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I ÅRETS FAGUTGIVELSE har vi satt psykisk helse på agendaen. Et tema som er særdeles 
aktuelt i dagens samfunn. Vi møter høye krav til oss selv helt fra barneskolealder, krav som 
følger oss livet ut. Krav til utdanning, til fritidsaktiviteter, til jobb, til familie – og ikke minst 
til utseende. Spørsmålet er fortsatt hvordan du har det. Men også, mer enn noen gang,  hvor-
dan du tar det.

Vi vet at mennesker med psykiske vansker i barne- eller ungdomsårene har økt risiko for 
å oppleve både fysiske og psykiske plager senere i livet. Samtidig vet vi at mishandling og 
traumer i barndom og faktorer som mobbing, tapsopplevelser og bruk av rusmidler, kan øke 
risiko for både utbrudd og tilbakefall av psykiske lidelser. Nesten 20 prosent av barn og unge 
mellom tre og 18 år har nedsatt funksjon på grunn av psykiske plager som angst, depresjon 
og atferdsproblemer.

Som fysioterapeuter møter vi disse menneskene, både i primær- og i spesialisthelsetjenesten. 
Jeg tør påstå at vi møter disse menneskene nesten hver dag – uten at vi nødvendigvis fanger 
dette opp tidlig nok. 

Alle fysiske helseproblemer har en psykologisk dimensjon, spesielt når det gjelder å lære seg 
å leve med langvarige lidelser. Stikkordet er ofte muskel- og skjelettplager. Gjerne av diffus 
art. Tilstander vi ikke helt vet hvordan vi skal behandle. Kroniske ryggplager. Sliten og trett. 
Sykmeldt. Kanskje uføretrygdet. Angstpreget. Et problematisk forhold til mat. Rus. Vondt i 
livet. 

Tenk på det neste gang «den kroniske ryggen» dukker opp på ditt kontor. Ta deg tid til den 
gode samtalen. Utfordre både deg selv og pasienten. Kanskje er samtalen viktigere enn tre-
ningsprogrammet? Kanskje er ikke én samtale nok? 

Kropp og sjel. Heldigvis vet vi at alt henger sammen med alt. Muskelpanseret stenger de 
psykiske utfordringene inne – eller ute. Hvor lenge kan dette panseret holde oss oppreist? Er 
det bare et tidsspørsmål før det bryter sammen?

Fysioterapeuter (og annet helsepersonell) bør kunne for-
utse hvordan og når de fysiske og mentale lidelsene kan 
påvirke hverandre, og komme med forslag til både behand-
lende og forebyggende tiltak.

I denne utgaven av Fysioterapeuten kan du ta en tur inn 
i psykens verden. I en fysioterapeutisk kontekst. Vi lærer 
fysioterapi å kjenne fra et litt annet ståsted enn mange er 
vant til.
 
Jeg ønsker å trekke frem en kommentar fra en av årets 
bidragsytere: «Honnør til Fysioterapeuten som med dette 
nummeret tematiserer psykisk helse. Samtidig undrer vi oss – 
inngår ikke psykisk helse i all fysioterapi?»

Til ettertanke?
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Kanskje er sam-
talen viktigere 
enn trenings-
programmet?

LEDER

Vondt i ryggen. Vondt i livet?
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fag KOMMENTAR

Av Fred Hatlebrekke, forbundsleder Norsk 
Fysioterapeutforbund. 

JEG ER BEKYMRET, faktisk veldig bekym-
ret – for bølgen av psykiske problemer som 
ser ut til å skylle over dagens ungdom1,2. Jeg 
er bekymret for jentene, som plages av pre-
stasjonsstress og negativt kroppsbilde – og 
jeg er bekymret for guttene, som på grunn 
av psykiske problemer og mistrivsel dropper 
ut av videregående skole. Selvfølgelig er det 
ikke slik at kjønnsskillet er så tydelig som jeg 
tegner opp her, og det er heller ikke slik at 
dette gjelder alle, men statistikken viser li-
kevel at det er en slik tendens. Et viktig funn 
fra Ungdataundersøkelsen2 er at: «det ikke 
nødvendigvis er de med høye ambisjoner og 
som presterer godt på flere områder i livet, 
som er mest utsatt for psykiske helseplager, 
slik en av til kan få inntrykk av gjennom 
media. Tvert imot understreker rapporten at 
det først og fremst er de ungdommene som 
ikke er spesielt godt tilpasset på skole-, fa-
milie- og fritidsarenaene, som i størst grad 
rammes av dårlig psykisk helse». Det er der-
for bekymringsfullt at nesten en tredjedel 
faller fra før de har gjennomført videregå-
ende skole. 

Helsedirektør Bjørn Guldvog understre-
ket på Helsekonferansen i 20153  at vi har 
store forbedringer foran oss med tanke på 
unge. Levevanene våre begynner i ungdoms-
tiden og det er i ungdomstiden vi debuterer 
med det meste. Nesten alle de psykiske lidel-
sene oppstår dessuten i ungdomstiden. Det 
er derfor av stor betydning hvordan vi møter 
de unge.

Ser vi 20 år frem i tid kan et scenario være 
at jentene som har kommet seg gjennom vi-
deregående skole og fått seg utdanning, fort-
setter å lykkestresse for det perfekte bryllup, 
perfekte babyer, hjem og jobber. Lykken de 
jakter på ligger alltid rundt neste hjørne. De 
har mange «vondter», på tross av at de trener 
flere ganger i uka (trener de kanskje feil eller 

for mye?).  De har ikke lært seg å prioritere 
bort og de har ikke lært at godt nok, er godt 
nok. Guttene, de som ikke klarte å komme 
seg gjennom videregående, klarte heller ikke 
å skaffe seg utdanning. Faktisk er det slik at 
en av tre ikke gjennomfører videregående 
skole. Dette er svært problematisk fordi vi-
deregående utdanning i stor grad har blitt 
en betingelse for å kunne delta i arbeidsli-
vet. Arbeidsledigheten i landet er stigende 
og kampen om de ufaglærte jobbene er stor 
– og de havner sannsynligvis på utsiden av 
arbeidsmarkedet4. De som faller utenfor ar-
beidsmarkedet har relativt godt sikkerhets-
nett i Norge i dag, men på bakgrunn av noe 
mørke økonomiske framtidsutsikter, er det 
grunn til å tro at dette ikke nødvendigvis vil 
være tilfelle om 20 år. 

Utenforskap i ung alder kan ha alvorlige 
konsekvenser både for den enkelte og for 
samfunnet. For den enkelte kan utenfor-
skapet bl.a. bety psykisk lidelse og en livs-
stil som har begynt å sette somatiske spor. 
Forventet levealder er lavere enn for de som 
er psykisk friske5.  Usunn livsstil spiller en 
betydelig rolle i form av røyking, alkohol, 
usunn mat og fysisk inaktivitet. Nesten 60 
prosent av overdødeligheten kan tilskrives 

somatiske sykdommer  som har stort po-
tensiale for forebygging. En dansk studie 
har vist at over tre firedeler av psykisk syke 
mennesker har en eller flere somatiske syk-
dommer6. 

