplikasjo-
ner som for eksempel liggesår. Hovedresultat: Overlevelse var lik
i begge gruppene ved begge målinger. På dag ti hadde 32 av 152
pasienter i mageleiegruppen dødd versus 38 av 152 pasienter i
kontrollgruppen (relativ risiko for død 0.84, 95 prosent
konfidensintervall fra 0.56 til 1.27). Ved utskrivelse var relativ ri-
siko for død på 1.05 (95 prosent konfidensintervall fra 0.84 til 1.32)
og etter seks måneder var relativ risiko for død på 1.06 (95 prosent
konfidensintervall fra 0.88 til 1.28). Ved den tiende dagen hadde
mageleiegruppa større forbedringer i respirasjons funksjon; 18.4
enheter større forbedring i paO

2: 
FiO

2 
ratio (95 prosent

konfidensintervall fra 3.2 til 33.6). Mageleiegruppa hadde større
andel av nye eller forverrende liggesår: Gruppe gjennomsnitt (SD)
for ryggleiegruppa var 1.9 (1.3) mot 2.7 (1.7) i mageleiegruppa.
Konklusjon: Mageleie øker respirasjonsfunksjonen, men ikke
overlevelse for pasienter med akutt lungeskade eller akutt
respiratory distress syndrome.

Mageleie øker ikke sjansen for å overleve for
pasienter med akutt respirasjonssvikt

Kommentarer
Mageleie har vært brukt som intervensjon for akutt respiratory
distress syndrome og akutt lungesvikt siden 1970-tallet og har vist
seg å bedre oksygeneringen og rekruttering (for eksempel åpningen
av alveoler) hos dyr og mennesker (Guerin og andre 1999). Det er
viktig å se om disse fordelene også fører til nedgang i mortalitet.

Selv om denne studien ikke viser mortalitetsreduksjon, kan en
rekke faktorer ha påvirket resultatene i dette forsøket. I løpet av
denne studien, har det vist seg at åpen lunge beskyttende ventilasjon
(involverer høyt ende-ekspirasjonstrykk og lavt tidal volum) reduse-
rer mortaliteten med 22 prosent (Acute Respiratory Distress
Syndrome, Network 2000), og metoden er blitt tatt i bruk over hele
verden. Beskyttende ventilasjon var ikke på mote da denne studien
ble startet opp, og det viser vanskene ved å styre et stort forsøk som
inkluderer alle tilgjengelige behandlingsmetoder. Post hoc analyser
avslørte lavere mortalitet hos de mer kritisk syke pasientene som lå i
mageleie, og øker sjansen for at en studie som benytter seg av en
mindre heterogen populasjon kan vise tydeligere resultater. Det kan
tenkes at en lengre periode med mageleie viser en signifikant forand-
ring i mortaliteten.

Gattioni og kolleger konkluderte i studien at de ikke ville anbefale
mageleie som et rutinetiltak for pasienter med akutt lungesvikt. Men
dette rådet må anvendes med forsiktighet, siden studien ikke hadde
tilstrekkelig evne til å gi presise estimater av relativ risiko for død.
Den nedre grensen til 95 prosent konfidensintervallet for relativ ri-
siko ved dag ti gir for eksempel en reduksjon i risiko for død med
mer en 40 prosent; en effekt som vil være klinisk signifikant. Gitt at
viktige forbedringer i oksygeneringen til mageleiegruppa fant sted,
og det var ingen forskjell mellom motsatte utfall i de to gruppene,
ville jeg ha fortsatt å anbefale mageleie og avvente resultater fra
kommende forsøk.

Jenny Paratz,
La Trobe universitetet
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Kommunehelsetjeneste

med kommunehelsetjenesteloven

«Ut av isolasjonen»
var tittelen på en reportasje i FYSIOTERAPEUTEN i juni 1983. Et halvt år tidligere hadde Stortinget vedtatt lov om
helsetjenesten i kommunene. Et halvt år senere skulle loven settes ut i live.

For tjue år siden arbeidet bare 30-40 fysioterapeuter i kommunale stillinger. Reportasjen handlet om hvilke
forventninger disse fysioterapeutene hadde til kommunehelsereformen. 2.300 fysioterapeuter arbeidet i privat
praksis i 1983. De ble tilbudt avtaler med kommunene fra 1. januar 1984. De som takket ja, og det var de aller
fleste, ble dermed en del av den kommunale helsetjenesten.

I dag arbeider cirka 1.400 fysioterapeuter i faste stillinger i kommunene, mens cirka 2.480 privatpraktiserende
fysioterapeuter har avtaler.

Hva har det hatt å si for faget at langt flere fysioterapeuter har fått kommunale stillinger? Hva har det hatt å si
for kommunehelsetjenesten at fysioterapi ble en lovpålagt deltjeneste? Hvordan er privat praksis samordnet med
kommunehelsetjenesten?

I noen artikler prøver vi å finne svar på disse spørsmålene og stille noen nye. Vi har også besøkt Berg kom-
mune i Troms der to fysioterapeuter på originalt vis har delt et driftstilskudd og en 20 prosents fast stilling mel-
lom seg.

Forventninger. Distriktsfysioterapeutene, som de kommunalt ansatte fysioterapeutene ble kalt før kommune-
helsereformen, håpet å komme inn i et større faglig fellesskap. Faksimile fra FYSIOTERAPEUTEN, juni 1983.

Side 20-29

20 år
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Helga Kaale, cand polit, høgskolelektor på
fysioterapeututdanninga, Høgskolen i
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20 årsmarkeringa gjer det aktuelt å reflektere
over ulike sider av kommunehelsereforma.
Vi vil først sjå på kva som var utgangspunk-
tet for reforma, deretter erfaringane etter ti
år, før vi stiller nokre spørsmål i tilknytning
til dagens situasjon. Biletet vi skisserar er
ikkje komplett, men vonleg tilstrekkeleg til å
stimulere til diskusjon.

Utgangspunktet
Målsetjingane og rammevilkåra i reforma
går fram av ei rekke offentlege dokument
(1-3):

Etter ei sterk satsing på den spesialiserte
helsetenesta gjennom 60- og 70-talet, ønska
politiske og faglege miljø å styrkje første-
linjetenesta. LEON, lavast effektive
omsorgsnivå, var eit av grunnprinsippa i re-
forma.

Kommunane blei vurderte som det
forvaltningsnivået som var best skikka til å
administrere den lokale delen av helsevese-
net. Gjennom «Lov om helsetenester i
kommunane» blei kommunane pålagde fire
oppgåver: Behandling, pleie- og omsorg,
førebyggjande arbeid og re-/habilitering (4).
Dei to første oppgåvene skulle vidareutvik-
last. Dei to siste måtte utviklast meir frå
grunnen.

I november var det 20 år sida Stortinget vedtok «Lov om helsetenester i kommunane».

Kva har skjedd med fysioterapien i perioden?

Fysioterapi under kommune-
helsereforma – 20 år etter

Betre tenester på primærnivå skulle føre til
at grupper som var lite prioriterte, skulle få eit
betre tilbod. Dette var barn, vaksne med kro-
nisk sjukdom og/eller funksjonshemming og
eldre. Seinare blei menneske med psykisk ut-
viklingshemming og menneske med psykiske
lidingar føyd til (5, 6). Brukarar som hadde
vanskar med å oppsøkje hjelpa sjølve, skulle
få tilbod heime eller på andre dagleglivs-
arenaer. Brukarar i ulike delar av Noreg
skulle ha eit likeverdig tilbod.

Før reforma var det først og fremst
brukarar mellom 17-69 år, og dei mest res-
surssterke av desse, som fekk fysioterapi på
primærnivå. Arenaen var i hovudsak institutt
(7). Dette stod i kontrast til dei faglege
ideala som blei løfta fram gjennom tidsskrif-
tet FYSIOTERAPEUTEN på heile 70-talet.
Fysioterapi til prioriterte grupper, bruk av
dagleglivsarenaer til fysioterapi, samt korleis
ein skulle få til ei geografisk rettferdig for-
deling av tenestene var tema med jamne
mellomrom.

For å byggje opp tilbodet til prioriterte
grupper blei kommunane pålagt å ha ei
allmennlegeteneste, ei fysioterapiteneste, ei
sjukepleieteneste, eit avlastningstilbod, samt
sjukeheimar eller anna buform med heil-
døgnsomsorg.  Når det galdt kva ein for-
venta at fysioterapeutane skulle bidra med,
formulerte Nyhusutvalet seg slik: «Både
som ledd i forebyggende og kurativ helsetje-
neste og i attføring har fysioterapien etter ut-
valgets syn sin utvilsomme plass i distrikts-
helsetjenesten» (1, s 71). Fysioterapeutar var
altså vurderte som nødvendige i tre av fire
lovpålagte oppgåver.

Ved oppstart av reforma var fysioterapi
på primærnivå først og fremst eit

behandlingstilbod.  99 prosent av privat-
praktiserande fysioterapeutar si verksemd
kunne kategoriserast som kurativ (8). Dette
stod i kontrast til dei faglege ideala som blei
formidla med aukande kraft gjennom 70-ta-
let, mellom anna på leiarplass i FYSIOTE-
RAPEUTEN i 1974: «Sykdomspanoramaet
har i de siste tiår endret seg drastisk. Helse-
og sosialpersonell står i dag overfor mange
nye oppgaver. Ikke minst gjelder dette vår
yrkesgruppe. Som fysioterapeuter er vi blitt
spesielt oppmerksomme på betydningen av å
satse på felter utover det kurative, arbeid på
det forebyggende plan og innen rehabilite-
ring må prioriteres» (9, s 131).

Kommunehelsereforma skulle syte for at
brukarane sine totalbehov for tenester i
større grad enn før blei ivareteke. For å få til
dette, måtte ein prioritere samarbeid og sam-
ordne tenester. Det blei satsa på sam-
lokalisering av helse- og sosialtenestene i
helse- og sosialsentra. Dette hadde vore ei
prøveordning i Mortensnes bydel i Tromsø i
10 år med positive resultat. (10) Andre
fysioterapeutar var på dette tidspunktet lite
integrert i samarbeid utover det dei hadde
med tilvisande lege.

For å styre fysioterapipraksisen i ønska
retning, blei det innført ordning med
driftstilskot til privat praksis og statleg
tilskot til fastlønsstillingar. Det økonomiske
grunnlaget for privat praksis blei endra frå å
vere 60 prosent trygderefusjon og 40 prosent
eigendel til å bli 20 prosent trygderefusjon,
40 prosent driftstilskot og 40 prosent eigen-
del. I byte for driftstilskot skulle kommunen
ha betre innsikt i og kontroll med drifta. Det
blei også opna for at kommunen kunne til-
plikte den privatpraktiserande å arbeide med

Kommunehelsetjeneste
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visse oppgåver i inntil åtte timar per veke
mot timeløn. Kommunefysioterapeutane
fekk fast løn for å kunne arbeide spesielt
med dei arbeidsoppgåvene reforma sette
høgare på dagsorden, og som dei privat-
praktiserande fann vanskeleg å prioritere.)

I fysioterapimiljøet var diskusjonane om
reforma prega av to hovudleirar. Den eine
sida meinte at reforma ville gjere det mogleg
å utforme eit utvida fysioterapitilbod, i sam-
svar med dei nye faglege ideala, både med
tanke på brukargruppe og innhald i fysiote–
rapien. NFF var talsmann for dette stand-
punktet. Den andre sida var skeptiske til kva
endringane ville få å seie for faget og fag-
utøvarane. Ville ei vidare tilnærming til pasi-
enten gå ut over spesifisiteten? Hadde
fysioterapeutar nok kompetanse til å hand-
tere ei meir generell tilnærming? Ville leve-
brødet og det økonomiske grunnlaget for in-
stitutta bli for tynt? Usemja om kva utvik-
ling faget og yrkesutøvarane var best tent
med, gjekk så langt at ei stor mengde
fysioterapeutar melde seg ut av NFF og
danna eit eige forbund, Private Fysiotera–
peuters Forbund (PFF). Trass i ei viss mot-
bør blei ordninga med driftsavtalar innført.
Ettersom høvet til å etablere privat praksis
vart avgrensa, busette ein del fysioterapeutar
(og legar, som også var omfatta av reforma)
seg i småkommunar og arbeidde i fastløns–
stillingar.

Mange har prøvd å kartlegge drivkreftene
i kommunehelsereforma og andre helsere–
former. Professor i sosiologi Yngvar Løchen
var ein av dei. Han vektla tre faktorar; kva
ein ser på som eit behov for helsehjelp på
det aktuelle tidspunktet, kva kunnskap dei
ulike faga inneheld og kva eigeninteresser
profesjonane har av endring. (11)

Ved overgangen til 80-talet var god helse
blitt ein viktigare del av den velferd folk for-
venta å ha (12). Vidare var folk si oppfatning
av kva som er god helse i endring. Det ob-
jektive helseomgrepet, der helse blir vurdert
etter målbare storleikar, låg til grunn. Men
ein knytte helse og sjukdom meir til funk-
sjonsevne enn tidlegare (13). Desse kultu-
relle og sosiale endringsprosessane var med
på å endre sjukdomspanoramaet. Til dømes
var det aukande aksept for at muskel-/
skjelettlidingar, utan såkalla «objektive»
funn – men med monaleg konsekvens for
funksjon – gav eit reelt behov for helsehjelp.
Fysioterapeutar, som allereie hadde mykje
erfaring med å jobbe med symptom på ein
måte som gav betre funksjon, blei ei viktig
faggruppe.

Ein annan debatt i 70-åra handla om kven
som skulle stette helsebehov og på kva måte.

I perioden etter krigen var det folke-
medisinske systemet bygd ned og det
offentlege og profesjonelle bygd opp (14).
Talet på helseprofesjonar var tredobla på
tretti år. Ikkje alle støtta denne utviklinga.
Ivan Illich var ein markant debattant. Han
meinte at for mange livstilhøve var gjort til
eit spørsmål om helse og sjukdom og der-
med til eit behov for profesjonell hjelp. Folk
var blitt avlærde sin kunnskap og fråtekne si
makt til å handtere slike situasjonar sjølve.
Dei var blitt avhengige av dei profesjonelle
(15). Denne diskusjonen førte til auka vekt
på førebyggjande og re-/habiliterande ar-
beid, der den private kontrollen med situa-
sjonen blei vektlagt. Fysioterapeutar hadde

kompetanse som kunne brukast i ein slik
snuprosess. Utover i 80-åra var velferdssta-
ten blitt svært dyr, samtidig som det var
nedgangskonjunkturar i økonomien. Dette
førte også til auka fokus på det private an-
svaret (16).

Endra syn på kva eit helsebehov er og
korleis det skal handterast, sette andre krav
til profesjonell kunnskap. Det blei etterkvart
større semje om at ein trengde meir enn
naturvitskapleg kunnskap for å handtere
samansette problem på ein meir
førebyggjande og rehabiliterande måte.
Fysioterapeutar hadde i tillegg til natur-
vitskapleg kunnskap eit sterkt fundament i
erfaringsbasert kunnskap. Det blei viktig å
setje ord på denne. I tillegg søkte ein etter
naudsynt kunnskap i andre vitskapar. Elisa-
beth Ljunggren plasserte fysioterapifaget i
«skjæringsområdet mellom naturvitenskap,

samfunnsvitenskap samtidig som det
integrerar det humanistiske element.» (17)

Fysioterapeutar hadde altså ein kunnskap
som var svært relevant i det prosjektet som
kommunehelsereforma var. Men i kva grad
kunne denne kunnskapen også gje meir auto-
nomi? Så langt hadde det vore den spesiali-
serte og naturvitskaplege kunnskapen som
hadde gjeve makt og bestemt plassering i
profesjonshierarkiet. For at annan type kunn-
skap skulle føre til ein profesjonsgevinst,
måtte det sterk marknadsføring til. I NFF var
det store forventningar til kommune-
fysioterapeutane når det galdt å overtyde om
fysioterapikunnskapen sin relevans på
primærnivå. Kommunefysioterapeutane blei
på mange måtar gjevne ei entreprenørrolle
på fysioterapiens vegne i kommunehelse-
reforma.

Ti år etter
Biletet etter ti år fortel om vesentlege
endringar i fysioterapeutisk praksis på
primærnivå. Undersøkingar frå 1989 og -93
viser at fysioterapeutane hadde eit tilbod til
alle dei fire brukargruppene som var priori-
terte på dette tidspunktet; barn, vaksne med
funksjonshemmingar og/eller kronisk sjuk-
dom og menneske med psykisk utviklings-
hemming. Generelt gjekk store delar av til-
bodet framleis til vaksne, men først og
fremst dei prioriterte blant desse. Dei tidleg-
are marginalgruppene var i ferd med å bli
fanga opp, men «eldre» meir enn «born».
Tilbodet var minst utbygd overfor gruppa
menneske med psykisk utviklingshemming.
I alle dei undersøkte kommunane arbeidde
fysioterapeutane med å vri praksisen meir i
retning prioriterte grupper (18,19).

Når det galdt idealet om å tilby fysiote-
rapi på dagleglivsarenaer, viser undersø-
kinga frå 1993 at kommunefysioterapien blei
praktisert på svært ulike arenaer. Som ein in-
formant sa det «…vi er overalt». Det var
vanleg at kommunefysioterapeutane innan ei
veke var innom både aldersheimen, sjuke-
heimen, dagsenter/eldresenter, helsesenteret,
helsestasjonen, barnehagar, skular og private
heimar (18).

Med omsyn til kva for oppgåver
fysioterapeutar var mest involverte i etter ti
år med reform, har vi tidlegare nemnd at
privatpraktiserande nytta 99 prosent av tida
til kurativ verksemd (8). Tal frå Norges of-
fentlige statistikk viser at kommune-
fysioterapeutane på landsbasis gjennomsnitt-
leg nytta 26,1 prosent av tida til behandling
(20). Resten av tida blei i større grad nytta til
førebyggjande arbeid for barn og ungdom
enn til re-/habilitering. Feiring med fleire
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Fastlegeordninga har ført til at
legane no har eit pasient-
grunnlag som går på tvers av
andre faggrupper. Helse- og
sosialsentra blir bygd ned og
erstatta av fagspesifikke ten-
ester. Dette fører til at tilsette i
kommunehelsetenesta har
misst viktige formelle
møtestadar og må byggje opp
nye, ofte på uformelt grunnlag.
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stadfestar i ei undersøking frå 1997 at re-/ha-
bilitering hadde vore spesielt vanskeleg å gje
form og innhald (21).

