
 

 

 
Stiftelsen Nasjonalt medisinsk museum: www.helsehistorie.no                          
Facebook: Stiftelsen Nasjonalt medisinsk museum 
Innmelding: send e-post til Tonje I. Helgesen tonje@tonje2.no 

 

og 

                                                      

Inviterer til seminar: 
 

125 år med fysioterapi i Norge 
 

Strømmes fra Store auditorium, Nasjonalbiblioteket, Oslo 

Torsdag 6. mai 2021 kl. 1300-1530 

1300                           Velkommen 

Erlend Hem, styreleder i Stiftelsen 

1305       Sykegymnastutdanningens opprinnelse i Norden   

Anders Ottosson, universitetslektor PhD, Göteborg Universitet  

1345 

 

Fra sykegymnast til fysioterapeut – glimt fra utdanningens historie  

Toril Bergerud Buene, fysioterapeut, tidl. avdelingsdirektør 

1410 Pause 

1425 Legene og fysioterapitjenesten - samarbeid og rammevilkår gjennom 125 år 

Lisbeth Hårstad, fysioterapeut, tidl. avdelingsdirektør 

1450 Fysioterapeuten – i dag og i morgen 

Hege Bentzen, instituttleder, Institutt for fysioterapi, Oslo Met  

1520 Avslutning 

Hjertelig velkommen til strømmeseminar! 

 

Erlend Hem 

Styreleder  

Lisbeth Hårstad og Inger Taasen 

Arbeidsutvalget for seminaret 

Seminaret arrangeres med støtte fra Oslo Met, Institutt for fysioterapi. 

  

Institutt for fysioterapi 
Oslo Met Storbyuniversitetet 
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Er du interessert i helse, samfunn og historie? 

Da bør du bli venn av Stiftelsen Nasjonalt medisinsk museum!  

Stiftelsen ble opprettet i 2002 og har som formål å ta vare på 
helsevesenets historie. Vi arrangerer seminarer og studieturer og er 
engasjert i å videreutvikle det nasjonale medisinske museet ved 
Norsk Teknisk Museum.  

Som venn får du invitasjon til våre seminarer på e-post, gratis 
inngang til seminarene, mulighet til å delta på studieturer til inn- og 
utland og medlemspris på vårt tradisjonsrike juleseminar med 
middag i Det Norske Videnskaps-Akademi.  

Hvis du vil støtte oss som venn, kan du sende en e-post til styre-
medlem Tonje I. Helgesen (tonje@tonje2.no) eller på telefon            
91 34 59 55. Kontingenten er kr 350 per år.  

Velkommen som venn av Stiftelsen!  

 

Beste hilsen  

Erlend Hem Liv Håskoll Haugen Tonje I. Helgesen 
Styreleder  Nestleder   Økonomiansvarlig 
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