Disse bekymringene er årsaken til at vi 
i NFF har mast og mast på politikerne det 
siste året – for vi mener at det er på tide 
med et krafttak for å få på plass en styrket 
og tverrfaglig skolehelsetjeneste på alle sko-
letrinn. I dag er fysioterapeuter nesten fra-
værende i tjenesten. Antall fysioterapeuter 
har blitt redusert fra 263,1 årsverk i 2002 
til 193,7 i 2014. Helsedirektoratet beskrev i 
2010 et behov for 440 fysioterapeutårsverk 
i helsestasjons- og skolehelsetjenesten7. Det 
er alvorlig at vår kompetanse ikke er mer et-
tertraktet i denne sammenheng. For her har 
vi mye å bidra med – både overfor de elev-
ene som sliter med dårlig kroppsbilde, mus-
kel- og skjelettvondter og stressproblemer 
og overfor de fysisk inaktive som er i ferd 
med å etablere levevaner som medfører stor 
risiko for fremtidig dårlig helse. Eller for å 
si det med Mjaavatn: «Dere fysioterapeuter 
binder hodet og kroppen sammen»8. 

Også på dette området er det viktig med 
et godt og tett tverrfaglig samarbeid mel-
lom skole og skolehelsetjenesten ved lege, 
helsesøster, fysioterapeut og psykolog. Fordi 
vi har sett at økte bevilgninger til skolehel-
setjenesten de siste årene har blitt benyttet 
til andre oppgaver enn skolehelsetjeneste, 
har NFF overfor politikerne tatt til orde for 
å øremerke midler til tverrfaglig skolehelse-
tjeneste. Dette fikk vi delvis gjennomslag for 
ved at 100 av de totalt 300 millionene som 
bevilges til helsestasjons- og skolehelsetje-
nesten over statsbudsjettet for 2016, ble øre-
merket. Det gjenstår å se om dette vil inne-
bære flere fysioterapistillinger.

Vi venter også på at den bebudede ung-
domshelsestrategien skal legges frem i løpet 
av 2016, og vi oppfordrer regjeringen til å 
følge WHOs slagord for ungdomshelse – A 
second chance in the second decade9. n

Ungdomshelse må prioriteres

1 HEMIL-rapport 2016.

2 NOVA Rapport 7/15 – Ungdata 2014.

3 http://www.ungdomsmedisin.no/ungdomshelse-pa-
helsekonferansen-2015/.

4 Omverdenanalyse 2014. Rapport 2/2014. Nav.

5 L Lien, G Huus og G Morken: Psykisk syke lever 
kortere. Tidsskr Nor Lægeforen 2015;135:1534-5.

6 Fysisk sundhed hos psykisk syke. Århus: Center for 
folkesundhed, Region Midtjylland, 2008.

7 Helsedirektoratet: «Utviklingsstrategi for helsesta-
sjons- og skolehelsetjenesten» 2010 IS 1798.

8 Per Egil Mjaavatn, BUFs årsmøteseminar 3. mars 
2016.

9 http://www.who.int/maternal_child_adolescent/
documents/second-decade/en/

http://www.ungdomsmedisin.no/ungdomshelse-pa-
http://www.who.int/maternal_child_adolescent/
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KOMMENTAR

Av Berit Østerås, Ph.D.-student, MSc. fysiote-
rapeut, universitetslektor. Norges teknisk- 
naturvitenskapelig universitet (NTNU), fakul-
tet for helse- og sosialvitenskap, program for 
fysioterapeututdanning.

MUSKEL- og skjelettplager reknast som 
fysioterapeutar sin primærkompetanse. 
Denne kompetansen skal gjelde i alle fasar; 
i primær- og sekundærførebyggjande fasar, i 
kurativ fase og i rehabiliterande og habilite-
rande fasar.  Muskel- og skjelettplager invol-
verer fleire kroppssystem som alle påverkast 
av psykologiske og kognitive faktorar. 

Samanhengen mellom kropp og sinn
Vekselverknaden mellom kropp og sinn 
(«body and mind») hos individet utgjer ei 
funksjonell eining og kan kategoriserast i 
nevrofysiologiske, psykofysiologiske, åtferd-
skognitive og åtferdsgenetiske mekanismar. 
Desse mekanismane på individnivå påver-
kast igjen av individet sine omgjevnader og 
relasjonar. Dette er sentrale mekanismar, det 
vil seie mekanismar som involverer sentral-
nervesystemet, det endokrine systemet, det 
kardiovaskulære systemet og immunforsva-
ret. I større eller mindre grad er alle desse 
systema aktivert ved skade og/eller plage i 
muskel- og skjelettapparatet. Jo meir lang-
varige plagene blir, jo meir dominerande 
blir dei sentrale mekanismane for symptom-
opplevinga. 

 
Den heilskapelege og integrerte 
fysioterapikompetansen
Dermed er det innlysande at ein heilskap-
leg muskel- og skjelettkompetanse også må 
omfatte kompetanse om samanhengane/ 
vekselverknadene mellom kropp og sinn. 
Dette gjeld for alle fysioterapeutar, ikkje 
berre fysioterapeutar i øyremerka stillingar 
innan psykisk helsearbeid. Når vi i tillegg 
veit at førekomsten av langvarige muskel- 
og skjelettplagar (oftast i kombinasjon med 
psykologiske/psykososiale faktorar) er au-

kande; med Noreg på verdstoppen, så er det 
eit tydeleg varsku til oss som faggruppe. Den 
største auken av slike plager (non-commu-
nicable diseases; NCDs) er mellom unge og 
unge vaksne, med dramatiske konsekven-
sar i forhold til tidleg funksjonssvekking 
og uføre. Dette medfører ikkje berre store 
kostander for individet og samfunnet i dag, 
men også for framtidige generasjonar. Vi 
veit at langvarige muskel- og skjelettplagar 
og psykiske lidingar «arvast», både innan fa-
miliar og i samfunnet generelt. I eit samfunn 
der det ikkje er rom for naturlege variasjo-
nar av plager, verken av fysisk eller psykisk 
karakter, så er det kort veg til (over)diag-
nostisering, (over)medisinering og (over)
behandling. Desse tiltaka kan i seg sjølv 
generere meir sjukdom, både på individ- og 
samfunnsnivå. 

Dette er kunnskap vi som fysioterapeutar 
må ha med oss i fagutøvinga vår, når vi mø-
ter brukarar og pasientar i alle dei ulike fa-
sane. Vi må ha stor og trygg kompetanse om 
naturlege variasjonar av plager og normale 
vekselverknader mellom kropp og sinn, og 
kva som er følgjene av å trosse dette. Som 
faggruppe bør vi by på denne kompetansen 
frå alle ståstadane våre; i klinikken, i un-
dervising og forsking og i ulike stillingar på 
systemnivå, og på den måten kunne med-
verke til å snu den uheldige sjukdoms- og 
uførestatistikken. 