Ei undersøking frå Troms viser vidare at
graden av samarbeid med kolleger med
annan fagbakgrunn, var omfattande.
Kommunefysioterapeutane hadde gjennom-
snittleg kontakt med sju andre yrkesgrupper
kvar veke, dei fleste av dei dagleg. Innan
kvar yrkesgruppe samarbeidde fysioterapeu-
ten med mange enkeltpersonar (18). Vi har
ikkje sikker informasjon om eventuell end-
ring av privatpraktiserande fysioterapeutar
sine samarbeidsvanar. Men sidan det først
blei takstar for reisetid og tverrfagleg samar-
beid i 1993, er det truleg at praksisen var lite
endra på dette området.

Skildringa ovanfor viser at fysioterapeut-
ane, og særleg kommunefysioterapeutane,
hadde vore gode entreprenørar for ei ønska
utvikling av kommunehelsetenesta og
fysioterapeutane si rolle i den. Når dei vart
spurde om korleis prosessen hadde vore så
langt, var svara eintydige. Dei snakka først
om personleg og fagleg gevinst (18).

Kommunefysioterapeutane verdsette va-
riasjonen i jobben. Ei sa det slik: «… her i
kommunene er det aldri ein dag som er lik,
eg syns det er litt spennande, men eg er no
ein type som ikkje klarar for mykje rutine -
dagane som privatpraktiserande blei veldig
lik, eg holdt på å kvæles…» (18 s 58).

Variasjonen gjorde at dei lærte mykje:
«…det å jobbe med eldre, born og vanlege
vaksne gjer meg kreativ – det er ikkje så
høge skott mellom gruppene lenger – av og
til prøvar eg det som lykkast med eit barn på
ein som er eldre – og eg syns mykje har
overføringsverdi…» (18 s 59).

Dei verdsette også høvet til sjølve å legge
opp dagen: «… timeplanen min gjev rom for
sjølvstendigheit – det er eg som legg det opp
som eg gjer, ingen pålegg meg å gjere noko
… vi kan prioritere det vi meinar er
viktigast, i alle fall innafor våre eigne ram-
mer…» (18 s 60).

Samarbeidet med andre gjorde at dei
slapp å vere så åleine i vanskelege
situasjonar, at dei til saman såg meir heil-
skap og at innsatsen kanskje monna meir:
«…fint å samarbeide med sjukepleiarane i
vanskelege situasjonar – kunne diskutere
problemet på kontoret … ser meir heilheit
rundt ein pasient …Tverrfaglegheit er veldig
viktig – kan dra i same retning – må vere
fleire drivkrefter i kommunen som vil det –
er vanskelig å få til med berre ei drivkraft.»
(18 s 106 – 107).

Men kommunefysioterapeutane gav også
tydeleg uttrykk for at det var svært

krevjande å være entreprenør. Under fleire
av intervjua rann tårene. Dei snakka mykje
om det å slitest mellom alle oppgåvene dei
meinte fysioterapeuten burde delta i:

«Det negative med denne jobben er at du
blir dradd i så mange retningar … du dekker
endå fleire oppgåver – mange fleire områder
– må forholde deg til mange fleire
pasientkategoriar, institusjonar,
samarbeidspartnarar … i periodar så føler eg
at det ikkje er til å leve med» (18 s 60).

Dei ytra stor uro for at dei ikkje rakk å
oppdatere seg: «Når eg er for eksempel ein
plass og er i nåkka, så skal eg gå så fort over
i nåkka anna, og – eg har på en måte ikkje
lagt det bak meg, eller fått det ut av kroppen
før eg skal inn i nye ting. Eg har så mykje
med meg, på ein måte, frå sjukeheimen, og
så skal du plutseleg svitsje over til ein 7-
åring …eg klarar ikkje å sette meg inn i alt,
barnehagar, forebyggande – maktar ikkje å
få oppdatert meg – det er det same med det
kurative – får aldri gått i dybden på nåkka»
(18 s 62).

Dei sleit også med å prioritere. Det var så
mange viktige oppgåver å prioritere mellom
og eit vedteke prioriteringsgrunnlag fanst
som oftast ikkje: «Eg blir dradd i så mange
retningar – det er mykje pågang  – press frå
kurativ venteliste … Det kurative er den de-
len folk veit om  – det høyrer med til faget,
det er del av vår utdanning – kan ikkje berre
drive førebyggande og gå på møter …syns
ikkje eg kan svikte dei multihandicappa
barna heller – dei treng meg verkeleg altså»
(18 s 63-64).

Strategiane kommunefysioterapeutane
nytta for å handtere dei uønskte sidene med
arbeidssituasjonen er interessante (18):

Der det var fleire fysioterapeutar i kom-
munen delte dei oppgåvene mellom seg,
både brukargruppe, tilnærmingsmåte og

arena. På denne måten kan det seiast at dei
starta ei spesialisering.

Dei prøvde å rettleie andre, som
assistentar, støttepedagogar og pleie-
personale til å følgje opp påstarta arbeid.

Dei minimaliserte tidsbruken på kontor-
arbeid for å få meir tid saman med brukar-
ane.

Kommunefysioterapeutane snakka mykje
om vanskane med å få til samarbeid.
Fysioterapeutane var ny som samarbeidspart
for fleire av dei andre yrkesgruppene, og blei
derfor i stor grad dei som måtte ta initiativ til
samarbeid: «I løpet av dei åra eg har arbeidd
som fysioterapeut i kommunen er det ingen
som har tatt kontakt med meg, det er eg som
har gått ut alle dei veiane for å få kontakt
med folk … koffor kan ikkje nokon andre ta
kontakt med oss, koffor skal vi alltid ta kon-
takt med alle» (18 s 107-08).

Å marknadsføre fysioterapeuten som
noko meir enn ein behandlar tok tid: «Prøvar
å informere, må gjere det 100 gonger uansett
område. Av og til trur eg informasjonen har
gått inn, men så har ikkje folk skjønt nokka,
det er gyselig frustrerande … Eg har mokka
mykje på dei same tinga mine – hamra
mykje med lite virkning – eg kjenner meg
som ein liten dråpe – det er ganske ensomt –
rart å vere så åleine blant så mange … Viss
eg skulle ha meg ny jobb, ville eg ha ein
jobb der folk forstod meg (18 s 109).

At det var få fysioterapeutar blant mange
med annan fagbakgrunn førte til at
fysioterapeutane kjende seg avhengige av at
andre følgde opp det fysioterapeutane starta.
Dette var ofte problematisk å få til. Ulik for-
ståing av situasjonen og kva som burde
gjerast blei nemnd som ein grunn til dette.
«Når vi pratar saman er dei positive, men
prosjektet vi set i gang blir fort gløymd og
glir ut. For eksempel gangtrening, eller tre-
ning i å vere sjølvhjelpt … Heimetenesta er
veldig opptatt av pleie og stell – når dei
tenkjer fysioterapi er dei opptatt av korleis vi
kan bistå dei mest muleg» (18 s 115).
Fysioterapeutane blei møtt med ei tilsva-
rande forventning om at dei skulle hjelpe an-
dre profesjonar på deira premissar. «Eg kan
nok føle at sjukepleiarane meinar det er min
jobb å bistå dei – det kan nok ligge ei kjelde
til konflikt der» (18 s 115).

Også når det galdt å lette samarbeidet,
nytta kommunefysioterapeutane «spesialise-
ring» som strategi. Ei avgrensing av
oppgåvene gav dei ei meir handterleg
mengde partar å samarbeide med.

Dei som var privatpraktiserande på dette
tidspunktet, argumenterte for å halde fram
tilbodet til sine eigne pasientgrupper og utvi-
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kle det på eigne premissar. Dei viste stor
motstand mot tilplikting.

20 år etter
Dagens bilete byggjer vi i hovudsak på eigne
refleksjonar. Vi håpar at fleire vil supplere
biletet gjennom innlegg i FYSIOTERAPEUTEN

framover.
Oppgåvene til kommunehelsetenesta har

blitt fleire dei siste ti åra. Reformer og kam-
panjar knytt til prioriterte grupper og
oppgåver har kome på rekke og rad, som til
dømes sjukeheimsreforma, handlingspro-
grammet for psykisk helse, aksjons-
programmet barn og helse, re-/habiliterings-
satsinga og kvalitetssikringsprogrammet.
Det har også påverka innhaldet i kommune-
helsetenesta at andrelinjetenesta har endra
rutinar og funksjonar. To viktige tilhøve er at
sjukehusa har kortare liggetid og at
habiliteringstenestene har konsentrert seg
meir om utgreiing og rettleiing. Som konse-
kvens må førstelinja i større grad ivareta
oppfølging av brukarane. Vårt inntrykk er at
fysioterapeutane i kommunehelsetenesta ar-
beider hardt og kreativt med å finne plass til
nye brukargrupper og arbeidsformer.
Entreprenørverksemda held fram.

Rammetilhøva er ikkje dei beste. Kom-
muneøkonomien er urovekkande. Den er
ikkje oppjustert i takt med auken i pålagde
oppgåver. Nedskjeringar er vanleg. Mange
fastlønsstillingar står vakante og blir enkelte
stadar inndregne. Også driftsavtalar er sett
under press. I Oslo har kommunen dratt inn
fleire avtaleheimlar. Frå første juli 1998 var
det ikkje lenger høve for fysioterapeutar utan
driftsavtale til å heve trygderefusjon. Dette
førte til innskrenkingar av praksisen for
mange institutt.

Når det gjeld samarbeid, viser ei undersø-
king frå Bergen i 1999 at foreldre til barn
med habiliteringsbehov sterkt saknar  meir
samordning. Ein forelder sa det slik «...verre
er det at tilbudet som finnes ikke er koordi-
nert – vi må ofte være koordinator selv – vi
blir veldig slitne av dette» (22). Fleire
utgreiingar og undersøkingar tyder på at
mange deler denne opplevinga av mang-
lande samarbeid (23, 21). Men også når det
gjeld samarbeid skjer det positive endringar.
Eit døme kan hentast frå NFF sin tariff-
konferanse i haust. Her blei takstane som
mogleggjer samarbeid med andre yrkesgrup-
per og behandling på dagleglivsarena, fram-
heva som viktige av dei privatpraktiserande
sjølve.

Fastlegereforma er eit av dei ramme-
tilhøva som har negativ konsekvens for sam-
arbeid mellom faggruppene. Ein av ideane

som førte til etablering av helse- og sosial-
sentra på 80-talet var at ulike faggrupper
skulle ha samanfallande pasientgrunnlag for
å kunne samarbeide om pasientane. Fast-
legeordninga har ført til at legane no har eit
pasientgrunnlag som går på tvers av andre
faggrupper. Helse- og sosialsentra blir bygd
ned og erstatta av fagspesifikke tenester.
Dette fører til at tilsette i kommunehelse-
tenesta har misst viktige formelle møtestadar
og må byggje opp nye, ofte på uformelt
grunnlag.

Vi trur at fysioterapeutane i kommune-
helsetenesta har ein minst like krevjande ar-
beidssituasjon som for ti år sidan på grunn
av fleire oppgåver og endra rammetilhøve.
Vi har respekt for alt arbeid som blir lagt ned
for å vere gode fagutøvarar i denne situasjo-

nen. Men vi er litt urolege for at slitasjen
skal blir for stor. Tyr fysioterapeutar til
strategiar som ikkje tener faget og profesjo-
nen på lang sikt for å lette på situasjonen?
Det kan vere nyttig å sjå litt på dei strategi-
ane fysioterapeutane fann pusterom i på star-
ten av 90-talet.

For at arbeidet skulle bli meir handterleg
og for at det skulle vere mogleg å fordjupe
seg, søkte fysioterapeutane å dele
arbeidsoppgåvene mellom seg, ofte etter
brukargruppe. Dette gjer dei framleis, men
målretta spesialisering er ikkje etterspurt og
heller ikkje premiert per i dag. Fleire sjuke-
hus har erfaring med tilrettelegging for bruk,
og delvis også økonomisk premiering, av
spesialkompetanse. Også fleire kommunar
har starta arbeidet med å skape grunnlag for
dette på primærnivå.

Spesialisering har lenge vore eit
omdebattert tema i fysioterapimiljøet. Vi kan
også i dag spørje om, og eventuelt kva slags

type, spesialisering som er ønskjeleg innan
kommunefysioterapien. Det store helse-
problemet i dag er folk med samansette
lidingar. Dette er ei gruppe som
fysioterapeutar i kommunehelsetenesta
burde legge større vekt på i tenestetilbodet
sitt. Korleis kan fysioterapeutar bygge opp
kompetansen sin for å møte desse? Er det
generell og/eller spesiell kompetanse som
trengst mest? Vil ønsket om å fordjupe seg i
den brukargruppa ein jobbar med, føre til at
spesialiteten i allmenn fysioterapi blir min-
dre aktuell? Er dei andre spesialitetane meir
tilpassa annenlinjetenesta enn førstelinjet-
enesta? Når det gjeld arbeidsområdet
«barn», verkar spesialiteten i barnefysio-
terapi å vere tilpassa alle tenestenivå. Men
kva med dei vaksne brukarane? Spesialitet i
rehabilitering med fordjuping i til dømes or-
topedisk fysioterapi dekkjer berre ein del av
arbeidsområdet vaksne/eldre. Skal vaksne
brukarar med ulike plager møte ulik grad av
kompetanse? Kva med menneske med psy-
kisk utviklingshemming som ikkje blir
dekka av nokon spesialitet? Kjem vi til å
spesialisere oss bort frå ei av dei prioriterte
gruppene i kommunehelsereforma?

I tillegg til at brukarane etterspør meir
spesialisert kunnskap legg helsepolitiske
satsingar igjen opp til større grad av samar-
beid (23). Å skulle bli både meir fag-
spesifikk og meir tverrfagleg inneber ei
krevjande sortering av roller og kunnskap. I
første omgang kan det vere nyttig å avklare
kva kunnskap som trengs for å stette
gjeldande behov. For å kunne betre funksjon
hjå menneske med samansette lidingar treng
ein både tverrfagleg/generell- og fagleg/spe-
sifikk kunnskap. Vidare må den faglege
kunnskapen vere både erfaringsbasert og
vitskapleg, men vitskapleg i vid forstand.
Når kunnskapsbehovet er tydelegare sortert,
kan det bli enklare å vandre mellom ulike
delar av yrkesrolla.

Ein annan strategi vi fann for ti år sidan
var at fysioterapeutane prøvde å rekke over
meir ved å rettleie kolleger med annan fag-
bakgrunn i å følgje opp tiltak som var satt i
gang. Dette kan nok fungere i mange høve,
men det kan reisast spørsmål ved om
premissane og grensene for slik overføring
av oppgåver er godt nok diskutert. Uoffisi-
elle tal frå ein bykommune i Sør-Noreg viste
at barn med fagleg sett stort behov for fysio-
terapi gjennomsnittleg fekk 20 timar fysiote-
rapi per år. Utover dette blei barna følgt opp
av personale som hadde fått rettleiing av fy-
sioterapeuten. I dag, med auka tru på inten-
siv trening, var både foreldra og fysio-
terapeutane frustrerte over situasjonen. Er
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kommunefysioterapien blitt for sporadisk?
Har vi diskutert nok kva det er mogleg å
lære bort til andre utan fysioterapibakgrunn?
Er vi i tilfelle realistiske på kva, og kor
mykje rettleiing som skal til? I eit prosjekt
for barn med cerebral parese i Bergen erfarte
dei at det skal svært mykje rettleiing til før
den som var tiltenkt eit ansvar for oppføl-
ging evna å gjere dette på ein fagleg tilfreds-
tillande måte. Ein støttepedagog fortalte at
ho, først etter å ha delteke nesten dagleg i tre
treningsperiodar à tre veker, byrja å få hand-
teringa av barnet inn i hendene (22, 24).

For ti år sidan var kontorarbeidet ein sal-
deringspost. Det er det i mindre grad i dag
med auka vektlegging av dokumentasjon.
Men kan det tenkjast at fysioterapeutane har
vore nøydde til å finne andre
salderingspostar? Underteikna jobbar begge
med utdanning av studentar. Det har hendt
fleire gongar, når vi oppsummerar ein
praksisperiode, at studentane stiller spørsmål
ved praksis si manglande vektlegging av un-
dersøking. Vi veit at studentar kan oversjå
dei delane av undersøkinga som er integrert i
behandlinga. Men studentar refererar også
utsegn frå fysioterapeuten om at dei kjenner
pasienten så godt frå ein tidlegare periode
med behandling, at det ikkje er så naudsynt
med undersøking. Er grundig undersøking
som grunnlag for vidare fysioterapi blitt ein
salderingspost? Er fysioterapien blitt for til-
feldig?

Vi ser altså at dei gamle strategiane for å
betre tilbodet og lette eigen arbeidssituasjon
framleis blir nytta. I tillegg har vi registrert
ein mogleg ny strategi, denne gongen hjå
avtalefysioterapeutane. På enkelte institutt
ser vi at ein driftsavtale blir delt mellom inn-
til fem fysioterapeutar. Slik får fleire
fysioterapeutar refusjonsrett, noko som bet-
rar tilbodet. Men den enkelte fysioterapeuten
tener mindre, kommunen misser noko av
oversikta og styringsmoglegheita.
Distriktskommunane tapar kanskje mest,
fordi dette gjev ei opning for at fleire
fysioterapeutar kan bli verande i urbane
strøk. Ser vi ei ny sentralisering ?

Entreprenørane i førstelinja har jobba
hardt og er slitne. Ein krevjande arbeidssi-
tuasjon med utilfredstillande rammetilhøve
har gjort kunnskapsgrunnlaget deira
utydeleg. Vi meinar å sjå ein tendens til at
fysioterapien korkje er fagspesifikk eller
tverrfagleg nok. Vidare ser vi ein tendens til
at fysioterapien blir for sporadisk og tilfel-
dig. Til sist registrerar vi ei  mogleg sentrali-
sering av ressursane. Dette er ikkje
tillitsvekkande, korkje for faget eller på pro-
fesjonen sine vegne. Arbeidet med å betre

rammetilhøva er ytst viktig. Det same er ei
avklaring av omgrepet kunnskap med ei
påfølgjande sortering av kunnskapstilfanget
som høver med behovet i kommunehelse-
tenesta. Vidare treng vi kanskje meir kunn-
skap både av generell og spesiell karakter. I
samband med dette bør det kanskje vurderast
om  spesialistordninga kan tilpassast meir til
behovet i førstelinjetenesta. Det er og, til in-
spirasjon i vidare arbeid, viktig å få synleg-
gjort dei gode arbeidsmodellane som fins i
praksis og som motverkar dei nemnde
tendensane.