Ta eit steg tilbake
I praksis vil det mellom anna seie at vi i 
større grad må våge å stoppe opp og ta eit 
steg tilbake, for at vi sjølve skal få eit betre 
og kanskje meir medvite perspektiv på opp-
gåvene eller utfordringane våre. I klinisk 
praksis vil dei mest fruktbare oppgåvene 
og utfordringane innebere pasientmøte og 
samarbeid med pasientar/ brukarar mot fel-
les delmål og hovudmål. I desse situasjonane 
kan det vere både tryggast og mest tilfreds-
stillande å vere «flinke fysioterapeutar» og 
hjelpe raskt og effektivt. Ofte inneber det 

mykje velkjende og automatiserte tiltak retta 
mot dei mest iaugefallande symptoma som 
pasienten presenterer. Nokre gongar kan 
dette føre fram, andre gongar ikkje. Mange 
gongar går vi då glipp av vesentleg informa-
sjon, både frå pasienten og i oss sjølve, som 
kunne gitt oss ein gunstigare kurs i pasient-
terapeutsamarbeidet. Vi vel gjerne for fort 
– for å vere flinke eller for at det er tryggast 
eller lettast – og kan då påverke «gale» el-
ler ugunstige mekanismar, i alle fall dersom 
målet er at pasienten etterkvart skal kunne 
slutte med å vere pasient. Behandlinga eller 
pasient-terapeut-samarbeidet bør først re-
knast som ein suksess dersom fysioterapeu-
ten gradvis blir meir og meir overflødig og 
pasienten gjenvinn sitt eige sjølvregulerande 
potensial. 

For at  pasienten/brukaren skal kunne 
gjenvinne sitt eige sjølvregulerande og hel-
seremjande potensial, så inneber det meir 
medvite, ope og innsiktsfullt perspektiv på 
eigen situasjon. Dette gjeld for både pasient 
og terapeut. Om ikkje vi som terapeutar vå-
gar å sjå oss sjølve, merke og vedkjenne det 
som oppstår i oss sjølve i møtet med pasi-
enten, finn vi heller ikkje terapivindauget. 
Vi må våge å vere mindre flinke, stoppe opp 
og ta eit steg tilbake. Kanskje svaret ligg rett 
framfor oss utan at vi ser det. Pasienten/bru-
karen gir oss jo fasiten! Kanskje vi kan med-
verke til å «avpasientifisere» stadig fleire, om 
vi vågar å vere mindre flinke og effektive. 
Det vil kanskje smitte over på pasientane, 
om vi signaliserer ei romslig, raus og venleg 
haldning med mindre prestasjonsfokus. Vi 
skal ikkje prestere på vegne av pasienten, og 
pasienten skal heller ikkje prestere seg frisk. 
Vi treng å ta eit steg tilbake – for å kunne 
forstå og komme nærmare pasientane/bru-
karane våre og dermed lykkast med sam-
funnsoppdraget vårt. Lykke til! n

Fysioterapeutar si viktige samfunnsrolle

fag
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fag ESSAY

Sammendrag 

n Psykisk helse har stått på den 
helsepolitiske dagsorden i flere tiår, 
og den nåværende regjering vil satse 
ytterligere på dette feltet. Til tross 
for Opptrappingsplanen for psykisk 
helse i perioden 1998-2008 er mye 
ugjort. I dag etterlyses tjenestetil-
bud særlig til personer med lettere 
psykiske lidelser, en gruppe som 
fysioterapeuter møter uansett hvor 
vi arbeider. 

  Dette fagessayet legger vekt på 
hvordan vi kan yte hjelp til denne 
gruppen. Det understrekes at bred 
kunnskapsbakgrunn og solid prak-
tisk/klinisk kompetanse er viktigere 
enn noen gang: Grenseoppgangene 
mellom syk og frisk, livsproblemer og 
sykdom blir stadig vanskeligere i en 
tid preget av økende medikalisering 
og kroppsfokusering – særlig blant 
unge. Samtidig advares det mot å 
anta at tverrfaglighet er en garanti 
for at problemer sees i sammenheng.

Eline Thornquist, fysioterapeut, dr. 
philos, professor ved Høgskolen i Bergen, 
Institutt for ergoterapi, fysioterapi og 
radiografi, professor II ved UiT Norges 
arktiske universitet og privatpraktise-
rende ved Nesttunhjørnet Psykomotorisk 
Praksis. eline.thornquist@hib.no

Dette fagessayet ble akseptert 
25.2.2016. Fagessay vurderes av fagre-
daktør. Ingen interessekonflikter oppgitt. 

I MEDIA og faglitteratur har psykisk helse 
fått stigende oppmerksomhet de senere år. 
Det snakkes og skrives om betydningen av 
helsefremmende og forebyggende arbeid, og 
stadig oftere vises det til at psykiske plager og 
lidelser er vanlig i befolkningen. Ikke minst 
har barn og unges oppvekstvilkår vært gjen-
stand for stor interesse. Tema man sjelden 
snakket høyt om tidligere – omsorgssvikt, 
vold, psykisk mishandling og seksuelle over-
grep – tas jevnlig opp i offentligheten. 

Traumatiske erfaringer i barndom og 
oppvekst er langt mer utbredt enn de fleste 
liker å tro, og dokumentasjonen av sam-
menhenger mellom negative barndomser-
faringer og senere sykdomsutvikling er et-
ter hvert omfattende (se for eksempel 1-3). 
I faglitteraturen drøftes utfordringene som 
følger av denne forskningen, og det under-
strekes at de helsemessige omkostningene 
kan være alvorlige og livsbegrensede (1-4). 
En god barndom varer livet ut, heter det. 
Det samme gjelder en vond barndom, men 
mye kan bli bedre dersom noen ser og trår 
hjelpende til. 

Henvendelsene til barnevernet har økt 
dramatisk på få år, og ulike syn på barne-
vernets funksjon og rolle skaper ofte heftig 
debatt. Videre er pågangen på helsetjenester 
for barn og unge stor. Et økende antall barn 
utredes og behandles for uro, søvnvansker, 
konsentrasjonsproblemer, spiseforstyrrelser, 
selvskading og så videre – problemer som 
kan forstås og behandles på høyst ulike må-
ter (5,6). Helsestasjon og skolehelsetjeneste 
møtes med fornyet interesse som arenaer 
for forebygging av alle slags helseproblemer, 
ikke minst psykiske lidelser (7,8). 