Eit spørsmål til sist er kva slags rolle
NFF har og vil ha i høve til desse
problemstillingane. Vi såg at NFF i byrjinga
var ei aktiv kraft i utforminga av fysiotera-
peuten si rolle i kommunehelsetenesta. Fy-
sioterapeuten si viktige rolle i eit integrert
helsevesen vart framheva. Etter kvart kan
det verke som at NFF har endra vektlegging.
I tingingane om privat praksis dei siste åra
kan det sjå ut til at ein har tillete privatprakt-
iserande fysioterapeutar å innta eit meir av-
grensa ansvar i ei samla helseteneste. Eit
døme som kan tyde på ei slik endring er
NFF sitt aktive arbeid for å fjerne tilplikting
av privatpraktiserande til kommunale
oppgåver, noko som fekk gjennomslag i dei
siste tingingane.  Ønskjer vi og NFF å redu-
sere privatpraktiserande fysioterapeutar sitt
ansvar i kommunehelsetenesta? Privatprakt-
iserande fysioterapeutar fekk ny aktualitet
og merksemd ved innføring av kommune-
helsereforma. Dei blei tilkjend ei rolle i hel-
sevesenet som dei ikkje hadde hatt tidlegare.
Er dei på veg tilbake «bak forhenga» igjen?
Som ein autonom og uavhengig aktør i hel-
sevesenet, utan å vere integrert i samarbeidet
med resten av helsetenesta?

Kommunehelsetjeneste

Referansar
1. Sosialdepartementet. NOU 1979:28. Helse og
sosialtjenesten i lokalsamfunnet.
2. Sosialdepartementet. Stortingsmelding nr 41
1987-88. Helsepolitikken mot år 2000.
3. Sosialdepartementet. Stortingsmelding nr 36
1989-90. Røynsler med lova om helsetenesta i
kommunane.
4. Lov av 19. november 1982 nr. 66 om helsetje-
nesten i kommunene.
5. Sosial- og helsedepartementet. Stortingsmel-
ding nr. 47 1989-90. Om gjennomføring av refor-
men for mennesker med psykisk utviklingshem-
ming.
6. Sosial- og helsedepartementet. Stortingsmel-
ding nr 25 1996-97. Åpenhet og helhet. Om psy-
kiske lidelser og tjenestetilbudene.

7. Paulsen B. Og hvordan har vi det i dag? Kom-
munehelsetjenesten 2 år etter.  Trondheim: Kom-
munal rapport 7/1986.
8. Dahle R. Arbeidsdeling – makt – identitet.
Trondheim: Doktorgrad ved Universitetet: Institutt
for sosialt arbeid; 1990.
9. Thornquist E. Leiar i FYSIOTERAPEUTEN
1974: 4 s 131.
10. Hauksdottir N. Intervju i FYSIOTERAPEU-
TEN 1984: 1.
11. Løchen Y. Helsetjenesten i et nasjonalt felles-
skap. I: Måseide P, Gestland D, red, Mennesker og
medisin. Oslo: Universitetsforlaget; 1985.
12. Kuhnle S. og Solheim L. Velferdsstaten –
vekst og fordelingskrise. Oslo: Tano A.S; 1985
13. Halvorsen K. Innføring i sosialpolitikk. Oslo:
Tano A.S; 1990.
14. Alver B.G., Selberg T. Folkemedisin som
kulturelt system. I: Måseide P, Gjestland D, red,
Mennesker og medisin. Oslo: Universitetsforlaget;
1985.
15. Illich I. Medisinsk nemesis. Oslo: Gyldendal;
1975.
16. Midré G. Velferdsstaten i klemme. I: Nytt
Norsk Tidsskrift nr 1; 1993.
17. Ljunggren E: Innlegg i FYSIOTERAPEUTEN
1991:13.
18. Kaale H. Kommunefysioterapeutrolla – korleis
den er og korleis den blir forma. Tromsø:
Hovudfagsoppgåve i sosiologi ved institutt for
samfunnsvitenskap. 1995.
19. Paulsen B. Fysioterapien i kommunehelsetje-
nesten – hva dreier det seg om? Rapport R-6/89
Kommunenes Sentralforbund. Oslo: Kommune-
forlaget.
20. Norges offentlige statistikk C66. Kommune-
helsetjenesten 1991.
21. Feiring M, Fauske H, Throndsen A. Rehabili-
tering i kommunene – en kartleggings-
undersøkelse. Lillehammer: Østlandsforskning –
Rapport nr 12/1997.
22. Sørsdahl AB, Rieber J og Kaale H. Intensiv
treningsperiode for barn med cerebral parese - et
pilotprosjekt. Prosjektraport 1999.
23. Sosial og helsedepartementet. Stortingsmel-
ding 21 1998 – 99 Ansvar og meistring – mot ein
heilskapleg rehabiliteringspolitikk.
24. Kaale H, Sørsdahl AB. Bedre habiliteringstil-
bud til barn i Hordaland. Et tredelt utviklingspro-
sjekt; barns funksjon, individuelle planer og over-
ordnet re-/habiliteringsplan. Bergen: Høgskolen i
Bergens skriftserie nr 7/2002.



Reportasje

25Fysioterapeuten nr. 14   desember  2002

Kommunehelsetjeneste

Gyrd Thrane og Audun Berg tok Ivar Mortensen, rådmann i Berg kommune på ordet da han troppet opp på Høgskolen i
Tromsø og lokket turnuskandidatene med driftstilskudd og store utfordringer i utkantkommunen. De to delte like godt et
100 prosent driftstilskudd og 20 prosent stilling som kommunefysioterapeut og kombinerte det med videre studier i

henholdsvis hovedfag i fysioterapi og videreutdanning i psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi.

I tre og et halvt år har de to pendlet mellom Tromsø og Berg. Hver 14. dag bytter de plass, overleverer PC med informa-
sjon og deler erfaringer med hverandre. Det har fungert bra ifølge de to. Rådmann Ivar Mortensen er også fornøyd med
ordningen. Her er de to fotografert i hjembyen. Foto: Aslak Ballari

Berg kommune:

Driftstilskudd på deling

Fakta om Berg kommune
Beliggenhet: Yttersida av Senja, Troms.
Innbyggere: 1.061. 18,7 prosent av innbyggerne er over 67 år.
Kommunesentrum: Skaland.
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– Vi tok rådmannen på ordet. Begge ønsket å jobbe i
privat praksis, samtidig som vi var innstilt på å videre-
utdanne oss, forteller Gyrd Thrane (27 år).
Det er han som har 14-dagers turnus når FYSIOTERA-
PEUTEN er på besøk i Berg.

Praksisen består av  to kontorer, et i Skaland og et i
Mefjordvær, 11 mil unna. Avstanden mellom de to tett-
stedene gjør det nødvendig å ha to kontorer. Fysiotera-
peutene er henholdsvis to og tre dager på hvert sted i
uka.

– Det hadde sikkert vært bedre for brukerne vi
hadde vært annenhver dag på hvert sted, men det ville
medført altfor mye bilkjøring, sier Thrane.

Når tunnelen som er under bygging står ferdig i
2004, vil avstanden bli redusert til 14 kilometer, og to
helsesentre vil sannsynligvis bli slått sammen til ett.

Variert arbeid
Thrane sier at fordelen ved å jobbe slik er at han får

en svært variert praksis.
– Hadde jeg jobbet i Tromsø, ville jeg kanskje hatt

mange pasienter i en kategori. Her får jeg kontakt med
mange brukere med ulike behov, fra barn med hjerte-
feil, MS-pasienter og slagpasienter. Det vi har mest av
er muskel-/skjelettlidelser. Det skyldes blant annet at
kommunen har mange arbeidstakere som jobber innen-
for fiskeriindustrien og bergverksindustri. Dette gjør at
vi lærer og praktiserer litt om mange ulike behandlings-
metoder, uten at vi blir eksperter på noen. Vi får med
oss kunnskap og erfaringer som vi ikke ville fått i en
praksis i byen,  sier Thrane.

Ukependlende fysioterapeut
Den storslagne nordnorske naturen slår

mot oss når vi kjører de nesten 22 milene

tur-retur Bardufoss-Skaland i Berg kom-

mune. I løpet av turen får vi med oss både

soloppgang og måneskinn. Vi skal møte

Gyrd Thrane, den ene av de pendlende fy-

sioterapeutene.

Han understreker at for å kunne utføre og dele en slik
jobb, har både Audun Berg og han fått mulighet til å ta
en del videreutdanning, blant annet OMI-kurs, et kurs i
bedriftshelsetjeneste og ett i bruk av Terapimaster.

– Vi har også hatt med oss god ballast fra utdannin-
gen ved Høgskolen i Tromsø, hvor det ble sterkt foku-
sert på kommunehelsetjenesten. Med OMI-kursene har
vi blant annet fått en felles forståelse som vi jobber ut
fra. Det har vært viktig å ha en felles plattform og en
form for standardisert behandling og undersøkelser, for
at vi skulle kunne samarbeide om og med pasientene,
sier Thrane.

Noen pasienter har de valgt bare å behandle selv,
fordi det har vært  pasientens eget ønske, selv om det
da har gått fjorten dager mellom behandlingene.

– Vi har også lege og annet helsepersonell som vi
samarbeider med i de samme lokalene som vi har kon-
tor. Det har riktignok vært en del leger innom den tiden
vi har vært i kommunen, men den siste har vi hatt i ett
år, sier han.

Kontrollerer hverandre
Thrane sier at måten å jobbe på gjør at du får en person
som kontrollerer det du gjør. Når han er ferdig med en
arbeidsperiode, overleverer han PCen med pasient-
informasjon til Audun Berg.

– Vi setter oss ned og går gjennom pasientlista, ser
på hva som er gjort og hva som eventuelt må prioriteres
i neste periode.

– Journalen og pasientinformasjonen er gitt etter til-
latelse av pasienten og etter standard. De fleste sier ja.

Ukependler. Bilen er
viktig for fysioterapeut
Gyrd Thrane i utkants-
kommunen Berg.
Foto: Heidi Johnsen

Kommunehelsetjeneste

Av Heidi Johnsen
heidi.johnsen@fysio.no
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Det er nesten en forutsetning for å kunne jobbe slik.
Men det er ikke alt du kan bringe videre. Selv om vi
forsøker å jobbe så likt som mulig til beste for pasien-
tene, er det likevel en del ting vi nødvendigvis utfører
forskjellig. For enkelte pasienter er det viktig at be-
handlingen utføres relativt likt. Vi får tilbakemelding
om at det er forskjeller på det vi gjør. Men med to fy-
sioterapeuter får de også en variasjon i behandling an-
dre pasienter ikke får, sier Thrane.

To hybler
Livet som pendlende fysioterapeut er ikke noe man
holder på med i mange år. For Thrane er det slutt i april

24-åringen  forteller at hun merker forskjell etter at
hun begynte hos fysioterapeuten. Hun innrømmer at
hun ikke alltid er like flink til å gjøre øvelser hun får
beskjed om å gjøre, men prøver å gjøre noen. Thrane
forklarer at han «foreskriver» mange øvelser slik at
pasienten kan velge ut noen.

Neste pasient befinner seg 14 kilometer unna. Det
betyr at fysioterapeuten må bruke bil. Pasienten er ei
snart 92 år gammel kvinne, som bor alene hjemme og
har lært seg til å leve best mulig med sitt handikap.
For fem år siden var Ågot Johansen frisk og rask og

Kommunehelsetjeneste

Trening. 91-årige Ågot
Johansen (t.v.) trener
for å klare seg best
mulig hjemme.
For 24-åringen som har
vært gjennom langvarig
strålebehandling for
lymfekreft, er det viktig
å få trent og myket opp
muskulaturen. Foto:
Heidi Johnsen

neste år. Oppsigelsen ble levert 1. november. Med kone
og ei datter på to år i Tromsø, blir det stadig tyngre å
være borte ei uke av gangen fra familien. Etter 1. april
er det hovedfagsoppgaven og familien som skal priori-
teres.

Thrane legger ikke skjul på at denne måten å jobbe
på kan være slitsom.

– Jeg begynner å kjenne på kroppen at dette sliter.
Som fysioterapeut bør jeg ta signalene. Selv om jeg
bare har 50 prosent driftstilskudd, er arbeidsdagene her
lange. Jeg starter klokka åtte om morgenen og er stort
sett ikke ferdig før klokka 18. Totalt sett utgjør den job-
ben jeg gjør når jeg er her nesten en full stilling. ■

To ulike opptreningssituasjoner
Ei 24-årig kvinne har vært gjennom langvarig strålebehandling for lymfekreft , mens

ei snart 92 år gammel kvinne er funksjonshemmet etter en mislykket operasjon. Begge

skal trene opp muskulaturen.

gikk flittig i den vakre naturen som omkranser hjemmet
hennes. En operasjon lenket henne til rullestolen. Hun
har hjemmehjelp og fysioterapi en gang i uka. Det er
andre gang Thrane er hos henne og sier til FYSIOTE-
RAPEUTEN at treningen burde vært startet opp langt
tidligere.

– For Johansen er det viktig å vedlikeholde funksjo-
nen slik at hun fortsatt kan klare seg hjemme. Dette er
ikke noe avansert opplegg. Vi gjør enkle øvelser. Ikke alt
behøver å være avansert for å fungere, sier Thrane. ■
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Det var rådmann Ivar Mortensen som fikk

i stand en fysioterapitjeneste i Berg kom-

mune. Han er svært fornøyd med å ha hatt

et stabilt tilbud i tre og et halvt år, men vet

ikke hva som skjer med det halve driftstil-

skuddet når Thrane slutter i april neste år.

Han fikk i oppdrag av politikerne å skaffe helseperso-
nell til kommunen.

Selv mener han det er lurt å oppsøke helsepersonell
der de befinner seg. Det kostet  kommunen en tur til
Høgskolen i Tromsø. Målgruppen var fysioterapeuter i
turnus som var på vei ut i jobb.

– Jeg presenterte kommunen, og dagen etter tok
flere kontakt på telefonen. Det ble de to, blant annet
fordi de kunne tenke seg å dele stillingen. For kommu-
nen har dette fungert veldig bra. Vi har hatt en stabil
tjeneste over tid, og jeg synes det er trist at vi mister
Thrane, sier Mortensen.

– Hvis forslaget fra Berg om å halvere

dagens tilbud blir vedtatt, blir det vanske-

lig å fordele tilbudet rettferdig mellom

nord- og sørkommunen, sier Audun Berg.

Han har full forståelse for at Thrane ønsker å bruke mer
tid sammen med familien og på videre studier, og be-
rømmer det samarbeidet de to har hatt i over tre år.

I et brev til kommunen sier Audun Berg at kontinui-
tet og oppfølging er viktig for pasientene. Han spør
blant annet kommunen hvordan han skal prioritere.
Skal han jobbe annenhver uke, jobbe to uker, og så per-
mittere pasientene de to neste ukene, fire uker og så
permittere i like mange uker eller jobbe tre dager per
uke og permittere pasientene den fjerde uken?

Selv mener han at det siste vil være det beste. Da vil

– Dette har fungert bra
Hva som skjer med det

halve driftstilskuddet, er det
høstens budsjettforhandlinger
som avgjør.

– Vi er i en fase i budsjett-
forhandlingene hvor alle tje-
nester blir sett på med lupe.
Fysioterapi er intet unntak.
Det er egentlig ikke noe
grunnlag for å si opp driftstil-
skuddet. Vi har brukt mye
ressurser på å bygge opp den
tjenesten vi har i dag.
Alteranativet blir i så fall å
samarbeide med fysioterapeut
på Finnsnes, sier rådmannen.

I 2004 åpner tunnelen som
reduserer avstanden mellom
Skaland og Mefjordvær til 14
kilometer. Mortensen sier
befolkningsgrunnlaget på 1.060 innbyggere ikke er nok
til å beholde to helsesentre som i dag. Det kan bety en
lettere tilværelse for pendlende fysioterapeuter. ■

Vil kjempe for fullt tilskudd
han ha en reell sjanse til å få pasientene friske. De
fleste trenger minimum to behandlinger i uken for å bli
bedre.

Arbeidsmessig vil det blant annet føre til mer
pendling mellom Tromsø og Berg og økt tidsbruk og
kostnader i forbindelse med pendlingen.

– Det vil uansett ikke være mulig å ha to kontorer
slik vi har i dag. Mitt forslag er å ha hovedkontoret i
den nordre delen av kommunen. Hvis fysioterapien
skal komme med forslag til kommunens innsparings-
plan, går jeg inn for at Berg kommune trekker inn den
20 prosent kommunefysioterapeutstillingen som
Thrane og jeg deler i dag. Besparelsene blir på 60 000
kroner. Kommunen bør  være så fornuftig at den ikke
ødelegger en tjeneste for å spare 100 000 kroner. Uan-
sett må den betale nabokommunen for de pasientene
jeg ikke rekker over, sier Berg. ■

Headhunter. Rådman
Ivar Mortensen i Berg
kommune reiste til
Høgskolen i Tromsø
og presenterte
kommunens jobb-
tilbud til fysiotera-
peutene. Foto: Heidi
Johnsen

Kommunehelsetjeneste
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Av Espen Mathisen
espen.mathisen@fysio.no

Kommunehelsetjenesteloven pålegger kommunene å
sørge for nødvendige helsetjenester for alle som bor el-
ler oppholder seg i kommunen. Kommunene kan orga-
nisere tjenesten ved hjelp av egne ansatte eller ved å
inngå avtaler med privat helsepersonell. I 2001 var det
1.396 kommunalt ansatte fysioterapeuter. 2.484 privat-
praktiserende fysioterapeuter var knyttet til kommune-
helsetjenesten gjennom avtaler.

De fleste steder er det planer både for kommune-
helse- og fysioterapitjenesten, som er en lovpålagt del-
tjeneste. Men til tross for at privatpraktiserende fysiote-
rapeuter utgjør største delen av kommunenes
fysioterapitjenester, er ikke alltid samarbeidet mellom
kommunene og privat praksis det beste.

Ingen føringer fra kommunen
Fylkeslegen i Nord-Trøndelag foretok i 2000 tilsyns-
besøk ved institutter i Stjørdal og Namsos. Her ble det
blant annet undersøkt om privat praksis var samordnet
med øvrig helsetjeneste.

Konklusjonene begge steder var at samordningen
var for dårlig. Kommunikasjonen og informasjonen
mellom instituttene og kommunene var ikke god nok.

«Det er ikke lagt noen føringer for behov, priorite-
ringer eller oppgaver for fysioterapitjenesten fra kom-
munens side», heter det i tilsynsrapporten etter besøket
ved et fysikalsk senter i Namsos.

– Pasientene taper
Tidligere fylkeslege i Nord-Trøndelag Einar Vandvik
sier at hans inntrykk etter 10 år i embetet, er at det dår-
lig samordning mellom privat og offentlig personell i
kommunehelsetjenesten.

– Dette gjelder ikke bare fysioterapitjenesten, men i
høy grad også legetjenesten, poengterer han.

Vandvik mener det er mye å hente på å forbedre
samhandlingen mellom private og offentlige i helsetje-
nesten.

– Kommunene skal utføre en bestemt mengde helse-
tjenester innenfor rammen av gitte ressurser. Det er va-

Dårlig samhandling
i fysioterapitjenesten
De kommunale fysioterapitjenestene er ikke alltid like flinke til å samordne egne

ressurser og privat praksis. Dette er situasjonen dersom en skal tro tilsyns-

rapporter fra Fylkeslegen i Nord-Trøndelag.

riasjoner fra kommune til kommune, men mange steder
er det ikke optimal ressursutnytting. De som taper på
dårlig samordning, er pasientene.

Vandvik peker på at det er kommunen som har ho-
vedansvaret for at helsetjenesten fungerer og som må
forlange samarbeid.

Prøv egen takst
Sjeffysioterapeut Steffen Selnes bekrefter at kommuni-
kasjon mellom kommunen og privatpraktiserende i
Namsos har vært dårlig.

– Hva tror du det skyldes?
– For å få til samordning må man møtes. Privat

praksis er avhengig av inntekter, og så lenge kontakt-
møter ikke står på takstplakaten, er det vanskelig å få
dem til å komme, sier Selnes.

Han forteller at de privatpraktiserende inviteres til
minimum ett møte i året. I tillegg er det rutiner på ut-
sending av relevant informasjon. Ytterligere møter kan
avholdes etter behov. Det er helsevernsjefen i kommu-
nen, det vil si rehabiliterings-/fysioterapiavdelingens
overordende, som er ansvarlig for kontakten med de
privatpraktiserende.

Selnes sier at noen privatpraktiserende sjølsagt
kommer på møtene med kommunen.

– Men fortsatt er det en utfordring å få til et forplik-
tende samarbeid. Kommunen har grovt sett ansvaret for
forebygging og rehabilitering. Begge disse oppgavene
er sammensatte og komplekse. Det kan være vanskelig
for privatpraktiserende å finne sin plass hvis ikke kom-
munen er klar på hvordan den sjøl vil ha det.

Eks-fylkeslege Vandvik er enig med Selnes i at øko-
nomi spiller en rolle:

– Mye av årsaken til at samarbeidet skranter ligger i
det økonomiske oppgjøret. Det skulle ha vært interes-
sant å prøve ut en ordning med egen takst for samar-
beidsmøter.

Vandvik sier at å intensivere tilsynene også kan ha
noe for seg.

– Spesielt gjelder dette etter at pasientrettighetslo-
ven gir pålegg om å utarbeide individuelle planer til pa-
sienter med behov for langvarige og koordinerte helse-
tjenester. ■

Ikke bare
negativt
Fylkeslegetilsynene i

Nord-Trøndelag for to år

siden avdekket at ikke alt

bare er svart. I enkelte

kommuner fungerer

fysioterapitjenesten svært

godt på tvers av

sektorene. Et eksempel er

Inderøy der fylkeslegen

skriver at «det er svært

positivt at den private

fysioterapitjenesten er

inkludert i den øvrige

kommunale tjeneste».

Kommunikasjons- og

informasjonsflyten var

strukturert med blant

annet faste møter mellom

seksjonsledere i andre

deler av helsetjenesten og

fysioterapitjenesten. Det

var også faste møter

mellom leger og

fysioterapeuter og ellers

ved behov.

Kommunehelsetjeneste
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debattdebatt

– Jeg er sint!
Sint fordi jeg og alle allmennpraktikere blir vurdert som annenrangs fysiotera-
peuter. Takstplakaten gir psykomotorikere over 11 prosent økning, manuell-
terapeuter over ti, mens vi må sørge for at rammen på 6,2 prosent blir holdt
ved å få desto mindre.

Dette gir psykomotorikere mellom ni og ti prosent lønnsøkning, manuell-
terapeuter mellom åtte og ni og allmennpraktikere under fire – driftstilskuddet
inkludert.

Hvis takstøkningen til spesialistene var så påkrevd, burde den aldeles ikke
finansieres av allmennpraktikerne.

Undertegnede jobber selv i et institutt med fem spesialister og to
allmennpraktikere, og vi nyter godt av hverandres tilstedeværelse og kompe-
tanse, uten tendenser til A- og B-status.

Men slik er ikke synet sentralt. Forskjellsbehandlingen, i tillegg til at
privatpraktiserende fysioterapeuter opplever forhandlingsresultatet med
rikstrygdeverket som svært dårlig, gjør at jeg ikke forstår den halleluja-

Gjennom flere år har de vedtatte resultatmålene
i NFF vært at følgende momenter skal vekt-
legges ved takstforhandlingene:
● Utdanning og kompetanse.
● Aktive behandlingsformer skal prioriteres
foran passive behandlingsformer.
● Behandlingsformer med dokumentert effekt
skal prioriteres foran behandlingsformer uten
samme grad av dokumentasjon.

Jeg har ikke hørt at noen er uenig i dette, og
Privat Råd har fulgt disse prioriteringene med
årets takstplakat som resultat.

Per i dag har vi to offentlig godkjente
videreutdanninger, og dette kommer psyko-
motorikerne og manuellterapeutene til gode.
Dessverre har vi ikke fått gjennomslag for en
offentlig godkjenning av spesialistene i NFF,
men dette er noe vi arbeider med.

Knut Ødven opplever resultatet av årets
takstforhandlinger som svært dårlig, og at NFF
sentralt skiller mellom A- og B-fysioterapeuter
med hensyn til kompetanse og utdanning. Det
er beklagelig at han sitter igjen med et slikt
inntrykk for dette er ikke i samsvar med Privat
Råd og Sentralstyrets syn. Det harmonerer

stemningen som herjer i NFF gjennom
FYSIOTERAPEUTEN, spesielt nummer
12. Og jeg håper at den kunstige
oppstemtheten ikke betyr at NFF ikke tar
selvkritikk på årets takstplakat og forhand-
lingsresultat.

Situasjonen er slett ikke så rosenrød
som forbundet later som. Derfor har jeg
informert NFF om at jeg fullfører mine tillitsverv
som kontaktperson for de privatpraktiserende i Harstad
kommune og leder av Harstad fysioterapiråd før jeg fra 1. januar
2003 er PFF-medlem, ikke lenger NFF-medlem.

Knut Ødven
Harstad Fysioterapi

Takstforhandlingene 2002
Svar på Knut Ødvens innlegg

heller ikke med tilbakemeldingene fra de fleste
medlemmene vi har vært i kontakt med. Fra Privat
Råds side har det aldri vært noen antydning til å
skille fysioterapeuter i noe A- og B-lag. For ordens
skyld: de fleste av oss som sitter i rådet er
allmennpraktikere med en svært variert praksis.

Det er riktig at psykomotorikere og manuell-
terapeuter sitter igjen med en økning på mellom ni
og ti prosent og at allmennpraktikere som bruker
mange varmepakninger kommer ut med under fire
prosent.

Dette er imidlertid bare en del av sannheten.
Behandlingsformer som allmennpraktikere også

benytter seg av har fått en like stor eller større
økning per time enn den psykomotorikerne og
MTerne har fått når driftstilskuddet regnes inn.

Timetaksten for medisinsk treningsterapi er økt
med cirka ti prosent, ulike varianter av aktive
behandlinger med øvelser, aktiv oppvarming og
veiledet trening er økt med mellom ni og 12
prosent. Videre har enkelttakstene med øvelser på
20, 30 og 40 minutter fått en timesøkning på
mellom 14 og ni prosent, mens hjemme-
behandlinger på 30 og 40 min hos personer over
70 år har fått et tillegg på 11 og ti prosent.

Dette er eksempler på aktive takster og
kombinasjoner som det har vært bred enighet
om å prioritere og som er god, dokumentert
behandling for stadig flere pasientgrupper.

Til slutt: Jeg benytter sjansen til å oppfordre
alle NFFs privatpraktiserende medlemmer til å
komme med innspill til neste års forhandlinger,
både med hensyn til prioritering av takstene og
til forskriftsendringer. Vi i Privat Råd er lydhøre
for de innspillene og tilbakemeldingene vi får i
forbindelse med takstforhandlingene og
hvordan dette slår ut i hverdagen. Samtidig
ønsker vi å fortsette med å bruke takstene til å
påvirke fagutøvelsen til beste for pasientene.
Når fagutøvelse og økonomi for medlemmene
trekker i samme retning, føler vi at vi som
fagorganisasjon står på trygg grunn.

Roar Høidal
leder Privat Råd
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Ryggproblematikk i
spenningsfelt
FYSIOTERAPEUTEN har hatt flere spennende artikler om rygg. Nå senest  Tom
Arild Torstensen sin i 13/2002. Det åpnes med Dostojevskij sine ord om at  vi
mennesker har en så stor forkjærlighet for systemer og abstrakte slutninger at
vi har en tendens til å overse sannheten.

Gjennom det meste av artikkelen aner jeg tvilen: Er vi på rett spor? Kan der
være svikt i noen av våre fundamentale antagelser? Fører vitenskapeliggjør-
ingen av faget vårt til former for ensretting og fundamentalisme som direkte
kan hindre fremgang? 

Jeg ser uheldige sider ved at tomrom i vår ryggkunnskap ofte og altfor
lettvint fylles ut med for eksempel somatisering og grunnløse påstander om at
det nærmest er normalt å ha vondt i ryggen.

Da er det godt å lese folk som tenderer til å prøve å tvile seg frem til ny
erkjennelse.

I siste nummer fant jeg også ordet brukermedvirkning. Noen aner
spenningsfelt mellom grasrotpraktikere og terapiadel med uttalerett. Jeg er
også litt opptatt av å minske spenningsfeltet  mellom slike toppskikt og den
kunnskap som ligger i pasientmassen. Bør pasienter for eksempel få komme
mer til orde i bladet i den hensikt å lede faget fremover?

Når ryggproblematikk knyttes til spenningsfeltet mellom tungmetaller og
dagligdags stråling, blir det virkelig interessant for meg. Da svinger det godt
omkring det gamle rimet: «Når utgangspunktet er som galest, blir resultatet
ofte originalest.»

Jeg er neppe alene om å ane fundamentsvikt i brede segmenter av
medisinen når det gjelder forklaringsmodeller på både psykisk og fysisk opp-
og nedbygging av helseproblemer.

Her tror jeg vi gjør klokest i å tvile oss fremover med vekt på omvendt
bevisbyrde. Det vil si at du, som gjerne er på grasrota, foreslår en mulig ny
forklaringsmodell eller virkelighetsoppfatning. Når jeg så av gammel vane ber
deg om dokumentasjon, snur du bare problemstillingen og ønsker meg
velkommen til å føre bevis i motsatt retning.

Dette er en lek som pågår i andre medisinske (åpne) fora. Skal du eller jeg
begynne leken her i bladet?

Tor Johnsen

innspill  fra Folkestad

Anders Folkestad
leiar av UHO

Det er om lag eitt år sidan UHO blei stifta, og vi har nyleg hatt
vårt første ordinære representantskapsmøte. Her blei også den
første årsmeldinga lagt fram. Meldinga viser omfattande aktivi-
tet, og solid samarbeid medlemsorganisasjonane i mellom.

Den første og viktigaste UHO-testen var tariffoppgjeret i
2002. Tariffoppgjer blir aldri gode nok. I alle fall ikkje i den
forstand at ein kan lene seg tilbake og seie at det meste er såre
vel. Men for dei fleste UHO-medlemmer blei det eit betre
tariffoppgjer enn på lenge. Det la dessutan grunnlag for positiv
lønnsvekst vidare for store medlemsgrupper i offentleg sektor.
UHO forhandla på grunnlag av ein felles plattform og med
same mål, men med noko ulik strategi i dei ulike
forhandlingsområda. Dette gav både slagkraft og fleksibilitet,
og ein lønnsmessig snuoperasjon er starta.

Det var dessutan ein viktig siger for UHO at partsforholdet
for medlemsorganisasjonane står ved lag både i KS-området og
i NAVO. Fleirtalet i Stabelutvalet ville som kjent svekke rett-
ane til primærorganisasjonane på fleire område. Motstanden
som UHO mobiliserte og markerte, var klart medverkande til at
dette blei slått tilbake.

For ein hovudorganisasjon er det ikkje berre enkeltsaker og
enkeltresultat som er målestokken på suksess eller nederlag.
Det handlar også om å skaffe seg makt nok til å kunne påverke
utviklinga i samfunns- og arbeidslivet. Ein del av dette arbeidet
skjer på måtar som ikkje alltid er like synlege til dømes gjen-
nom media. Det dreiar seg om alliansebygging og lobbyarbeid,
om dokumentasjon og argumentasjon.

Det har vore viktig for UHO raskt å få plass i viktige organ
og fora der politikk og arbeidslivssaker blir drøfta. Vi deltar i
regjeringas kontaktutval og det inntektspolitiske samarbeidet,
er representert i teknisk berekningsutval, i
arbeidslivslovsutvalet og er knytt opp til arbeidet både i
pensjonskommisjonen og skattekommisjonen, for å nemne
nokre arenaer.

UHO arbeider på vegne av medlemsorganisasjonane og
medlemmene. Hovudorganisasjonen erstattar ikkje forbunda,
men supplerer og forsterkar. Vi kan forsterke mellom anna
fordi kanalane er fleire, og fordi hovudorganisasjonen kan
spele på styrken som fellesskapet gir.

Fellesskap er i seg sjølv ein UHO-gevinst for medlems-
forbunda. Ein kan dra nytte av erfaring og kompetanse som
finst i andre forbund, ein får testa ut eigne argument, ein lærer
av andre. Dette samspelet bør gjere oss både klokare, dristigare
og sterkare. Det vil trengast når store saker møter oss i 2003.

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

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

fysioterapeuten

www.fysioterapeuten.no/arbeidsmarked

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

 3 Nord-Norge

 3 Midt-Norge

 1 Vest-Norge

 3 Øst-Norge

 5 Oslo og Akershus

 0 Sør-Norge

 0 Utlandet

Finnmark • Troms • Nordland • Svalbard

Nord- og Sør-Trøndelag • Møre og Romsdal

Sogn og Fjordane • Hordaland • Rogaland

Hedmark • Oppland • Buskerud • Telemark

Vest-Agder • Aust-Agder

• Vestfold • Østfold



ARBEIDSMARKEDET
Det er viktig 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 pr. e-post:
fysioterapeuten@fysio.no eller på faks 22 46 35 65.
Originalmateriell må sendes pr. post til FYSIOTERAPEUTEN,
Pb. 2704 St. Hanshaugen, 0103 Oslo.

NOTODDEN KOMMUNE

FYSIOTERAPEUT – 50% privat praksis
Hjartdal og Notodden Kommune har i samarbeid vedtatt å opprette 50%
privat praksis for fysioterapeut. Praksisen skal drives fra tilgjengelige og
sentralt beliggende lokaler i Notodden. Det er ønskelig med fysiotera-
peut som har MT-kompetanse og/eller allsidig erfaring og kompetanse
for øvrig.

En ønsker å utvide gruppetilbudet i de to kommunene, og det er ønskelig
at den som tildeles driftstilskuddet også kan gi tilbud om gruppe-
behandling.
Fysioterapeuten forventes å delta i faglig samarbeid med andre fysiote-
rapeuter med privat praksis og kommunefysioterapitjenesten i de to
kommunene. Det er ønskelig at praksisen etableres snarest mulig.
Avtalen styres for øvrig av ASA 4313.

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til sjeffysioterapeut
Notodden kommune, G. Sjursen, tlf. 35 01 51 45.
Søknad vedlagt CV/attester/vitnemål sendes Notodden kommune,
Postboks 193, 3672 Notodden innen 31.12.02.
Søknad merkes «Sak 02/01946».

ET TRYGT, AKTIVT OG VERDIG LIV
Vallerhjemmet bo og behandlingssenter er et godt sted å være. Her
får du fine utviklingsmuligheter, faglige utfordringer, kurs og
videreutdanningstilbud.  All dokumentasjon er på data. I Bærum
kommune får du rike muligheter, både faglig og sosialt.

Vi har en aktiv korttidsavdeling og et aktivt dagsenter.  Mye av terapi-
avdelingens ressurser går til disse to avdelingene. Vi har erfaring for at
tverrfaglig arbeid er helt avgjørende for at vi skal lykkes i vår målset-
ning om at de eldre skal bo hjemme så lenge som mulig.

FYSIOTERAPEUT 100 % stilling

Arbeidsoppgaver:
• Kartlegging og iverksetting av tiltak, individuelt og i grupper.
• Anskaffe og tilpasse hjelpemidler.
• Dokumentasjon på data.
• Fysioterapifaglig veiledning for pasienter, personale og pårørende.
• Delta i tverrfaglig samarbeid rundt enkeltbrukere (nettverksmøter).

Vi søker:
• Offentlig godkjent fysioterapeut med interesse for geriatri
• Gode samarbeidsevner og fleksibilitet
• Personlig egnethet vektlegges.

Lønn: Fysioterapeut: kode 7066.01, lønn kr. 250000 - 271000,-.
Ring avdelingsleder Tone Marie Kjeka på telefon 67 80 53 00 for flere
opplysninger. Helt uforpliktende, naturligvis.

Søknad vedlagt CV, kopier av attester og vitnemål sendes til Valler-
hjemmet bo og behandlingssenter, Lindelia 11, 1338 SANDVIKA
Søknadsfrist 14 dager etter utlysning.

FYSIOTERAPEUT SØKER STILLING/VIKARIAT
Fortrinnsvis institutt eller bedriftsfysio/HMS, fom feb 2003.
27 år & utd. i Norge. Arbeidssom, pålitelig & godt humør.

Evt tips verdsettes! Ola: 48 17 12 22.
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TVEITA FYSIKALSKE INSTITUTT AS
Ved Tveita fysikalske institutt er det ledig et «svangerskapsvikariat»

fra 1. februar 2003. Ytterligere opplysninger fåes av og søknad sendes til

Tveita fysikalske institutt v/ John Sogn, Tvetenveien 150, 0671 Oslo.
Tlf. 22 27 07 14,  John eller Ine.

DRIFTSAVTALE  FYSIOTERAPI
Ved Institutt for psykomotorisk fysioterapi er det ledig
driftsavtale for fysioterapeut 35 t/uke fra 01.08.03. Instituttet
er organisert i et driftsfellesskap bestående av fire spesialister
i psykiatrisk-psykosomatisk fysioterapi.