En tilstøtende debatt handler om «gene-
rasjon perfekt». Krav knyttet til ungdom-
mers skoleprestasjoner, popularitet, kropp 
og utseende pekes på som kilder til psykiske 
plager. Debatten fikk vind i seilene i forbin-
delse med en spørreundersøkelse utført av 
Norsk Institutt for forskning om oppvekst, 
velferd og aldring (NOVA) som viste at én 

av fire jenter i ungdomsalderen sliter med 
psykiske helseplager – det er tre ganger så 
mange som blant guttene (9). 

Situasjonen som helhet aktualiserer van-
skelige grenseoppganger mellom livsproble-
mer og sykdom. Her konfronteres vi med 
funn som inviterer til en mer omfattende 
diskusjon om vår tids medikalisering, der 
stadig flere problemer defineres som ut-
trykk for sykdom. Dessuten reises spørsmål 
om hva som ligger til grunn for de uttalte 
kjønnsforskjellene. 

Det har for eksempel vært en markant 
økning i forbruket av antidepressiva og 
smertestillende medikamenter de senere 
år, særlig blant unge jenter (10). Et annet 
bekymringsfullt trekk er at en del ungdom, 
først og fremst gutter, faller ut av skolen og 
har problemer med å komme inn i arbeids-
livet. Samtidig viser flere studier at flertallet 
av dagens unge er veltilpasset: De er lovly-
dige, de ruser seg i begrenset grad, mange 
fullfører videregående skolegang og de fleste 
har et godt forhold til foreldrene sine (11). 

Dagens barn og ungdom er morgenda-
gens voksne, og dagens voksne og eldre har 
selv vært unge. Hva med befolkningen som 
helhet?

Sykdomsbilde – helsepolitisk profil 
Når det gjelder forekomst av psykiske pro-
blemer i befolkningen som helhet anslås 
høye tall. Ofte vises det til at omtrent halv-
parten av den norske befolkningen vil ha en 
psykisk lidelse i løpet av livet, og omtrent en 
tredjedel i løpet av et år. Nivået tilsvarer det 
man har dokumentert i andre vestlige land. 
I mange sammenhenger refereres det også 
til at angst, depresjon og alkoholavhengig-
het eller -misbruk er de vanligste gruppene 
av lidelser i Norge. Forekomsten av angst 
og depresjon er høyere hos kvinner, mens 
menn er overrepresentert når det gjelder 
rusrelaterte lidelser (8). 

Den nåværende regjering understreker 
at «psykiske plager og rusproblematikk er 

Psykisk helse, utfordringer og fysioterapi
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Det er ingen garanti for et godt resultat at flere 
yrkesgrupper er involvert.

blant de største helseutfordringene i Norge» 
(8:111), og den signaliserer en sterkere sat-
sing på folkehelsearbeid og på å fremme 
psykisk helse i alle aldersgrupper. Det krever 
samarbeid mellom flere instanser og yrkes-
grupper, og dessuten at tyngdepunktet i hel-
setjenesten ligger på kommunenivå. Videre 
har regjeringen som uttalt mål å sidestille 
psykisk og somatisk helse når det gjelder 
tilgjengelighet og kvalitet i tjenestene (7-8). 

Regjeringen slutter seg altså i all hovedsak 
til landets tidligere helsepolitikk, men med 
en tydeligere prioritering av psykisk helse. 
Det er videre verdt å merke seg at den siste 
stortingsmeldingen om primærhelsetjenes-
ten (primærhelsemeldingen) understreker 
behovet for mer organisert samarbeid, ikke 
minst innad i kommunehelsetjenesten (8). 
Eksempelvis skal fastleger i fremtiden inngå 
i teambaserte, tverrfaglige praksiser dersom 
regjeringens forslag følges opp. Hensikten 
er å sikre bedre koordinering av tiltak for å 
skape enhetlige pasientforløp og «pasientens 
helsetjeneste». Det siktes med dette særlig til 
pasienter med sammensatte problemer og 
psykiske lidelser. 

Tilsvarende forslag er det flere av i pri-
mærhelsemeldingen. Et gjennomgangstema 
er at det trengs regulering av ulike profe-
sjoners virksomhet for å sikre at prioriterte 
grupper får nødvendig behandling. Det gjel-
der også fysioterapi, og noen av forslagene 
som fremmes kommer vi tilbake til. Men la 
oss først kaste et blikk på de senere års ut-
vikling i psykisk helsevern. 

Et kort tilbakeblikk
Fra 1980-tallet har helsetjenesten vært pre-
get av stadige omorganiseringer med større 
vekt på primærhelsetjenesten. I store trekk 
har begrunnelsen for denne utviklingen 
vært den samme: Spesialisthelsetjenesten 
har blitt mer og mer ressurskrevende, og 
helsetjenestene utenfor institusjon har vært 
lite samordnet. 

I psykisk helsevern har desentraliserin-
gen og nedbyggingen av institusjonshelse-
tjenesten gått spesielt raskt, og den har vært 
mer omfattende enn oppbyggingen av alter-
native tilbud i kommunene. Opptrappings-
planen for psykisk helse i perioden 1998-

2008 ble iverksatt for å bøte på situasjonen 
(12,13). Denne planen var først og fremst en 
strukturreform. Den førte blant annet til en 
kraftig personellvekst, ikke minst av pleie- 
og omsorgspersonell. Videre ble distrikts-
psykiatriske sentre (DPS) og en del tjenester 
for barn og unge bygget opp, og det ble skaf-
fet boliger og andre tilbud til personer med 
alvorlige psykiske lidelser som var den prio-
riterte gruppen. Da planen ble avsluttet og 
øremerkete midler til psykisk helsevern ble 
trukket tilbake, stoppet veksten opp.

I evalueringen av planen pekes det på 
at «kvantitative mål langt på vei ble nådd» 
(14:9), men at det fortsatt var «hull» i tjenes-
tetilbudet, og at det faglige innholdet i be-
handlingssystemet nå måtte styrkes (14:12). 
Distriktspsykiatriske sentre skulle videreut-
vikles, og satsingen på tjenester til barn og 
unge skulle fortsette. Samtidig ble behovet 
for å bedre tilbudene til de grupper som ikke 
ble tilgodesett i opptrappingsplanen frem-
holdt. Det gjaldt særlig personer med milde 
og moderate psykiske lidelser – en gruppe 
som fysioterapeuter har mye erfaring med. 

Desto mer bemerkelsesverdig var det at 
fysioterapi ikke ble prioritert fra politisk 
hold: «Tidenes flateste opptrapping», skrev 
den tidligere forbundslederen i 2008 da 
planperioden var over, med henvisning til at 
fysioterapeutenes posisjon ikke ble styrket 
(15). På denne bakgrunn kan det tolkes som 
positivt at primærhelsemeldingen nå etter-
lyser «et tilgjengelig og kompetent behand-
lingstilbud» (8:117) til den store gruppen 
av personer med lettere psykiske lidelser. I 
meldingen står det også at helsetjenesten i 
større grad må «se arbeid og aktivitet både 
som ledd i og mål for behandling» (8:117). 
Dette er høyst relevant for fysioterapeuter. 