Søkere med kompetanse i psykomotorisk fysioterapi vil bli
foretrukket. Det må påregnes good-will og kjøp av utstyr.
For hjemmelen gjelder overenskomst mellom KS og NFF
om drift av privat praksis.

For nærmere informasjon kontakt ledende kommune-
fysioterapeut Tine Luberth på tlf. 33 41 65 80.

Søknad vedlagt CV og attesterte kopier av vitnemål og
attester sendes Sandefjord kommune, helseseksjonen,
postboks 2025, 3237 Sandefjord. Referanser bes oppgitt.
Søknadsfrist: 15. januar 2003.

Manuell terapeut/Osteopat
Vi søker en fysioterapeut, spesialist i manuell terapi, og en fysioterapeut
med videreutdannelse i osteopati til vår klinikk ved Bryn Senter i Oslo.
Tiltredelse ca. 01.01.2003.

Vår klinikk drives som et helprivat senter med 6 terapeuter uten drifts-
avtale med kommunen. Alle terapeuter arbeider som selvstendig næ-
ringsdrivende med mulighet for å bli medeier i virksomheten. Vi profile-
rer oss på et høyt faglig nivå og god tilgjengelighet for våre kunder.
Godt faglig samarbeid med legesenter, rtg. institutt, tannlegesenter,
psykolog og psykomotoriker i samme lokaler.
Henvendelse til Stein Endresen tlf. 90 88 39 08.

annonse@fysio.no
www.fysioterapeuten.no



36 Fysioterapeuten nr. 14   desember  2002

Privat fysioterapeut Trondheim
Fra 15. februar er det ledig en stilling som privat fysioter. uten driftstil-
skudd ved Heimdal Medisinske Senter. Deler lokaler med fysioterapeut

under videreutdanning i psykomotorisk fysioterapi.
Mer info: Snorre Vikdal, tlf. 92 66 88 98 / snorre@sling.no

Kjøp/salg/leie

VIKARIAT ledig ved Oppsalstubben Fysioterapi
f.o.m. 01.03.03 – t.o.m. februar –04.

Koselig lite institutt med 3 medarbeidere. 30 t. Driftsavtale.
Skriftlig henvendelse til Bente O. Ottesen, Oppsalstubben Fysioterapi,

Oppsalstubben 3, 0685 Oslo. Tlf. 22 26 01 35.

Mjøs-kirurgene AS
Mjøs-Kirurgene AS er en privat klinikk beliggende på Gjøvik med totalt 20 an-
satte. Vi har en egen avdeling for bedriftshelsetjeneste med tilknyttet lege, verne-
ingeniør, psykolog m.fl. Bedriftshelsetjenesten har i dag ca. 110 medlemsbedrifter
med til sammen 2.400 ansatte.

Grunnet økende etterspørsel etter tjenester innen fysioterapi søkes

Fysioterapeut i halv stilling,
alternativt kan også hel stilling vurderes
Arbeidsoppgavene vil bli varierte og utfordrende. Eksempelvis kontroll
av ansatte, gjennomgang av arbeidsplasser og arbeidsstillinger, forebyg-
gende tiltak, kurs, akutt- og div. generell behandling. Kjennskap til
HMS-arbeid er en fordel.
Du må være utadvendt, ansvarsbevisst, serviceinnstilt og kunne mestre
stressende situasjoner. Gode betingelser for rette vedkommende.
For nærmere informasjon om stillingen, kontakt Christin G. Madsen,
tlf. 61 14 50 50.

Søknadsfrist: 31.12.02.
Søknad sendes Mjøs-Kirurgene AS v. Christin G. Madsen,
Tordenskjoldsgate 13-15, 2821 Gjøvik.

KARMØY KOMMUNE
Rehabiliteringstjenesten

Ledig midlertidig stilling (med god mulighet for fast ansettelse)
for kommunefysioterapeut i Rehabiliteringstjenesten,
Karmøy kommune.

Stillingens arbeidsområde er barn 0-19 år. Stillingen er knyttet til barne-
teamet sammen med ergoterapeut, fysioterapeut, vernepleier. Søker må
ha interesse for barn. Det legges vekt på evne til samarbeid og erfaring
med barn.

Lønn etter avtale, gjeldende overenskomst. Tiltredelse snarest.
Søkere kan henvende seg til virksomhetsleder Grete Østensjø Waage
for nærmere opplysninger. E-post: gwa@karmoy.kommune.no
Tlf. 52 85 74 75.
Søknad sendes Karmøy kommune, rådhuset, 4250 Kopervik
innen 27. desember 2002.

En-delt, 90 cm bred benk
hydraulisk eller elektrisk og terapikrakk m.hjul ønskes kjøpt. Tlf. 90 04 57 21.
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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.

Kursnr. 327013

Regnskap, årsavslutning, utfylling
av ligningspapirer
Målgruppe: privatpraktiserende fysioterapeuter.

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF v/fagseksjonen
Kursleder: statsautorisert revisor Sue Remme
Tid: 28. – 29. januar 2003
Sted: Oslo
Deltakerantall: 24
Kursavgift: kr. 1800,- for medlemmer, kr. 3.600,- for ikke-medlemmer. Lunsj
kommer i tillegg til kursavgiften.
Påmeldingsfrist: 10. januar 2003
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo eller
via NFFs hjemmesider www.fysio.no

Barnefysioterapi

Kursnr. 310313

Ortopedi hos barn og unge 0-18 år
Kurset omhandler en av de største pasientgruppene i primærhelsetjenesten. En
svært arbeidskrevende pasientgruppe både i 1., 2. og 3. linjetjenesten. Delta-
kerne skal tilegne seg en bred oversikt over ortopediske lidelser hos barn og
unge 0-18 år. Kurset er kun teoretisk.

Målgruppe: Fysioterapeuter i 1., 2. og 3. linjetjenesten.
Opptakskrav: Grunnutdanning.
Fordel med 2 års praksis med barnebehandling.
Etter gjennomført kurs skal kursdeltakerne ha:
• økt kunnskap om ortopediske lidelser hos barn og unge 0-18 år
• økt kunnskap til normalvariasjoner

• økt kunnskap om spesifikke og sammensatte lidelser, diagnostisering,
behandling og tiltak

• økt kjennskap til ortopediske hjelpemidler

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF avd.Sør-Trøndelag
Kursledere: Merete Brandal og Gerd Sellæg
Tid:10. – 14. mars 2003 (uke 11)
Sted: Trondheim
Deltakerantall: 20
Kursavgift: : kr. 3.425,- for medlemmer, kr. 6.300,- for ikke-medlemmer
Påmeldingsfrist: 9. januar 2003.
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo el.
via NFFs hjemmesider www.fysio.no.
Lunsj kommer evnt. i tillegg til kursavgiften.

Kursnr.  310413

Fysioterapi i skolehelsetjenesten
Sentrale føringer tilsier en satsing på forebyggende og helsefremmende ar-
beid. Kurset inneholder forebyggende og helsefremmende arbeid spesielt ret-
tet mot skolebarn.
Målgruppe: Fysioterapeuter.
Opptaksvilkår: Grunnutdanning.
Etter gjennomført kurs skal deltakerne ha:
• utdypet forståelse om fysioterapeuters rolle i skolehelsetjenesten
• kjennskap til fysioterapeuters innsatsmuligheter i forhold til dagens

helseproblem blant skolebarn
• kjennskap til lover, forskrifter og andre rammer innenfor skole-

helsetjenesten
• kjennskap til arbeidsmåter og arbeidsområder for fysioterapeuter i skolen

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF avd. Aust-Agder
Kursledere: Eilin Ekeland og Jorid Grimeland
Tid: 3. – 7. mars 2003 (uke 10)
Sted: Arendal
Deltakerantall: 25
Kursavgift: kr. 3.425 for medlemmer, kr.6.300 for ikke-medlemmer
Påmeldingsfrist: 2. januar 2003
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo el.
via NFFs hjemmesider www.fysio.no.
Lunsj kommer evnt. i tillegg til kursavgiften.

● NFFs kurs og møter
Alle kurs gir uttelling i spesialistoppbyggingen.
Antall timer blir påført kursbeviset.
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Helse- og miljøarbeid

Kursnr. 320613

Oppsamlingskurs i Helse- og miljøarbeid, del 1
Dette er et oppsamlingskurs for de som har gått kurs i Arbeidsplassvurdering,
men trenger Helse- og miljøarbeidbedrift del 1 for å kunne være konsulenter
på oppdrag for trygden

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

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF avd. Nord-Trøndelag
Kursledere: Hasse Storebakken og Vera Hejna Romstad
Tid: tirsdag 6. mai - torsdag 8. mai 2003 (uke 19)
Sted: Levanger , Nord- Trøndelag
Deltakerantall: Begrenset antall
Kursavgift: kr 2.400 for medlemmer, kr 5.400 for ikke medlemmer.
Påmeldingsfrist: 25.mars 2003
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo eller
via NFFs hjemmesider www.fysio.no.
Lunsj kommer eventuelt i tillegg til kursavgiften.

Manuell terapi

Nytt tilbud!
Kurs for studenter og turnuskandidater
Kursnr. 130613M

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

Målgruppe: studenter (6. semester) og turnuskandidater
Opptakskrav: Studenter på 6. semester eller turnuskandidater
Etter gjennomført kurs skal deltakerne:
• kunne benytte treningsprinsippene og doseringsmåten på enkelt-

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

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

spesifikk leddtest og funksjonstest
• kunne revurdere treningsprogrammet

Kursnr. 330713

Manuell Terapi – klinisk behandlingskurs av
cervical columna i relasjon til overekstremitet
Dette er et fordypningskurs som skal bygge på kunnskap fra NFFs modul kurs
«Manuell terapi, basiskurs i undersøkelse og behandling av cervical, kjeve og
thoracal» eller tilsvarende. Kurset er praktisk klinisk behandlingsrettet med
mye utfordringer til deltagerne.
Fysioterapeutene vil bli undervist i manuell terapi prosedyrer som er forsvar-
lige å benytte uten å ha formalisert videreutdanning i manuell terapi.

Målgruppe: Fysioterapeuter som vil utvide sin kompetanse i fysioterapifaget
på området manuell terapi.
Opptakskrav: Grunnutdanning. Dette er et fordypningskurs som skal bygge
på kunnskap fra modul kurset til NFF «Manuell terapi, basiskurs i undersø-
kelse og behandling av cervical, kjeve og thoracal» eller tilsvarende.

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

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

kunne løse pasientens sammensatte problemer.

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF avd. Vest-Agder
Kursleder: Jo Østvold
Tid: 17.-18.mars 2003
Sted: Kristiansand
Deltakerantall: Maksimalt 15 deltakere
Kursavgift: kr 1.800 for medlemmer, kr 5.400 for ikke medlemmer.
Påmeldingsfrist: 13.januar 2003
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo el.
via NFFs hjemmesiderwww.fysio.no.
Lunsj kommer evnt. i tillegg til kursavgiften.

Onkologi

Kursnr. 385413

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

Målgruppe: fysioterapeuter
Opptakskrav: grunnutdanning og noe erfaring med kreftpasienter
Etter gjennomført kurs skal deltakerne:
Gjennom kurset skal deltakerne tilegne seg kunnskaper, ferdigheter og hold-
ninger slik at de kan:
• vise forståelse og respekt for den enkelte kvinnes livssituasjon
• utøve forsvarlig fysioterapi som stimulerer den enkeltes livsmot

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

samarbeide tverrfaglig og med pårørende

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF avd. Troms
Kursledere: Sonja Øvretveit og Mona Bøhn
Tid: 24. – 28. mars 2003
Sted: Tromsø
Deltakerantall: 24
Kursavgift: kr 3.425 for medlemmer, kr 6.300 for ikke medlemmer.
Lunsj kommer eventuelt i tillegg til kursavgiften.
Påmeldingsfrist: 23. januar 2003
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo eller
via NFFs hjemmesider www.fysio.no.

Kursnr. 320413

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

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

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF avd. Troms
Kursledere: Hasse Storebakken og Vera Hejna Romstad
Tid: 10.-14.februar 2003 (uke 7)
Sted: Tromsø
Deltakerantall: 24
Kursavgift: kr. 3.425 for medlemmer og kr. 6.300 for ikke medlemmer
Lunsj kommer eventuelt i tillegg til kursavgiften.
Påmeldingsfrist: 15. desember 2003
Skriftlig påmelding til:NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo el.
via NFFs hjemmesiderwww.fysio.no.

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF v/Fagseksjonen
Kursledere: Hans Petter Faugli med flere
Tid: 4. – 7. mars 2003 (uke 10)
Sted: Skullerudstua, Oslo
Deltakerantall: 34
Studentpris: kr. 2.100
Påmeldingsfrist: 6. januar 2003
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo eller
via NFFs hjemmesider www.fysio.no.
Lunsj kommer eventuelt i tillegg til kursavgiften.
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Psykiatrisk/psykosomatisk fysioterapi

Kursnr. 322013

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

Praktiske opplysninger:
Arr: NFF avd. Oppland
Kursledere: Alette Ottesen og Ingar Kvebæk
Tid: fredag 7. og lørdag 8. mars 2003
Sted: Lillehammer
Deltagerantall: 24
Kursavgift: kr. 1.800,- for medlemmer, kr. 3.600,- for ikke medlemmer.
Påmeldingsfrist: 2. januar 2003
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo eller
via NFFs hjemmesider www.fysio.no. Lunsj kommer evnt. i tillegg til kursav-
giften.

Kursnr. 391713

Kroppsorientert psykologi – psykologisk forståelse
av kroppslige symptomer og reaksjonsmønstre
Kurset har sprunget ut fra et behov for en teoretisk forståelsesramme som kan
være til hjelp i forsøket på å tenke rundt kroppslige symptomer og reaksjons-
mønstre.

Målgruppe: Kurset retter seg først og fremst mot fysioterapeuter som arbei-
der med psykiatriske og psykosomatiske problemstillinger.
Opptakskrav: Grunnutdanning. Ønskelig med kurs «Psykologi og psykiatri
for fysioterapeuter».

Etter gjennomført kurs skal deltakerne:
• være bedre rustet til å møte psykiatriske og psykosomatiske fenomener

i sin praksis
• ha forståelse for hvor lett vi kommer i berøring med primitive lag av

personligheten gjennom å ha kroppen som innfallsvinkel
• ha kjennskap til primitive forsvarsmekanismer som for eksempel splitting

og projektiv identifisering og kjenne til betydningen av disse primitive
forsvarsmekanismer

• være kjent med fenomener som overføring og motoverføring som gjør
seg gjeldende i den terapeutiske relasjonen

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF v/Fagseksjonen
Kursledere: Lise Radøy og Kina Meurle-Hallberg
Tid: 7. – 11. april 2003
Sted: Oslo
Deltakerantall: 20
Kursavgift:  kr. 3.425,- for medlemmer, kr. 6.300,- for ikke-medlemmer.
Lunsj kommer evnt. i tillegg til kursavgiften.
Påmeldingsfrist: 6. februar 2003
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo eller
via NFFs hjemmesider www.fysio.no.
Lunsj kommer evnt. i tillegg til kursavgiften.

Rehabilitering

Kursnr.  370213

Bekkenrelaterte smerter I
50% av gravide angir å ha hatt smerter fra bekken og/eller korsrygg i løpet av
svangerskapet. En tredjedel av disse kvinnene oppgir at bekken- og rygg-
plagene er et alvorlig problem som påvirker dagliglivet.
Kurset er en innføring i bekkenløsningsproblematikk, forebygging, diagnosti-
sering og behandling. Kurset skal kvalifisere kursdeltakerne til å forebygge og
behandle smerter i bekkenregionen.

Målgruppe: Fysioterapeuter som behandler pasienter med bekkenrelaterte
smerter.
Opptakskrav: Grunnutdanning. Tverrfaglige samarbeidspartnere kan være
med på deler av kurset. Særlig aktuelt hvis fysioterapeuten jobber tett
sammen med for eksempel jordmor.

Etter gjennomført kurs skal kursdeltakerne ha:
• kjennskap til årsak/sammenhenger av bekkenløsnings- og korsryggsmerter

hos gravide
• kjennskap til utvikling/utbredelse av bekkenløsnings- og korsryggsmerter

hos gravide
• utvidet kunnskap i funksjonell anatomi av ledd og leddstrukturer i bekkenet
• innsikt i undersøkelsesmetoder og -teknikker
• økt forståelse for kommunikasjon og tilnærming til denne pasientkategori
• kunnskap om bevegelser i hverdagen og treningsråd
• forståelse for betydningen av forebyggende behandling

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF avd. Hordaland
Kursledere: Britt Stuge, Kari Irene Busvold og Jan Erik Endresen
Tid: 3. – 7. mars 2003 (uke 10)
Sted: Bergen
Deltakerantall: 22
Kursavgift: kr. 3.425,- for medlemmer, kr. 6.300,- for ikke-medlemmer
Påmeldingsfrist: 2. januar 2003
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo el.
via NFFs hjemmesider www.fysio.no.
Lunsj kommer evnt. i tillegg til kursavgiften.

Kursnr. 360213

Kurs i elektiv ortopedi - ved kroniske lidelser og
belastningsskader i skjelett og bløtdeler
Kurset legger til rette for at deltakerne kan oppdatere sin kunnskap om
ortopediske lidelser. Kurset tilstreber å fokusere på nyere trender innen tre-
ning og postoperative behandlingsprosesser av betydning for fagområdet.
Målgruppe: Fysioterapeuter med praksis fra ortopedisk fagfelt i virksomhets-
områder som sykehus, kommunehelsetjeneste, rehabiliteringsinstitusjoner.
Opptakskrav: Grunnutdanning.
Erfaring med ortopediske pasienter.
Etter gjennomført kurs skal kursdeltakerne ha oppdatert kunnskap om:
• ortopediske lidelser og operative inngrep
• patofysiologi innen brusk, kapsel/ligament, sener/muskler og ben
• undersøkelsesmetodikk og postoperative behandlingsalternativ
• nyere treningsprinsipper, i teori og praksis med relevans til fagområdet

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF avd. Akershus
Kursledere: Vegar Hjermundrud og Hilde Stømner
Tid: 10.-14.februar 2003
Sted: SiA, Akershus
Deltakerantall: 24
Kursavgift: kr. 3.425 for medlemmer og kr. 6.300 for ikke-medlemmer
Påmeldingsfrist:  15. 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.

Kursnr. 360413

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

Målgruppe: Fysioterapeuter i ortopediske avdelinger, rehabiliterings-
institusjoner, privatpraksis og kommune som tilfrestiller opptakskravene
Opptakrav: Grunnutdanning og fullført kurs i elektiv ortopedi eller bred er-
faring med ortopediske pasienter.

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF avd. Sør-Rogaland
Kursledere: Gerty Lund og Unni Siri Seljom m.fler
Tid: 5.-6.mars, 2.april og 19.mai (totalt 4 samlinger à 5 timer)
Sted: Stavanger
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Deltakerantall: 28
Kursavgift: kr 2.700 for medlemmer, kr 5.400 for ikke medlemmer.
Påmeldingsfrist: 9.januar 2003
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen,  0131 Oslo el.
via NFFs hjemmesider www.fysio.no.
Lunsj kommer evnt. i tillegg til kursavgiften.

Kursnr. 350213

Undersøkelse og behandling av voksen
hemiplegi – Bobath Konseptet
(The Assessment and Treatment of Adult Hemiplegia – The Bobath Concept)

Kurset «Undersøkelse og behandling av voksen hemiplegi - Bobath Konsep-
tet» består av en teoretisk og en praktisk del. I den teoretiske delen legger kur-
set til rette at deltakerne tilegne seg kunnskap om Bobath konseptet og dets
utvikling. Anvendt nevrofysiologi. Normal bevegelse relatert til pasienter med
nevrologiske utfall. I den praktiske delen blir pasienter behandlet under vei-
ledning, analyse av pasientbehandling i etterkant, pasientdemonstrasjoner og
praktisk øving på hverandre.

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

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

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

Praktiske opplysninger:
Arr.: NFF avd. Buskerud
Kursledere: Olav Gjelsvik og Bente Gjelsvik
Tid: kurset strekker seg over 3 uker
To første uker: Uke 13, 24.-29.mars
Uke 14, 31.mars – 4.april
Siste uke: uke 26, 23.-27.juni
Sted: Drammen
Deltakerantall: 20
Kursavgift: medlemmer i NFF kr 10.275, - ikke medlemmer kr. 18.900,-.
I tillegg kommer en avgift på kr. 750 for retting av oppgaven.
Påmeldingsfrist: 23. januar 2003
Skriftlig påmelding til: NFF, postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo eller
via NFFs hjemmesider www.fysio.no.

SEMINAR OG ÅRSMØTE 14. mars 2003
i Faggruppen for kvinnehelse
Sted: Rikshospitalet i Oslo
Tid: Kl. 11.00 – 16.00
Tema: Pasienter med kroniske underlivssmerter – erfaringer og
resultater fra Samarbeidsprosjektet ved Rikshospitalet
Pris: Kr. 500,- inkl. lunch

Program:
1045–1100 Registrering

1100–1145 Gynekolog Unni Kirste: - differensialdiagnostikk
1145–1200 Kaffe
1200–1245 Psykolog Siv Leganger: - karakteriske trekk ved

pasientgruppen
1245–1300 Produktinformasjon fra Quintet
1300–1400 Lunch
1400–1445 Fysioterapeut/stipendiat Gro Killi Haugstad: - behandling

og foreløbige resultater
1445–1500 Kaffe
1500–1600 Fysioterapeut Margrethe Glambek:

- magedans og spenninger i bekkenregionen
1600–1615 Pause
1615–1715 Årsmøtet

Påmelding ved innbetaling innen 25.febr. til k.nr. 1602.59.25932
v/Rita Birkeland, Gesellsvingen 3, 1348 RYKKINN.
Merk giro «Seminar 2003».

Tidspunkt: 28.januar 2003
Sted: Danvik Kurs og Kompetansesenter, Fagerlibakken 1,
3046 Drammen. 

Tema
Korsbånd, menisk – skademekanismer og operasjonsteknikker.
- Artroser og  andre smertetilstander i kne.

Overlege Steinar Johansen, Ortopedisk senter,
Ullevål Universitetssykehus

- Behandlingsforløpet i teori og praksis.
Idrettsfysioterapeut Thomas T. Ødegård, NIMI

Påmelding ved betaling til bankkonto nr. 2335.08.02630
innen 22.januar 2003, til NFF avd Buskerud, Roar Høidal,
Julius Middelthuns vei 8, 3610 Kongsberg.
Merk giroen med «Vinterseminar»
Pris: kr. 500.- for medlemmer, kr.1000.- ikke medlemmer.

NFF avdeling Buskerud inviterer til vinterseminar

Knær til besvær for alle og enhver

NFFs faggruppe for hjerte- og lungefysioterapi
inviterer til seminar og årsmøte 27. og 28. mars 2003 på Ullevål syke-
hus i Oslo. Fullstendig program blir annonsert senere.

Faggruppen for Idrettsfysioterapi
Vinterseminar 31. januar-2. februar 2003, Kvitfjell
Tema: Patellofemorale smerter, Bruskskader,
Osteoporose, Stressfrakturer
Informasjon om kurset finnes på faggruppens hjemmeside:
www.idrettsfysioterapi.no

Forelesere:
• Kim Bennell, ass. professor, fysioterapeut, Director for Centre

for Sports Medicine Research and Education, University of
Melbourne, Australia

• Jorunn Sundgot-Borgen, professor, Norges Idrettshøgskole, Oslo
• Eirik Solheim, dr. med, Diakonissehjemmet Sykehus, Haralds-

plass, Bergen
• Svein Nilsson, spesialist i fysikalsk medisin, Frisk Fokus Helse-

senter, Kongsvinger

Fredag 31. januar
• A review of physical therapy interventions for patellofemoral

pain syndrom. Kim Bennell
• Patellar taping: is clinical success supported by scientific

evidence? Kim Bennell
• «The female athletic triad»: Spiseforstyrrelser, Menstruasjons-

forstyrrelser og Osteoporose. Jorunn Sundgot-Borgen
Lørdag 1.februar
• The role of physical therapy in the prevention and treatment of

osteoporosis. Kim Bennell
• Stress fractures in female athletes. Diagnosis, management, and

rehabilitation. Kim Bennell
• Stressfrakturer. Svein Nilsson
• Brusk og bruskskader. Fysiologiske og epidemilogiske aspekter.

Eirik Solheim.
• Workshops patellofemorale smerter (PFA) og stressfrakturer

(35 minutter + 5 minutter x 4)
Søndag 2. februar
• Behandling av fokale leddbruskskader - i dag og i morgen. Eirik

Solheim
Presentering av en utøver. Diskusjon om bruskskader og etiske
aspekter.

• Frie Foredrag

Frie foredrag:
Sendes til: Forskningsrådet v/ May Arna Risberg, NIMI Ullevaal
Stadion, P.b. 3843 Ullevaal Stadion, 0805 Oslo innen 04.01.03.
De to beste foredragene honoreres med kr. 2000,-.



41Fysioterapeuten nr. 14   desember  2002

Årsmøte  for Bobath  barnefysioterapeuter
Sted: Foredragssalen på Berg Gård  i Oslo.
Tid: 27. januar 2003. Kl. 18 - 21.

Saker til Årsmøte.
- Godkjenning av  dagsorden.
- Årsberetning og regnskap.
- Presentasjon av brosjyren.
- Fagtema: Håndbehandling relatert til barn med CP.

Frist for påmelding: 20. desember 2002.

Nye tanker på gammel grunn
26. Fagseminar for NFFs faggruppe for ergonomi
19.03 - 21.03 2003 på Quality Hotel Tønsberg

Onsdag 19.03.03
1100-1200 Besøk hos utstillerne og registrering
1200-1230 Åpning av fagseminaret. Kulturelt innslag

v/ Øyvind Thorsen
1230-1315 Når systemiske motsetninger blir individuelle bekym-

ringer v/Sverre Nesvåg
1315-1430 Lunsj med «den gode samtalen”.

Forrige innslag skal diskuteres.
1430-1515 Sverre Nesvåg fortsetter med sitt tema… og hva kom

fram under samtalene.
1515-1615 En metode til å forbedre arbeidsmiljøet

v/ Magnar Jørpeland
1615-1715 Pause med kaffe og besøk hos utstillerne.
1715-1800 En god nedbemanningsprosess v/ Grethe Flatland
1915-2000 Vi møtes i små grupper
2000-???? Middag og sosialt samvær

Torsdag 20.03.03
0830-0840 Dagens dikt v/Grethe Flatland
0840-1000 Hvordan ivareta HMS i en moderne kunnskapsorga-

nisasjon? v/Hilde Heber og Hasse Storebakken
1000-1045 Kaffe og besøk hos utstillerne
1045-1130 «Human factors» og HMS v/Dordi Høvik
1130-1215 Steffen Torp
1215-1245 Besøk hos utstillerne
1245-1430 Lunsj. (etterfulgt av tilbud om en liten guidet

tur i Tønsberg).
1430-1515 Bedriftskultur, læringskultur og helsefremmende

arbeidsplasser v/ Førstelektor Inge Vinje
1515-1545 Frukt og kaffe før årsmøtet
1545-1745 Årsmøte etterfulgt av et glass vin
1900-2000 Sosialt samvær i smågrupper før middagen
2000- Festmiddag med påfølgende sosialt samvær og en svingom

Fredag 21.03.03
0900-0915 En myk start på dagen v/Lars Bremnes
0915-1000 Fra helseskremmende til helsefremmende! v/Tore Krog
1000-1030 Pause med kaffe og mulighet til å sjekke ut
1030-1130 Humorens plass i et helsefremmende arbeidsliv

v/Sven Svebak
1130-1145 Pause med kaffe
1145-1245 Forts. Sven Svebak
1245-1315 Avslutning og presentasjon av neste års programkomité

og seminarsted
13.15 Lunsj for de som ønsker det. (Må bestilles ekstra)

Nærmere informasjon eller påmelding til fagseminaret kan gjøres til
Kurs og Kongresservice (KKS) Tlf. 72 42 34 48, faks: 72 42 34 40,
e-mail: post@kursogkongress.no
Programmet pluss praktiske opplysninger er å finne på faggruppenes
hjemmeside via NFFs nettportal www.fysio.no Invitasjon til fag-
seminaret vil bli sendt ut til alle medlemmer av faggruppen for ergo-
nomi, øvrige fysioterapeuter kan få invitasjonen ved henvendelse til
KKS.

Påmeldingsfrist er 10 januar 2003.

Faggruppen for psykiatrisk og
psykosomatisk fysioterapi
Årsmøte / Seminar 2003  20. – 22. mars 2003
på Clarion Hotell, Stavanger

«Dissosiasjon – Senvirkninger av Traume»

Årsmøte
Torsdag 20. mars
1200–1600 Kollegabasert samling
1600–1630 Pause / Registrering
1630–1900 Årsmøte

OBS Årsmøtesaker!!! Saker til årsmøte må være styret i hende innen 8
uker før årsmøtet 20. mars 2003.

Seminar
Fredag 21. mars
0800–0900 Registrering
0900–1030 Psykiater Gerd Ragna Bloch Thorsen: ”Innledning om

traumer og dissosiative lidelser”
1030–1100 Kaffe
1100–1200 Alm.prakt.lege Anne Luise Kirkengen: «Dissosiasjon er

både vern og fare».
1200–1300 Lunsj
1300–1400 forts. Kirkengen
1400–1430 Pause
1430–1730 Grunnlegger av Bodynamic Analyse, Danmark, Lisbeth

Marcher:«Dissosiasjon – en vej til at bevare verdighet»
2000 Festmiddag

Lørdag 22. mars
0900–1030 Psykolog Solveig Arne: «Kognitiv terapi ved traume-

bearbeiding»
1030–1100 Kaffe
1100–1200 Overlege Harald Christian Knudsen: «Hvordan møte pasi-

enter med dissosiasjonsproblematikk»
1200–1300 Lunsj
1300–1345 Psykiater Henk Otten: «Kasuistikk - Bruk av hypnose i

behandling av dissosiative lidelser»
1345–1400 Danseinnslag
1400–1500 Fysioterapeut Katharine Holmberg: «Fysioterapeutisk for-

ståelse og behandling ved traume og dissosiasjon»

Seminaravgift:
Inkludert lunsj fredag og lørdag, kaffepauser, møtelokaler med utstyr:
Kr. 1.750  for medlemmer av faggruppen, kr. 2.300 for ikke-medlemmer.

Påmelding innen 24.01.03 til Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning,
Breigate 21, 4006 Stavanger. Tlf 51 93 88 00.

Spørsmål vedr. seminaret kan stilles til:
Magda Benoni Hauge: 51 59 09 97, privat, 51 55 50 02 arbeid.
Email: magdabenoni@hotmail.com
Tale Simonsen: 51 67 41 05 privat, 51 51 51 51 arbeid.
Email: tsi@post.rps.no

Bestilling av hotellrom må besørges av deltageren selv.
Forslag til hotell: Clarion Hotell Stavanger, (referanse NFF seminar
20.-22. mars 2003), Ny Olavskleiv 8, 4008 Stavanger.
Tlf  51 50 25 00. Telefax: 51 50 25 01
Email:  booking.stavanger@clarion.choisehotels.no
Enkeltrom: kr. 745. Dobbeltrom kr. 945.

Påmeldingsskjema:
Etternavn: ...............................................................................................

Fornavn: ..................................................................................................

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

Postnummer: ...........................................................................................

Tlf arb: .................................... Tlf.priv: ...........................................

E-mail: ....................................................................................................

Skal delta på kollegabasert veiledningen torsdag 20.03. Ja ❏    Nei ❏
Skal delta på festmiddag fredag kr. 420 Ja  ❏   Nei ❏
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TORSDAG 23. januar
1500 Registrering/innkvartering
1530-1600 Åpning v/leder.
1600-1900 Fellesforelesning. Prof.dr.med. Ole Fyrand. Hud fenomen.
1930 Vorspiel
2000 Middag.

FREDAG 24. januar
0825 God morgen.
0830 Parallelle sesjoner forelesning og workshop

1: Jostein Ellingsen. Rygg/bekken. Teori/praksis
2. Britt Stuge. Bekken. Teori/praksis
3. Ronald Svenson. El.Terapi / lumbal.Teori/praksis

1030 Pause/besøke utstillere.
1100 Parallelle sesjoner

1. Jostein Ellingsen. Rygg/bekken. Teori/praksis
2. Britt Stuge. Bekken. Teori/praksis
3. Ronald Svenson. El.Terapi / lumbal.Teori/praksis

1300 Lunsj.
1345 Fellesforelesning. En presentasjon av Rune Enehaug:

IMS. Intramuskulær       .
1445 Pause besøk hos utstillere
1500 Fellesforelesning. IMS fortsetter.
1600 Slutt
1630 PFG-lekene.  (ca 1 1/2 timer.) Edel kappestrid i uhøytidlig

atmosfære. Innlagt matstasjon (intravenøst).
Husk varmt tøy. Dette foregår ute

1930 Vorspiel
2000 Middag

PFGs  VINTERSEMINAR/ÅRSMØTE, GEILO 23.-26. januar 2003
Tema:  Rygg, Bekken, Hudens mystikk,  Elektr oterapi, takstbruk, forsikring etc

PFG har den glede å invitere til 25-års jubileum. I år har vi lagt vekt på å
kunne tilby et fagelig rikt seminar i anledning 25- års jubileet. Vi har vært
så heldig å få tak i svært interessante forelesere. Åpningsforedrager holdes
av professor Fyrand. Han har fått i oppdrag å lære oss hvilke hudsykdom-
mer vi bør ta på alvor og henvise videre. I tillegg har han nylig gitt ut en
bok om hud. og har vært mye brukt i media etc.

På fredag  har vi  lagt opp til mye praktisk øving med parallelle workshops
og praktisk øving. På ettermiddagen arrangeres PFG-lekene.
Lørdag har vi lagt vekt på temaer som angår den forettningsmessige delen
av vårt arbeid. Vi tar her opp viktige saker som takstbruk,forsikring juridisk
hjelp etc. Årsmøtet i PFG avholdes på ettermiddagen.
25-års festmiddag avslutter lørdagen. Dette må feires med stil. Det er kan-
skje på tide å børste støv av smoking og festkjoler igjen. Da tar vi oss best
ut og festen kan holde på ut i de små timer.

Søndagen fyller vi på med litt faglig ballast før vi setter nesen hjemover.
Det er Dr.med Liv Haugli som har oppgaven å vekke oss opp igjen.

Meld deg på snarest da vi bare har plass til 100 stykker. Studenter er hjerte-
lig velkommen.
Presentasjon av hotellet pluss info om seminaret kan dere finne på
www.pfg.no

Hovedforelesere:
• Prof.dr med Ole Fyrand. (Hudavdelingen Rikshospitalet.)
• Fysioterapeut Jostein Ellingsen. (Spesialist manuell terapi.)
• Fysioterapeut Britt Stuge.  (Vinner av Vitalprisen 2002 - )
• Fysioterapeut Ronald Svenson.(Lærer i elektroterapi/privatpraktiserende.)
• Fysioterapeut Rune Enehaug.(Spesialist i idrettsfysioterapi/ lærer i IMS.)
• Dr med. Liv Haugli.

Påmeldingskjema til PFGs vinterseminar/årsmøte 2003:

Etternavn: ..................................................................................................... Fornavn: ..............................................................................................

Postadresse: .................................................................................................. Postnr/sted: ..........................................................................................

Telefon arbeid: .............................................................................................. Telefon privat: .....................................................................................

HOTELL: Norlandia Geilo Hotell.3850 Geilo. 32 09 05 11 Fax:  32 09 17 30
Kryss av bestilling av hotellrom med full pensjon: Enkeltrom torsdag til søndag kr 1195 pr dg. ❏         Dobbeltrom torsdag til søndag 995 pr dg.  ❏
Hvis ett døgn angi ankomstdato:.................... 2003.

Kryss av for hotellrom: Røyk ❏           Ikke røyk ❏

Jeg ønsker å dele rom med: ..........................................................................

Jeg ønsker følgende workshops på fredag 24. Velg 2 av 3: 1: Jostein Ellingsen............. 2: Britt Stuge............ 3: Ronald Svenson...........

SEMINARAVGIFT: Kr. 1.100,- for medl. av PFG ved betaling før 20.11.02. Kr. 1.300,- for medl. av PFG ved betaling etter 20.11.02.
Kr. 1.500,- for ikke medl. av PFG.

PÅMELDING sendes PFG v/Trond Hannestad Søndre Øyjorden 32 5038 Bergen. (hannman@online.no)
Seminaravgift sendes PFG v/Kristin R. Mourud Gråkamveien 13c 0779 Oslo. B.knt. 1627 08 73360
Siste påmelding 17.12.2002

LØRDAG 25. januar
0825 God morgen.
0830 Fellesforelesning 1: Fra Privat Råd: Britt Strømme.