Derfor er det nærliggende å reflektere 
over endringer i synet på arbeidets rolle i 
relasjon til helse og sykdom.

Arbeid, helse og sykdom
Utover på 1990-tallet steg oppmerksomhe-
ten om sykefravær og uføretrygd. Trygde-
utgiftene hadde økt, spesielt til langtidsfra-
vær. Med en offentlig melding som fremmet 
forslag om tiltak for å snu utviklingen (16), 
ble arbeidslivet for alvor satt på den politiske 

dagsorden. Et sentralt budskap i meldingen 
var at sykmeldinger med bakgrunn i psykis-
ke lidelser sto for den største relative øknin-
gen de siste årene, og at det først og fremst 
var muskel- og skjelettlidelser og psykoso-
siale problemer som dro sykefraværet opp. 
Meldingen oppfordret til nytenkning om 
«særskilte tiltak for personer med psykiske 
lidelser» (16:18).

I løpet av noen tiår fant en reorientering 
sted. Sentrale stikkord er: Inkluderende ar-
beidsliv – gradert sykemelding – arbeid som 
et gode, som helsefremmende – ikke syk-
domsskapende. Denne reorienteringen satte 
sitt preg på fysioterapi, og stadig flere ble 
opptatt av arbeid og sykefravær i praksis og 
forskning. Etter hvert ble aktivitet og delta-
kelse stadig mer sentralt i sykefraværsarbei-
det, noe som ikke minst gjaldt for personer 
med psykiske og sammensatte lidelser. Fore-
stillingen om at man må bli frisk før man 
kan jobbe er for lengst forlatt. 

Praksis og kompetanse
Som i andre vestlige land preges sykdoms-
bildet i Norge i økende grad av sammensatte 
lidelser. Utallige studier dokumenterer at 
mange pasienter har flere helseproblemer 
samtidig – av både somatisk og psykisk 
karakter: Muskel- og skjelettplager, søvn-
vansker, fordøyelsesproblemer og lettere 
psykiske lidelser som angst og depressive 
symptomer (10,17). 

Med utgangspunkt i fysioterapeuters 
kunnskapsfelt – kropp, bevegelse og funk-
sjon, arbeider vi alle – og alltid – med fysisk 
og psykisk helse – om vi er oss det bevisst 
eller ei. Jo mer vi holder fast ved et skarpt 
skille mellom somatisk og psykisk funksjon, 
desto mer definerer vi oss ut som aktuell 
profesjon for mange av dagens helseproble-
mer og ut av psykisk helsevern. 

I tråd med en slik forståelse vil jeg un-
derstreke at fysioterapeuter møter pasienter 
med psykiske plager og problemer uansett 
hvor de arbeider, og alle kan yte hjelp til 
denne gruppen. For våre metoder og virke-
midler kan brukes på forskjellige måter og 
med forskjellige virkninger. Det avgjørende 
er at vi har en bred kunnskapsbakgrunn og 
solid praktisk/klinisk kompetanse, slik at vi 
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kan velge metoder og virkemidler og tilpas-
se dem ut fra den enkelte pasients tilstand 
og reaksjoner og den aktuelle situasjon. Med 
dette vil jeg altså gjøre meg til talsperson for 
at psykiske plager og problemer ikke kun er 
et spesialfelt for enkelte fagutøvere. 

Når det gjelder arbeidssted har fysiotera-
peuter i Norge alltid hatt en fot i psykiatrien, 
og den norske tradisjonen psykomotorisk 
fysioterapi er opprinnelig utviklet i psykia-
triske institusjoner (18,19). Psykomotorike-
re har derfor en selvskreven plass i psykisk 
helsevern, men den burde utvides betrakte-
lig, gitt deres spesialkompetanse. 

I årenes løp har de fleste psykomoto-
rikere arbeidet som privatpraktiserende, 
men en del har vært ansatt på psykiatriske 
sykehusavdelinger og i spesialinstitusjoner. 
I dag finner vi psykomotorikere også på 
smerteklinikker, i distriktspsykiatriske sen-
tre, nevrologisk avdelinger og i kreftomsorg. 
Pasienter med kombinasjoner av somatiske 
og psykiske plager dominerer også her, men 
hva som er hovedproblemet varierer betrak-
telig. 

Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) har 
ventet lenge på en avklaring om offent-
lige spesialistordninger. I flere runder har 
myndighetene gitt positive signaler, men vi 
venter fortsatt. Hvis det etableres offentlige 
spesialistordninger, er det sannsynlig at det 
vil bli stilt krav om spesialistkompetanse i 
psykomotorisk fysioterapi for å få fast anset-
telse i psykisk helsevern. Det er også trolig 
at enkelte kommuner vil prioritere psyko-
motorikere i en del avtalebaserte praksiser 
for å leve opp til regjeringens helsepolitiske 
profil. Det fører oss over til noen rammebe-
tingelser for fysioterapiutøvelse.

Rammebetingelser og nye roller 
Regjeringen har foreslått endringer i regel-
verket for privat praksis, og disse forslagene 
har høy relevans for prioriterte grupper og 
deres tilbud. Privatpraktiserende utgjør kun 
en del av det totale antall fysioterapeuter i 
landet (ca. 14.000), men privat praksis har 
alltid stått sterkt i Norge, og de som arbeider 
der har stor frihet til å utforme sin virksom-
het. I primærhelsemeldingen pekes det på at 
denne friheten innebærer at fysioterapeuter 
selv i all hovedsak bestemmer sin praksis-
profil og prioritering av pasientgrupper, og 
det er her regjeringen ønsker forandring. 

Det foreslås å innføre direkte tilgang til 
fysioterapeut, og altså oppheve dagens hen-
visningskrav, noe som gir fysioterapeuter 

større faglig autonomi. Men med dette for-
slaget følger betingelser: Regjeringen vil ut-
arbeide en forskrift som vil inneholde «krav 
til avtalefysioterapeutenes virksomhet, her-
under kvalitets- og funksjonskrav» (8:110). 
Med dette ønsker regjeringen å sikre at 
«prioriterte grupper får behandling raskt, og 
at kapasitet hos fastleger og fysioterapeuter 
blir bedre utnyttet» (8:109). De to hovedar-
gumentene for å avvikle henvisningskravet 
er at det «vil gi en mer tilgjengelig tjeneste 
for pasientene og i tillegg en mer effektiv 
bruk av de samlede ressurser» (8:110), helt i 
tråd med hva NFF har gitt uttrykk for i flere 
år.

Når regjeringen signaliserer at den vil 
utforme en forskrift i samarbeid med blant 
annet fysioterapeutenes organisasjoner, er 
det viktig at vi setter vårt samfunnsmandat 
først. Vi må gå inn i forhandlingene med 
tanke på å leve opp til myndighetenes øn-
sker, slik at prioriterte grupper får kompe-
tent fysioterapi til riktig tid og at ressurser 
forvaltes forsvarlig, samtidig som vi selv får 
rimelige arbeidsvilkår. 