Takstbruk i hverdagen. Nye retningslinjer. Fokus på over-
lapping / Takstkombinasjoner etc

0930 Spørsmål/debatt.
1000 Pause/utstillere.
1015 Fellesforelesning 2: Forsikringer. Fra Bafo: Pål  Bøhler:

NFFs forsikringer. Hva trenger vi? Holder de det de lover?
Hva står med liten skrift?

1100 Fellesforelesning 3:  Advokatbistand. Når og hvordan?
Harald Undhjem, Howart advokatkontor. En presentasjon
for medlemmene.

1200- 1445 Skilunsj.
1500 Forbundsleder.
1545 Registrering til årsmøtet.
1600 Årsmøtet.
1800 Årsmøtet slutt.
1930 Vorspiel.
 2000 25-års jubileum. Festmiddag.  Pent antrekk

SØNDAG 26. januar
0925 God morgen.
0930: Fellesforelesning: Dr med. Liv Haugli:

«Når livet  setter seg i kroppen».
1130 Avslutning.
1200 Utsjekk fra rommene.
1230 Lunsj/Vel hjem. Rett til endringer i

 programmet forbeholdes.
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Er aktivitets- og idrettsrelaterte skader en del av din praksis?  Eller vil du
vite mer om hvordan fysisk aktivitet kan brukes som en del av behand-
lingstilbudet for dine pasienter? Velkommen til en uke med spennende og
relevante fagtema, fremragende forelesere, og et trivelig sosialt og faglig
fellesskap. Og ja; det blir rikelige muligheter til å prøve ut Oppdals første-
klasses løypenett, enten det blir på bortoverski, nedoverski eller brett. Vel-
kommen til Oppdal til et av våre kurs i mars!!!

9.-14. mars 2003

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

Faglig innhold: Basal idrettsfysiologi; Treningslære; Kosthold hos idretts-
utøvere; Doping; Idrett og helse; Helserelatert trening; Idrettstraumatologi
med vekt på diagnostikk og primærbehandling av akutte skader:
Patofysiologi, behandling og rehabilitering ved akutte idrettsskader, tap-
ing/ortoser, rygg/nakkeskader og akutte rygg/nakkesmerter, skader i over-
ekstremiteten, kneskader, legg/ankel/fotskader, bekken/lyske/hofteskader;
Barn og idrett; Kvinner og idrett - spiseforstyrrelser, menstruasjons-
forstyrrelser og osteoporose.
Antall kurstimer: 40 inkl. kursprøve
Kursavgift: Kr. 5200

9.-14. mars 2003

Idrettsmedisin for fysioterapeuter - trinn 2
Læringsmål: Kurset skal være en videreføring av universitetskurs i
idrettsfysioterapi trinn 1. Det skal gi en grundigere innføring i idretts-
medisinske problemstillinger med særlig vekt på belastningsskader og for-
hold knyttet til idrettsutøvelse på høyt nivå. Fysioterapeuten skal etter kur-
set kunne utføre fysioterapi for utøvere og lag på alle nivå.

Faglig innhold: Idrettsfysiologi; Testing og trening av utholdenhet, styrke,
spenst og hurtight, Temperaturregulering og væskebalanse; Høydefysiologi

og høydetrening; Reisemedisin og akklimatisering; Kosthold og
prestasjonsevne; Restitusjon og overtrening; Doping; Indremedisinske til-
stander og trening; Idrettstraumatologi med vekt på diagnostikk og rehabili-
tering av belastningsskader: Patofysiologi, behandling og rehabilitering ved
belastningsskader, skadeforebyggende tiltak, bruk av tape og ortoser, kro-
niske rygg- og nakkesmerter, skader i overekstremiteten, bekken/lyske/
hofteskader, kneskader, legg/ankel/fotskader; Kvinner og idrett - graviditet
og trening; Idrettspsykologi.
Antall kurstimer: 40 inkl. kursprøve
Kursavgift: Kr. 5200

14.-16. mars 2003

Idrettsmedisin for leger og fysioterapeuter - trinn 3
Utholdenhetsidretter
Læringsmål:Kurset skal være en videreføring av universitetskurs i idretts-
medisin trinn 1 og 2. Det tilbys årlige trinn 3-kurs i idrettsmedisin med
alternerende hovedtema:  1) Lagidretter, 2) Utholdenhetsidretter, og 3) Tek-
niske idretter med vekt på spenst, styrke og hurtighet. Årets kurs skal gi en
grundigere innføring i idrettsmedisinske problemstillinger knyttet til funk-
sjonene som fysioterapeut og lege for utøvere innen utholdenhetsidretter,
med spesiell vekt på løp, langrenn, roing, padling, sykkel.
Antall kurstimer: 18
Kursavgift: Kr. 2800

Kurskomité:
Fysioterapeut Anne Aamodt (kursleder trinn 1 fysioterapeuter)
Seksjonsoverlege førsteamanuensis dr. med. Torbjørn Grøntvedt (kursleder
trinn 3 leger)
Fysioterapeut Sigbjørn Hammer (kursleder trinn 2 fysioterapeuter)
Lege Ove Talsnes (kursleder trinn 3 leger og fysioterapeuter)
Professor dr. med. Roald Bahr (kursleder trinn 1 leger)

Påmelding:
Kontor for legers videre- og etterutdanning, Norges teknisk-
naturvitenskaplige universitetet, Det medisinske fakultet, Medisinsk Tek-
nisk Forskningssenter, 7489 Trondheim.

Påmeldingsfrist for alle kurs:
15. januar 2003

OPPDALSKURSENE I IDRETTSMEDISIN 2003

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

FORFLYTNINGSKUNNSKAP
Utdanning av forflytningsveiledere

Seminar 1: Forflytningsteknikk
6.-8. januar 2003 kr 3.200,-
Seminar 2: Praktisk pedagogikk og organisering
9.-10. januar, kr 2.300,-

Sted: Oslo
Påmelding: Forflytningsteknikk v/ Per Halvor Lunde
Tlf. 22 14 57  36, faks 40 18 51 44,
e-post: forflytningsteknikk@chello.no
Mer info: www.forflytningsteknikk.no

Fortløpende kurs i basal kroppskjennskap
og T’ai chi chuan, OSLO våren 2003
Kurset strekker seg over 10 mandager fr.o.m.6.01.03
kl. 16.30 – 19.00
Kursleder: Ulla-Britt Skatteboe
Sted: Fysioterapiutdanningen, Høgskolen i Oslo
Kursavgift: 2000.-
Påmeldingsfrist:15.12. 2002
Ulla-Britt Skatteboe, Jomfrubråtveien 30, 1179 Oslo.

Aktuelt om ergonomi og arbeidsrelaterte
muskelskjelettplager
Tid og sted: 17. – 19. februar 2003, Statens arbeidsmiljøinstitutt

Kurset setter bl.a søkelyset på:
- Muskelskjelettplager - fakta og myter,
- IA avtalens intensjoner med fokus på funksjonsvurdering,
- Det åpne kontorlandskap og det grenseløse arbeid – hva med

ansattes behov?
For fullstendig program se www.stami.no
Kurset er relevant for alle med interesse for forebygging av arbeids-
relaterte muskelskjelettplager. Målgruppen er alle profesjoner i verne- og
helsetjenesten. Kurset er godkjent som tellende i etter- og videre-
utdanningen for fysioterapeuter.

Kursavgift: kr. 3500 (inkl. kursmateriell, og servering av
lunsj og kaffepauser)
Påmeldingsfrist: 24. januar 2003
Kontaktperson: Fysioterapeut Inger Helene Gudding
Påmelding til Statens arbeidsmiljøinstitutt
Pb 8149 Dep, 0033 Oslo. Tlf 23 19 51 00, faks 23 19 52 02.
e-post: stami@stami.no



44 Fysioterapeuten nr. 14   desember  2002

Formålet med NIMIs årlige kursuke er å øke kompetansen innen diagnos-
tisering (inkludert grundig klinisk undersøkelse) og behandling av de van-
ligste akutte og belastningsrelaterte skulderlidelser hos alle pasienter, og
ved rygglidelser hos unge. Kurs i anti-doping for leger og fysioterapeuter
som utdanner seg til Idrettslege NIMF eller Idrettsfysioterapeut FFI (ar-
rangeres av NIF/NOK). Kurs for trenere og lagledere for alle idretter og
alle nivåer;  forebyggende trening, behandling av akutte skader (inkl.
praktiske øvelser), kosthold, bruk av kosttilskudd, etikk/holdninger.

Du kan melde deg på kursene enkeltvis eller flere kurs.

030303: Akutte og belastningsrelaterte skulderlidelser, dag 1.
Diagnostikk/utredning og behandling av de vanligste akutte og
belastningsrelaterte skulderplager med vektlegging på de allmenn-
medisinske problemråder. Pasientkasuistikker-/demonstrasjoner. Det vil
bli lagt stor vekt på trening i klinisk undersøkelse av skulder. Innføring i
ultralyddiagnostikk ved skulderlidelser. Deltakerne vil få utlevert
nyprodusert video som viser undersøkelsesteknikkene.

040203: Akutte og belastningsrelaterte skulderlidelser, dag 2.

050303: Ryggplager hos unge, dag 1.
Epidemiologi, diagnostikk/utredning og behandling. Det vil bli lagt stor
vekt på trening i klinisk undersøkelse ved ryggplager hos denne pasient-
gruppen.

Kursplan 2003
ved Norsk Idrettsmedisinsk Institutt (NIMI)

KURS I AKUPUNKTUR
Trondheim, 9.-12. januar og 20.-23. mars 2003
Norske Legers Akupunkturkurs, tilknyttet NSAM (Norsk Selskap for Allmennmedisin),
arrangerer akupunkturkurs i Trondheim i tiden 9.-12. jan og 20. – 23. mars 2003.
Kurset tar sikte på å gi deltagerne praktiske og teoretiske kunnskaper i å behandle
muskel- og skjelettlidelser og hodepine.
Kurset er på 64 timer.
Kursavg. Kr. 6.000,- (kurslitteratur kommer i tillegg).
Kurslitteratur er Heyerdahl og Lystad: Lærebok i Akupunktur, Tano 1991.

Vi har noen få ledige plasser på kurset!
For informasjon og påmelding ta kontakt med: Laila Helen Wedø, Tlf. 72 84 57 00 (a), 920 19 264.
E-mail: lahele@online.no.

● Kurs og møter
i alternativ
behandling
NFF minner om at yrkesutøvelsen
som fysioterapeut er avhengig av
offentlig autorisasjon. Annonser i
FYSIOTERAPEUTEN godkjennes
ikke av Norsk Fysioterapeutforbund.

Norsk Idrettsmedisinsk Institutt as (NIMI)
Postboks 3843, Ullevål Stadion, 0805 Oslo. Telefon 23 26 56 56. Telefaks 23 26 56 67. e-mail: nimi@nimi.no

240103-260103, NIMI Ullevaal, Oslo
Kurs i muskulære smertesyndromer og triggerpunktbehandling.

030303-070303, NIMI Ullevaal, Oslo
NIMIs årlige kursuke. (Se egen kursplan).

080303, NIMI Ullevaal, Oslo
Seminar for lagledere/trenere: Forebygging og akuttbehandling av idretts-
skader. Ernæring og doping. Bruk av kosttilskudd.

080503-090502, NIMI Ullevaal, Oslo
Kurs i ultralyddiagnostikk i muskel- og skjelettapparatet.

280703-310703, Norway Cup/Ekeberg
Kurs i forebygging og akuttbehandling av idrettsskader.

050903-060903, NIMI Ullevaal, Oslo
Kurs i undersøkelsesteknikk av ekstremiteter for manuell terapeuter.

120903, NIMI Ullevaal, Oslo
Kurs i kosthold/ernæring for dommere tilknyttet NIF/NOK.

170903-180903, NIMI Ullevaal, Oslo
Kurs i klinisk undersøkelse av nakke – skulder – albu – håndledd for
bedriftshelsetjenesten.

190903, NIMI Ullevaal, Oslo
Kurs i håndtering av hodeskader hos idrettsutøvere.

061003-101003, NIMI Ullevaal, Oslo
Grunnkurs i idrettsmedisin trinn 1 for leger og fysioterapeuter.

241003, NIMI Ullevaal, Oslo
Kurs i nevromuskulær trening/kontroll

311003, NIMI Ullevaal, Oslo
Kurs i ernæring, bruk av kosttilskudd for farmasøyter

141103-151103, NIMI Ullevaal, Oslo
Kurs i praktisk undersøkelse av skulder.

211102-231103, NIMI Ullevaal, Oslo
Kurs i muskulære smertesyndromer og triggerpunktbehandling.

NIMIs årlige kursuke
for leger og fysioterapeuter, trenere og lagledere i perioden 3.- 8. mars 2003

060303: Ryggplager hos unge, dag 2.

070303: Antidoping kurs for leger og fysioterapeuter.
Arrangeres av Norges Idrettsforbund og Olympiske Komite. Kurset er prak-
tisk rettet for deg som følger lag/klubb under arrangementer/mesterskap, og
det legges særlig vekt på hvordan dopingkontrollen gjennomføres.

080303: Seminar for lagledere og trenere.
Forebygging og akuttbehandling av idrettsskader. Ernæring og doping. Er
bruk av kosttilskudd nødvendig for å oppnå gode idrettslige resultater?

Kursgodkjennelse: Kurstimene søkes godkjent for leger (Dnlf)
og fysioterapeuter (FFI).
Kursavgift: kr.1200,- per dag som inkluderer bevertning og kursmateriell
(gjelder kursene 3.-6. mars). Kursavgift kr.625,- som inkluderer bevertning
den 8. mars.

Kurssted: Ullevål Stadion, Oslo
Kursleder: Terje M. Halvorsen, NIMI
Påmeldingsfrist: 15. februar 2003
Påmelding til: NIMI v/ Ann-Kristin Bjerke Haugen, Postboks 3843,
Ullevål Stadion, 0805 Oslo, telefon 23 26 56 27, nimi@nimi.no
Påmelding til anti-doping kurset den 7. mars til Gunnvor Aase Hole,
Avd. for etikk og antidoping (NIF/NOK) på telefon 21 02 90 72,
gunnvor.hole@idrettsforbundet.no
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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

jbrans eregisteret

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

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.

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

SWING treningsslynge
Den anerkjente treningsslyngen til

hjemmetrening og institutt.
Kr. 300 inkl. porto.

Sendes også direkte til pasienten.
Kan bestilles på tlf. 56 30 24 34 eller

e-post: otkeys@frisurf.no

Hjemme-/instituttslynge
Dokumentert effekt på skulder, god

effekt på nakke, hofte og ryggpasienter.
Fra kr. 219 inkl. porto og mva. Uts. kr. 399.

Tlf. 92 66 88 98, www.sling.no

E-post: post@fysiopartner.no
Internett: www.fysiopartner.no

Tlf. 23 05 11 60. Fax 23 05 11 70.

E-post: post@fysiopartner.no
Internett: www.fysiopartner.no

Tlf. 23 05 11 60. Fax 23 05 11 70.

E-post: post@fysiopartner.no
Internett: www.fysiopartner.no

Tlf. 23 05 11 60. Fax 23 05 11 70.

E-post: post@fysiopartner.no
Internett: www.fysiopartner.no

Tlf. 23 05 11 60. Fax 23 05 11 70.

E-post: post@fysiopartner.no
Internett: www.fysiopartner.no

Tlf. 23 05 11 60. Fax 23 05 11 70.

Test-, treningsutstyr/behandl.hjelpemidler
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Informasjon fra NFF

Fond til etter- og videreutdanning
av fysioterapeuter

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

Norsk Fysioterapeutforbund
Stensberggata 27

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

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

Sentralstyret
Forbundsleder: Anne Lexow

Løkkaskogen 10A, 0773 Oslo Tlf. 22 93 30 50 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 86 01 a, 66 99 30 65 p

64 87 86 70 faks, bente.e.moe@ski.kommune.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
Konsulent - kurs: Micheline Viktil, 22 93 30 70

Fagkonsulent - kurs: Kaare Øystein Trædal, 22 93 30 53
Rådgiver : Bente Øfjord, 22 93 30 86

Kurssekretær: Monica Haugen, 22 93 30 66

Forhandlingsseksjonen
Seksjonsleder: Sonja Billington, 22 93 30 61
Rådgiver: 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

Vi har bladd om siste arket i årets kalender, og vi leser desember. Måneden er full av for-
ventninger. I NFF sentralt er vi først og fremst opptatt av hva vi får av uttelling etter initia-
tiv i viktige saker for våre medlemmer.

Statsbudsjettet som nå er vedtatt har midler til «egenandelstak 2», der storforbrukere av
fysioterapi gis økonomisk støtte. Myndighetene ønsker på denne måten å forebygge under-
forbruk av fysioterapi.

Kommunene har fått tildelt noe mer i overføringer fra staten enn først varslet, men det
gis tilbakemeldinger om at dette er langt fra nok til å demme opp for de økonomiske van-
skelighetene mange av landets kommuner er oppe i. Fysioterapitjenesten er et av områdene
som trues med nedbygging i mange kommuner. Både sentrale og lokale tillitsvalgte i NFF
arbeider i disse dager intenst for å forhindre at befolkningen skal få dårligere tilgang på fy-
sioterapi. Fysioterapi er og blir en lovpålagt tjeneste i kommunehelsetjenesten. Enkelte
kommuner har gått så langt som til å varsle oppsigelser av besatte driftsavtaler. Det er etter
NFFs  mening lovstridig, og bringes inn for domstolene. NFF kjemper på vegne av sine
medlemmer for pasientenes rettigheter i denne saken.

Dere leser rett: Myndighetene søker å forebygge underforbruk av fysioterapi, samtidig
som  kommunene kjemper for å kutte utgifter til fysioterapitjenesten på sine budsjetter. Vi
kan spørre om stat og kommune forholder seg til samme virkelighet.

Dette har NFF satt søkelyset på. Vi har henvendt oss til Stortingets sosialkomité, der vi
var til høring i forbindelse med høstens budsjettbehandling. Vi har påpekt paradokset i stat
og kommuners håndtering av fysioterapitilbudet til befolkningen. Når fysioterapeuter sten-
ges ute fra yrket ved at driftsavtaler kuttes, og pasienter med henvisning til fysioterapi ikke
får refusjon for behandling hos andre fysioterapeuter enn de som har driftsavtaler med kom-
munene, tror vi ikke at et «egenandelstak 2» kommer befolkningen til gode etter intensjo-
nen. «Slipp flere fysioterapeuter til for å utføre tjenester med refusjon fra folketrygden», var
vårt budskap til komitéen.

Der ligger vår største forventning ved inngangen til desember 2002. Får vi en runde i
Stortinget med fornyet behandling av rammevilkårene for offentlig godkjente fysioterapeu-
ter, slik vi anbefalte?

Sosialkomiteen syntes å være opptatt av fysioterapi. Vi fikk spørsmål om aktuelle for-
hold rundt våre tjenester. Vi refererer et av spørsmålene: «Hvordan fungerer regelverket
rundt overdragelse av driftshjemler?» Vårt svar var enkelt og greit; regelverket er klart, det
er partenes, deriblant kommunenes ansvar å påse at regelverket følges.

NFF er også opptatt av å formidle at fysioterapeuter satser for fremtiden. Sosialkomitéen
fikk en orientering om at  Henvisningsprosjektet bidrar til raskere relevant behandling av
pasienter. Vi informerte så om NFFs søknad til Helsedepartementet om økonomisk støtte til
gjennomføring av forskningsprosjektet «Økt fysisk aktivitet – innfallsport til bedre helse for
barn, unge og eldre».

Vi forventer at NFFs innspill tas på alvor!
Juletiden står for døren. Igjen har vi forventninger – om en riktig God JUL til hver især!

Forventninger i desember
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Vi minner om det nye regel-
verket for terapiridning
Fra og med 01.01.03 må fysioterapeuter ha NFFs
terapiridningskurs dersom Rikstrygdeverket skal gi
bidrag til terapiridning. Fysioterapeuter uten kurs,
men med lang erfaring, kan  søke om særskilt god-
kjenning fra NFFs fagseksjon. Slik godkjenning må
foreligge innen utgangen av året.

Kompetansekravet skal sikre en viss kvalitet. Det
er ikke nok at fysioterapeuten “kan hest”. Riks-
trygdeverkets beslutning er et skritt videre for terapi-
ridningen. Nå får pasientene sikkerhet for at behand-
lingstilbudet som gis er av god kvalitet.

Fysioterapeuter uten kurs, men som har heste-
kunnskap og kunnskap eller erfaring med ridning som
terapi, og har praktisert terapiridning per 31.03.02,
kan søke NFFs Fagseksjon om særskilt godkjenning
innen 31.12.02. For ytterligere informasjon se:
www.fysio.no/m_faglig.html

NFF hegner om
dr.philos.-graden
Dr. philos.-graden kan ikke avvikles før det etableres
gradstilhørighet og organisert doktorgradsutdanning
for andre helsefaggrupper enn medisin ved de medi-
sinske fakultetene. Dette skriver NFF i en hørings–
uttalelse til UHOs Evalueringsrapport om norsk
forskerutdanning. Alternativt må det opprettes egne
helsefaglige fakulteter med egen gradsstruktur, me-
ner NFF.

Hvis dr.philos.-graden bortfaller, vil dette hindre
personer med lang arbeidserfaring fra å bidra til vik-
tig forskning gjennom en doktorgrad. Videre vil en
avskaffelse ramme personer som av ulike grunner
ikke kan følge vanlig forskerutdanning, skriver NFF.

Trygdedirektør Arild Sundberg gikk i Aftenposten 10. november ut mot le-
gene og sa at de ikke utfører sin plikt til å vurdere arbeidsevnen hos syk-
meldte pasienter. Mellom linjene åpner dette for at fysioterapeuter kan overta
funksjonsvurderingen hvis legene ikke følger opp. Legene er pålagt forenklet
funksjonsvurdering gjennom sykmeldingsattestens punkt 8.

I en debatt 11. november i NRK Dagsnytt 18 sa trygdedirektøren at det er
viktig at legene prioriterer denne oppgaven. Han sa at Rikstrygdeverket får
entydige tilbakemeldinger fra personalsjefer over hele landet om at legene i
for liten grad gjennomfører funksjonsvurderingen. – Alle som én sier at de
ser svært få sykmeldinger med forenklet funksjonsvurdering, sa Arild Sund-
berg.

– Den forenklete funksjonsvurderingen er en viktig del av grunnmuren i
den dialogen som skal være på den enkelte arbeidsplass. Så skal vi også ha
inn andre faggrupper når det gjelder funksjonsvurdering. Fysioterapeuter og
ergoterapeuter er eksempel på dette, sa han.

Leder i NFF, Anne Lexow sier at det er viktig å tilpasse arbeidet med å få
ned sykefraværet gjennom en rimelig arbeidsfordeling mellom forskjellige
profesjoner.

– Legene er best på medisinske konklusjoner, mens fysioterapeuter er

Trygdedirektøren rasler med legesabelen

gode på å hjelpe pasienten til å bli frisk og å forebygge sykdom. Når trygde-
direktøren sier at andre faggrupper enn legene skal inn i funksjonsvurderingen,
er dette helt i tråd med vår vurdering. Men det store spørsmålet blir hvordan
vi skal få legene til å inkludere fysioterapeutene i oppfølgningen av pasien-
tene. Vi har all grunn til å tro at legene gjerne overlater mer av funksjons-
vurderingen til fysioterapeutene. Trygdedirektørens utspill må forstås som en
klar melding om at legene må gjøre tanker om til handling, sier Anne Lexow.

Funksjonsvurdering. Trygde-
direktør Arild Sundberg krever at
legene gjennomfører den funksjons-
vurderingen de er pålagt gjennom
sykmeldingsattestens punkt 8. Hvis
legene ikke følger opp, kan dette gi
nye oppgaver til  fysioterapeuter.
Foto: John Eckhoff,
Rikstrygdeverket

Til tinget
med fysioterapi

NFFs politiske ledelse har i oktober og novem-
ber fremmet fysioterapeuters interesser i Stor-
tinget. Besøkene dreide seg om regjeringens
forslag til statsbudsjett for 2003. Første be-
søk gikk til Stortingets Sosialkomite.  Her la
NFFs leder Anne Lexow og nestleder Elin
Engeseth frem aktuelle forhold knyttet til pri-
vat praksis. Videre redegjorde NFF for
henvisningsprosjektet og om forbundets
prosjektsøknad til Helsedepartementet «Økt
fysisk aktivitet».

Neste besøk var i Familie-, kultur- og ad-
ministrasjonskomiteen. Her var tema spesielt
fødselspenger til selvstendig næringsdrivende.
Lexow og Engeseth la vekt på at regjeringens
budsjettforslag for 2003 ikke betyr noen end-
ring i de dårlige betingelsene for privat-
praktiserende gravide og nybakte mødre. Fast
ansatte har krav på 100 prosent av 6G i
svangerskapspenger. Samme regler gjelder for
fødselspenger. Privatpraktiserende avspises
imidlertid med 65 prosent. Mange privat-
praktiserende blir på denne måten presset til-
bake i arbeid kort tid etter at de har fått barn.

NFF støtter intensjonen om at et forskningsmiljø
må omfatte et antall kompetente forskere og drive
forskning på internasjonalt nivå for å kunne gi
doktorgradsstudenter et inspirerende miljø. Imidler-
tid savner NFF en strategi for å bygge opp nye
forskningsfelt hvor miljøene initialt er små og beho-
vet for forskerutdanning naturlig nok er særlig stort.
Fysioterapifaget representerer et forskningsfelt i en
slik oppbyggingsfase.

Manuellterapeutene møtes
i Cape Town i 2004
Det internasjonale forum for Manuell Terapi (IFOMT)
melder at kongressen i 2004 skrider frem som plan-
lagt. Kongressen avvikles 21. til 26.mars i Cape Town
i Sør-Afrika. Konferansens tema er «Balancing the
Outcome». En rekke eksperter vil bidra, deriblant Kari
Bø fra Norges idrettshøyskole med foredraget «Balan-
cing the outcome in evidence».

Fristen for faglige bidrag er august 2003,
Ytterligere informasjon finner du på www.uct.
ac.za/depts/pgc/

Forsikringsbølge blant
medlemmene
Hele 5 000 av NFFs medlemmer har nå tegnet den
obligatoriske gruppelivsforsikringen som NFF innførte
ved årsskiftet. Dette betyr at relativt få av medlem-
mene har benyttet seg av retten til å reservere seg
mot ordningen og at stadig flere tegner forsikring fordi
den oppfattes som fordelaktig.

– Vi er veldig glade for at den obligatoriske for-
sikringen ble vellykket. Medlemmene benytter også i
stigende grad de andre forsikringstilbudene forbun-
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I nform
asjon  fra  NFF

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

det har forhandlet frem. Både innboforsikringen og
ansvarsforsikringen blir nå tegnet av stadig flere
medlemmer, sier generalsekretær Lene Rønning-Ar-
nesen i NFF.

I dag har 1924 medlemmer ansvarsforsikring, noe
som er et høyt tall siden ansvarsforsikringen kun er
relevant for fysioterapeuter i privat praksis. Syke-
avbruddsforsikringen omfatter færre forsikrings–
takere, men generalsekretæren forventer økning også
her.

– Vår forsikring dekker lønn allerede fra forsik–
ringstakeren er 50 prosent sykmeldt. Dette er en for-
del sammenlignet med konkurrerende forsikrings-
ordninger, sier Rønning- Arnesen.

Mer og raskere informasjon
med e-post
Hvis du har en oppdatert e-postadresse, vil du frem-
over få mer og raskere informasjon fra NFF. Sørg
derfor for at din adresse er riktig.

Du kan oppdatere adressen selv på www.fysio.no
Pek deg inn på «Hold medlemsinformasjonen opp-
datert».

Når du gjør dette, kan NFF importere e-post-
adressen over til medlemsregisteret. NFF tester for
tiden ut e-postadressene med rene kontrollsendinger,
slik at forbundet kan fjerne feil adresser.

Ny ledertrening evalueres
i januar
Etter vedtak i sentralstyret har NFF i høst gjennom-
ført en serie med ledertrening for NFFs lokale avde-
lingsledere. Ledertrening er det nye navnet på det som
tidligere het veiledning for avdelingsledere. Avdelings-
lederne er fordelt i fire grupper etter en regional nøk-
kel og skal møtes en hel dag fire ganger i året. NFFs
kollegaveiledere har ansvaret for treningen.

– Temaene er blant annet kommunikasjon, moti-
vering og konflikthåndtering. I tillegg vil deltakerne
diskutere felles oppgaver og skape et nettverk, sier
Vippen Fleischer i NFF.

 Avdelingslederne skal også formulere en stillings-
beskrivelse for avdelingslederjobben.

Ledertreningen skal evalueres i januar. Deretter
er det opp til sentralstyret å avgjøre om ordningen
blir permanent. Foreløpig har vi fått veldig gode
tilbakemeldinger, sier Vippen Fleischer.

Kontingentsatser 2003
Følgende prinsipper er av Landsmøtet lagt til grunn for beregning av medlemskontingent i NFF:
● Fullt betalende medlemmer i NFF betaler lik kontingent uansett arbeidsforhold/tariffområde.

Full kontingent settes i 2003 til kr. 3647,-.
● Full kontingent reguleres etter Statistisk Sentralbyrås (SSB) indeks for prisregulering

i landsmøteperiodens påfølgende år.
● Det regnes ut en abonnementspris og en medlemspris på FYSIOTERAPEUTEN. Denne prisen

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

● Prisen på FYSIOTERAPEUTEN for medlemmer er kr. 520,- i 2003.

Uføretrygdet, førtids- og pensjonistpris på FYSIOTERAPEUTEN   520,-

Yrkesaktive medlemmer 3648,- *

Gifte/samboere hvor begge er medlemmer av NFF

(kun en av partene får redusert kontingent) 3132,- **

Redusert kontingent   (1/2) 2088,- ***

Ikke-yrkesaktive medlemmer   (1/4) 1308,- ****

Medlemmer i utlandet   (1/4) 1308,- ****

Turnuskandidat   200,-

Fysioterapistudenter   200,-

Fysioterapistudenter  innmeldt 1. semester for hele studietiden   450,-

Månedsbeløp ved trekk/autogiro: * kr. 304,-   ** kr. 261,-   *** kr. 174,-  **** kr. 109,-

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

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

Det kan søkes om redusert kontingent ut fra følgende kriterier vedtatt av landsmøtet:
1. 1/2 kontingent kan innvilges for medlemmer som

● arbeider i 50% stilling eller mindre som ansatt i offentlig sektor/eller som privat ansatt
● har en næringsinntekt på under kr. 150 000,- per kalenderår som privatpraktiserende

(halvparten av lønnstrinn 42 i offentlig lønnsregulativ)
      Dokumentasjon: utskrift av likningen
● ikke arbeider som fysioterapeut, men som:

- arbeider i stilling som ikke krever treårig helsefagutdanning på høgskolenivå
- er medlem av et annet fagforbund.
Dokumentasjon: utlysingsteksten

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

militærtjeneste, rehabilitering)

3. Uføretrygdede, førtids- og pensjonister får gratis medlemskap. De kan velge å abonnere
på FYSIOTERAPEUTEN og betale medlemspris for tidsskriftet.

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

5. Utmeldinger skal skje skriftlig og gjelder fra førstkommende måned etter at utmeldingen er mottatt.

Alle søknader om redusert kontingent må sendes skriftlig til NFFs sekretariat. Redusert kontingent
gjelder fra førstkommende måned etter at søknaden er mottatt.
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ÅRSABONNEMENT - LØSSALG
Norge: 950 kroner. Utland: 990 kroner.
Offentlige institusjoner: 850 kroner.
For medlemmer av NFF inngår
årsabonnement i medlemskontingenten.
Årsabonnementet løper til det blir
skriftlig oppsagt.
Enkeltnumre: 80 kroner + porto.

ANNONSEPRISER
Stillingsannonser:
Per sp. mm. Kr. 32.
Medlemmer NFF: Kr. 21.
Spaltebredde: 90 og 185 mm. 10 % ra-
batt ved 2. gangs innrykk av samme an-
nonse i påfølgende nummer ved samlet
bestilling. Byråprovisjon: 3,5 prosent.

Møter og kurs:
Møter og kurs hvor NFFs
interessegrupper, avdelinger, faggrupper
(ikke enkeltmedlemmer) står som
arrangør: gratis.
Møter og kurs hvor andre utenom NFF
står som arrangør: per sp. mm. Kr. 19.
Spaltebredde: 90 og 185 mm.

Tillegg (gjelder stilling og møter/kurs):
Kr. 1,20 per mm for annonser som må
settes. Kr. 100 for annonser som må
skannes.

Alle priser er ekskl. moms .

FRISTER
Nr. Frist kursann./ Annonsefrist Utgiv.

debattinnlegg stilling ledig dato
1 16/12   2/1 24/1
2 20/1 24/1 14/2

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

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

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

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

20. og 21. Tromsø. Fiskeindustrien, en arbeids-
plass for fremtiden - arbeidsmiljø og helse.
Arrangør: Arbeids- og miljømedisinsk avdeling
Universitetssykehuset Nord Norge i samarbeid
med FHL, NHO. Program og påmeldingsskjema:
www.unn.no/fisk eller kontakt Kurs- og
kongresservice, tlf. 72 42 34 48,
e-post: post@kursogkongress.no

22. Tromsø. Temadag: Arbeid i kalde omgivel-
ser. Arrangør: Arbeids- og miljømedisinsk avde-
ling Universitetssykehuset Nord Norge i samar-
beid med SINTEF Unimed. Program og påmel-
dingsskjema: www.unn.no/fisk eller kontakt
Kurs- og kongresservice, tlf. 72 42 34 48,
e-post: post@kursogkongress.no

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

Februar
12. Oslo. Fysioterapeututdanninga, Høgskolen i
Oslo.  Gråsonebarn – hva betyr det og trenger
vi begrepet? Aktuelt for fysioterapeuter som job-
ber med barn i skolehelsetjeneste, helsestasjoner,
institutter og ved barne- og ungdompsykiatriske
inst. Arr.: Nettverksforum Fysioterapi for barn og
unge med psykiske vansker. Info/påmelding:

espenandli@hotmail.com.

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

14. Rikshospitalet, Oslo. Årsmøte og seminar i
Faggruppen for kvinnehelse. Tema: Pasienter
med kroniske underlivssmerter. Påmelding: Rita
Birkeland, Gesellsvingen 3, 1348 Rykkinn.

14.-16. Trondheim. Tverrfaglig seminar: Rygg-
pasienten i fokus. Arr.: Faggruppen for manuell
terapi i samarbeid med Nasjonalt Ryggnettverk,

Formidlingsenheten. Prekurs 11.-13. mars.
Veiledningsseminar for manuellterapeuter 13.
mars. Info: www.fys.no/MTK2003.htm.
e-post: mt2003@tsforum.no  fax: 61 28 73 30.

28-30. Gran, Hadeland. Årsmøte, fagseminar
og 30 års jubileum.
Arr.: Fagforum for terapiridning.
Info.: karmid@online.no

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

11-14. Budapest. Den 11. internasjonale
terapiridningskongressen.
Info: barna@gyermekmento.hu.
Nett: www.lovasterapia.hu/konferencia

15.-17. Bergen. Det offentlige helsevesen 400 år.
Internasjonal folkehelsekonferanse: 400 years
and the way forward.  Info:
www.helsejubileum.no/conference

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 brann-
skadekongress. Påmelding: eba2003@congrex.no
Info: www.eba2003.org

November
6.-9. Stavanger. Idrettsmedisinsk Høstkongress
2003.  Info: idrettsmedisinsk-kongress2003.no

2004, Mars
21.-26.. Cape Town, Sør-Afrika. Den 8. IFOMT-
kongressen. Tema: Balancing the Outcome of
Manual Therapy. Info: Sally Elliott, Conference
Management Centre, UCT Medical School. Anzio
Road, Observatory 7925, Cape Town, South
Africa. Tel: +27  21  406-6381   Fax: +27  21
448-6263 E-post: selliott@curie.uct.ac.za

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

Kurs og etterutdanning tar vi normalt ikke med i denne oversikten. Send informasjon til
redaksjonen. Se adresse og telefonnummer på side 4.
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Det er raskest å bestille via NFFs butikk på internett: www.fysio.no/butikk, eller du kan sende skriftlig bestilling
til Norsk Fysioterapeutforbund, postboks 2704, St. Hanshaugen, 0131 Oslo. Telefaks: 22 56 58 25.
E-post: francoise.thorkildson@fysio.no

LEVERINGSADRESSE FAKTURAADRESSE

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

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

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

Telefaks: ...........................................................................................

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

Julegaver
Termokopp

kr. 130
i børstet stål

fra NFFs nye kolleksjon

Refleksvest
MS (6-10 år), M, L

kr. 95

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

kr. 150 Nakkebånd
Grå, avtakbar krok

kr. 25