Regulering av vår virksomhet blir det 
uansett. Utviklingen i helsevesenet har ge-
nerelt gått i en retning med mer konkur-
ranse og mer marked, flere grensetvister 
og stadige kompetansestridigheter. Dagens 
privatpraksis har åpenbare svakheter, og det 
har vært mye uro knyttet til denne delen av 
fysioterapitjenesten i mange år. Det er av-
gjørende for vår troverdighet at vi erkjenner 
problemene og ser i øynene at feltet er preget 
av interessemotsetninger. 

Det er grunn til å understreke at innfø-
ring av direkte tilgang vil kreve noe av oss – 
på flere vis. Det ene er en velvillig innstilling 
til nye organiseringsmåter. Det andre gjelder 
faglighet: At fysioterapeuter har bred kunn-
skapsbakgrunn og solid praktisk/klinisk 
kompetanse med evne til å løfte blikket og 
analysere sammenhenger blir viktigere enn 
noen gang.

Faglig forsvarlig fysioterapi omfatter all-
tid en undersøkelse før tiltak og behandling 
iverksettes. Men hvis – når – henvisnings-
kravet avvikles, vil undersøkelse og utred-
ningsarbeid med nødvendighet få en mer 
sentral plass enn i dag, og vår funksjons-
orientering har potensialer til å utvide for-
ståelsen av pasienters plager – uansett om 
de presenteres som angst eller anspenthet. 
Kroppen er et biologisk og psykososialt fe-
nomen, og derfor alltid bærer av den enkel-
tes historie. Dette må være premissgivende 

for vår virksomhet (20). 
Livsproblemer omtales i blant som en 

motsetning til sykdom, men da sier man 
implisitt at sykdom ikke har noe med livet 
å gjøre. Livsproblemer kan skape sykdom 
– det er veldokumentert, men det er ikke 
dermed sagt at all sykdom er skapt av livs-
problemer. Heller ikke at alle livsproblemer 
skal behandles. Men hva skal man gjøre når?

Spørsmål om grenseoppganger mellom 
syk og frisk, livsproblemer og sykdom blir 
stadig vanskeligere i en tid preget av økende 
medikalisering og en uttalt kropps- og hel-
seopptatthet. I et slikt klima er det viktig at 
vi som profesjonelle fagutøvere forholder 
oss kritisk og spørrende til egne fortolk-
ningsrammer og tilnærmingsmåter, og utvi-
der dem ut fra de pasientgrupper vi møter.

Fysioterapeuter presenterer seg ofte som 
eksperter på muskel- og skjelettlidelser, og 
i tråd med tradisjonell biomedisinsk tenk-
ning har slike lidelser ingenting med psyko-
sosiale forhold og emosjonelle konflikter å 
gjøre. Tilsvarende forestillinger finner man 
blant allmennheten. Dette er holdninger 
som må utfordres så vel blant fysioterapeu-
ter som i befolkningen for øvrig. 

Og her aktualiseres forholdet mellom 
samarbeid og faglighet: Vi kan ta for gitt 
at forskriften som skal utarbeides for pri-
vat praksis som grunnlag for innføring av 
direkte tilgang, vil omfatte krav om tettere 
samarbeid med fastleger. Det virker både 
rett og rimelig. Arbeids- og ansvarsfordelin-
gen mellom leger og fysioterapeuter har rik-
tignok vært et kontroversielt tema i årevis, 
men tettere samarbeid skulle være et gode. 
Begge parter vil sannsynligvis skjerpe seg. 
Også andre samarbeidparnere er aktuelle, 
ikke minst psykologer.

Likevel: I en tid da betydningen av sam-
arbeid og tverrfaglighet understrekes i alle 
sammenhenger, er det lett – trolig litt for lett 
– å si at man ser sin begrensning og overlater 
pasienters psykiske problemer til for eksem-
pel psykologen, eller konsentrerer seg kun 
om ett eller noen «somatiske» problemer. 
Konsekvensen kan bli at ingen ser proble-
mene i sammenheng. Det kan i sin tur føre 
til kronifisering av plager og høye kostnader 
til utredning og behandling. Jeg minner om 
de pågående debattene om «overdiagnos-
tikk» og «overbehandling» som vi bør følge 
med på (21, 22).

Dette er spesielt aktuelt å reflektere over 
i lys av vårt historiske tyngdepunkt i so-
matikken. Hovedpoenget er dette: Det er 
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ingen garanti for et godt resultat at flere yr-
kesgrupper er involvert. Tverrfaglighet kan 
like gjerne bety fragmentering og ansvars-
fraskrivelse.

Da samhandlingsreformen for fem år 
siden skulle settes ut i livet, skrev redaktør 
Lindvåg på lederplass: «Fysioterapeuter må 
belage seg på å kjempe for sin rettmessige 
plass i det nye landskapet» (23). Når det gjel-
der psykisk helse kan vi forvente å bli truk-
ket inn i det nye landskapet, spesielt i kom-
munehelsetjenesten, slik at regjeringen får 
realisert sine prioriterte oppgaver. Men vi 
må være forberedt på nye krav om kompe-
tanse, tilgjengelighet og arbeidsbetingelser.
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Samandrag frå artikkelen «Perceived stress 
and musculoskeletal pain are prevalent and 
significantly associated in adolescents: an 
epidemiological crossectional study».

Skrevet av Berit Østerås, Ph.D.-student, 
MSc. fysioterapeut, universitetslektor. Nor-
ges teknisk-naturvitenskapelig universitet 
(NTNU), fakultet for helse- og sosialviten-
skap, program for fysioterapeututdanning. 

BAKGRUNN: Vedvarande muskel- og skje-
lettsmerte og negativt stress er helserisi-
koar med uheldige langtidsverknader for 
helsa. Desse helserisikoane ser ut til å auke 
mellom ungdom, men mekanismar bak 
dette er uklare. Det er behov for ei betre 
forståing av samanhengen mellom stress 
og muskel-/ skjelettsmerter hos ungdom, 
for å kunne betre helsefremjande tiltak og 
behandlingsmetodar i denne gruppa.  

METODE: Føremåla med studien var 
å evaluere førekomst av opplevd stress og 
muskel-/skjelettsmerte hos 15- og 16-årin-
gar, utforske stress-smertesamanhengar og 

sannsynet for at stress (Perceived stress; 
PSQ) kan relaterast til smerterapportering 
og variasjonar i smerte, samt å undersø-
ke forskjellar i stress mellom ulike typar 
muskel-/skjelettsmerte hos ungdomar. 
Ein tverrsnittsstudie vart gjennomført, 
og ungdomsskular deltok. Utfallsmåla 
var stress (Perceived stress questionnaire; 
PSQ) og muskel-/skjelettsmerte (smerte/
ingen smerte, smertepunkt, smertevarig-
het og smerteintensitet (Visual analogue 
scale; VAS).

RESULTAT:  51.2% (N=422) rapporter-
te smerte, og 70.8% av desse hadde langva-
rig smerte (≥ 3 månader). Litt fleire jenter 
(57.9%) rapporterte smerte. 22.0% av ut-
valet rapporterte moderat til høgt stressni-
vå (PSQ ≥ 0.45), og av desse var signifikant 
flest også plaga av smerte (79.6%, Pearson 
Kjikkvadrat 38.47, p ≤ .001). Det var signi-
fikante korrelasjonar (p ≤ .01) mellom alle 
stress- og smertevariablar. Den sterkaste 
assosiasjonen var mellom smerteintensitet 
(VAS) og stress (PSQ) (r = 0.40). Opplevd 

stress (PSQ) var assosiert med smerterap-
portering mellom ungdomane (Odds Ra-
tio [OR] 1.68) og kunne forklare variasjon 
i smerteintensitet (VAS; β = 0.15, p < .001) 
og talet på smertepunkt (β = 0.14, p < .01) 
ifølgje regresjonsanalysar. Det var ingen 
forskjell i stress (PSQ) mellom ulike typar 
muskel-/ skjelettsmerte. 

KONKLUSJON: Det var høg førekomst 
av muskel-/skjelettsmerte, langvarig smer-
te og moderat til høgt stressnivå (PSQ ≥ 
0.45) i utvalet. Opplevd stress (PSQ) var 
relatert til rapportering av muskel-/skje-
lettsmerte og kunne forklare variasjon 
i smerteintensitet (VAS) og kor mange 
smertepunkt ungdomane hadde. Underek-
stremitetssmerte var like stressrelatert som 
til dømes nakke-/skuldersmerte i utvalet. 

Referanse: 
Østerås et al. Perceived stress and musculoskeletal pain 
are prevalent and significantly associated in
adolescents: an epidemiological cross-sectional study. 
BMC Public Health (2015) 15:1081
DOI 10.1186/s12889-015-2414-x

Stress og smerte er utbreidd og korrelert hos ungdom
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Sammendrag 

n Hensikt: Å dokumentere én informants erfaringer knyttet til deltakelse i Frelsesar-
meens gatefotball. 

n  Design, materiale og metode: En biografisk fortelling basert på et semistrukturert 
dybdeintervju med én gatefotballspiller.  

n  Resultat: Informanten har fått positive kroppslige erfaringer gjennom fysisk aktivi-
tet på institusjon og gatefotball. Tidligere unngikk hun å forholde seg til egen kropp. 
Nå tar hun ansvar, setter pris på og opplever å ha kontroll over kropp og følelser. 
Gatefotball har fylt tiden, gitt trygghet og skapt et sosialt nettverk. 

n  Konklusjon: Studien viser at deltakelse i gatefotball – fysisk aktivitet i trygge 
sosiale rammer med fokus på personlig utvikling – ser ut til å kunne bidra til å utvikle 
forholdet til egen kropp hos personer i rusrehabilitering.  

n Nøkkelord: fysioterapi, rehabilitering, rusmiddelavhengige.
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Merknad: Delt 1. forfatterskap mellom  
Martinsen og Myhrvold Bjerke. 

Innledning
Rusrehabilitering krever en bred og sam-
mensatt tilnærming for å ivareta personens 
fysiske og psykiske helse, funksjon og so-
siale relasjoner (1). I rusrehabilitering vil det 
blant annet være relevant å benytte seg av 
fysisk aktivitet og bevegelse som utfordrer 
kroppen på ulike måter, som igjen kan ha 
betydning for endringsprosesser knyttet til 
rusavhengighet (2-5). 

Flere studier har vist at fysisk aktivitet 
hos mennesker med rusbakgrunn har posi-
tiv effekt på fysisk form, livskvalitet og so-
siale relasjoner (2-5). Gjennom en helhetlig 
tilnærming med fokus på å bedre funksjon 
i hverdagen, kan fysioterapeuter, ved hjelp 
av blant annet bevegelse og fysisk aktivitet, 

legge til rette for at personer med rusbak-
grunn kan oppleve mestring og få kropps-
lige erfaringer som kan ha betydning for 
egenutvikling (6). 

Fysisk aktivitet kan utøves på ulike må-
ter, og det er av betydning å finne en akti-
vitet man trives med og som kan motivere 
til fortsettelse. Et eksempel på en aktivitet er 
gatefotball, som er et lavterskeltilbud i regi 
av Frelsesarmeen for personer med rusbak-
grunn og andre sosialt utsatte (3). Dette er 
en rusfri arena hvor fokuset er å øke spil-
lernes sosiale kompetanse og å bidra til in-
kludering i samfunnet. Det er stor toleranse 
for ulikheter, feilgrep og tilbakefall og delta-
kerne møter andre i lignende situasjon, noe 
som skaper trygghet og tilhørighet (3, 5). 

Det er lite kunnskap om hvordan mennes-
ker med rusbakgrunn opplever kroppslige 
endringer gjennom gruppetrening. Gjennom 
deltakelse på ulike gatefotballturneringer, har 
vi blitt interessert i å få mer kunnskap om 
mennesker med rusbakgrunn og hvilke erfa-
ringer de får gjennom gatefotball, særlig med 
tanke på kroppslige erfaringer. 

Teori
Det er store individuelle variasjoner når det 
gjelder psykiske påkjenninger og hvor mye 
man orker å håndtere, kjenne på av følelser 
og egen kropp (7, 8). Spennvidden av stress 
et individ kan tåle, hvor man er oppmerk-
som og fungerer optimalt, er i de senere år 
blant annet innen utviklingspsykologi blitt 

Rusavhengighet – erfaringer knyttet 
til deltakelse i gatefotball

mailto:S.martinsen.93@gmail.com
mailto:elinembjerke@gmail.com
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Gjennom gruppetrening på institusjon og gate-
fotball har informanten fått positive kroppslige 
erfaringer og opplevd mestring.

betegnet som toleransevindu (8, 9). Ved på-
kjenninger øker aktiviteten i det autonome 
nervesystemet, med varierende aktivering av 
sympatikus og parasympatikus. Er man over 
øvre grense i toleransevinduet oppstår en 
hyperaktivering som resulterer i uro, impul-
sivitet og kaos. Aktiveringsnivå under nedre 
grense fører til hypoaktivering med immo-
bilisering, handlingslammelse og tomhet (8, 
9). Toleransevinduet kan være smalt eller 
bredt avhengig av hvor mye stress man tåler. 
Følelse av kontroll, forutsigbarhet og trygge 
sosiale relasjoner er faktorer som kan utvide 
vinduet (7, 9, 10). Ved vedvarende belast-
ninger utvikler mennesker ofte et smalt tole-
ransevindu og et svakt reguleringssystem for 
å holde seg innenfor, og det skal lite til før 
man hyper- eller hypoaktiverer (8). Dette 
kan være en årsak til rusavhengighet, fordi 
rusmidler kan være et eksternt virkemiddel 
for å regulere seg tilbake i toleransevinduet, 
da det umiddelbart kan dempe uro, øke fø-
lelsen av kontroll og fylle en tomhet (8, 11).

En ekstrem form for hypoaktivering er 
dissosiasjon. Det kan forstås som en over-
levelsesmekanisme ved ekstremt stress, hvor 
individet har smalt toleransevindu og unn-
går å forholde seg til kroppen fordi det er så 
mange vonde assosiasjoner knyttet til den 
(12). Følelser kan ses som kroppslige signa-
ler, og ved dissosiasjon reduseres tilgangen 
på somatisk informasjon som kan validere 
følelser. Det blir «ingen å spørre» om hva 
som er riktig og galt (13). Opplevelsen av å 
miste kontroll og ubehaget som er knyttet 
til kroppen gjør at mange unngår å forholde 
seg til den (12, 14). Kroppslige minner eksis-
terer selv om personen forsøker å fortrenge 
tabuiserte opplevelser. Det påvirker selvtil-
lit, livsutfoldelse og sosiale relasjoner, og 
kan føre til en ond sirkel med sorg, skam og 
skyldfølelse (15).  

Vi forstår rusrehabilitering som en form 
for helsefremmende arbeid, hvor man kan 
jobbe med håndtering av fysisk og psykisk 
stress samtidig som man har fokus på mest-
ringsforventning, selvtillit og kontroll over 
egen endringsprosess (10, 11). For å lykkes 
i en endringsprosess kan sosiale relasjoner 
som er preget av gjensidig anerkjennelse 
og tilknytning, trygge grenser og naturlig 

autoritetsforhold, legge grunnlag for utvik-
ling (10, 15, 16). Tilhørigheten kan styrke 
indre motivasjon gjennom å skape trygg-
het, en følelse av å være betydningsfull og 
legge grunnlag for mestring og økt livskva-
litet, samt fungere som en buffer mot sterke 
påkjenninger og stress (10, 16). Ved utrygg 
tilknytning kan rusmidler fungere som en 
kompensasjon for de manglende trygge re-
lasjonene (11). Fysisk aktivitet kan erstatte 

rusmidlers funksjon ved å påvirke den fø-
lelsesmessige tilstanden og bidra til å mestre 
dagliglivets utfordringer ved hjelp av egne 
krefter. Samtidig kan fysisk aktivitet gi bedre 
selvtillit og gi variasjon i kroppsopplevelser, 
samt redusere subjektive abstinenssympto-
mer (16).

Metoder og gjennomføring 
Hensikten med studien var å få innsikt i en 
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deltakers erfaringer og refleksjoner knyttet 
til et tiltak som er lite undersøkt og beskre-
vet. Vi ønsket å intervjue en deltaker som 
hadde kommet langt i rehabiliteringsforlø-
pet for å danne oss et bilde av hennes erfa-
ringer, og å få kunnskap om hva som hadde 
vært av betydning for hennes prosess. Valg 
av informant var dermed strategisk og in-
formanten ble rekruttert gjennom ledere i 
gatefotballen (17, 18). 

Vi hadde flere uformelle samtaler med 
informanten om aktuell tematikk. Samta-
lene la grunnlag for en felles prosess som 
ga inspirasjon til utarbeidelse av spørsmål 
til intervjuguide og problemstilling (17, 19). 
Intervjuguiden omhandlet spørsmål knyttet 
til gatefotball og fysisk aktivitet, informan-
tens bakgrunn, forholdet til egen kropp, 
nettverk og studier. Vi gjennomførte et se-
mistrukturert dybdeintervju som ble trans-
kribert ordrett og personidentifiserbare 
elementer ble utelatt eller omskrevet for å 
ivareta informantens anonymitet. 

Forfatterne leste gjennom materialet hver 
for seg for å danne seg et helhetsinntrykk. Vi 
var opptatt av hvilke erfaringer hun vektla 
som mest sentrale for hennes rusrehabilite-
ring, og markerte hvilke temaer som kunne 
være interessante å analysere og drøfte vi-
dere. Vi endte opp med tre sentrale temaer: 
«forholdet til egen kropp», «sosiale relasjo-
ner» og «fysisk aktivitet i rusrehabilitering». 
Gjentakende gjennomlesing og drøfting før-
te etter hvert til valg av teoretiske perspektiv 
(19). Sosiale aspekter ved gatefotball dekkes 
i flere andre studier (3-5). Med hensyn til 
kasusrapportens omfang valgte vi å temati-
sere fysisk aktivitet, med gatefotball som et 
eksempel, og dens påvirkning på forholdet 
til egen kropp.

Gatefotballmiljøet er lite og informanten 
var innforstått med at informasjon kunne 
gjenkjennes internt i miljøet. Gjennom del-
takelse på gatefotballturneringer ble vi kjent 
med feltet, noe som kan ha bidratt til at vi 
kunne stille relevante spørsmål. Det kan også 
ha bidratt til at informanten hadde tillit til at 
vi kunne gjennomføre studien (17, 19). Vi 
hadde kanskje en forforståelse for gatefot- 
ballens verdi, men vi antar likevel at infor-
manten har hatt mulighet til å trekke frem 
erfaringer som har vært betydningsfulle for 
henne og hennes rusrehabilitering. Studien 
er et delprosjekt i hovedprosjektet «Gatefot-
ball – mer enn bare fotball» som har fått 
godkjenning av Regionale komiteer for me-
disinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK). 

Resultater
I ungdomsårene var informanten innlagt 
flere ganger i psykiatrien før hun begynte å 
ruse seg for å kunne gjøre «de normale tin-
gene som normale folk gjorde». Etterhvert 
tålte hun ikke rusen like godt, noe som re-
sulterte i perioder med psykose. Hun ble 
innlagt på en institusjon hvor hun deltok 
på treninger sammen med andre, i form av 
styrke- og intervalltrening. Informanten ble 
med på Frelsesarmeens gatefotball kort tid 
etter endt behandling på institusjon. Hun 
spiller fortsatt gatefotball, har en sentral rol-
le i miljøet og har fullført høyere utdanning 
parallelt med rusrehabiliteringen.

I periodene informanten ruset seg så hun 
på kroppen som et middel for å få rus: «Jeg 
hadde egentlig ikke noe forhold til kroppen 
min... Jeg brukte kroppen for å få det jeg 
ville ha. Det var den funksjonen kroppen 
hadde». Hun beskrev en frykt for å bruke 
kroppen, at hun var redd for hvilke følelser 
som ville komme ved bevegelse: «Hvis jeg 
ikke brukte kroppen min og stengte av så 
kunne jeg være litt mer flat. Det var trygt, 
og jeg følte at jeg hadde mer kontroll». Ved 
å holde seg i ro, kontrollerte hun følelsene 
og ubehaget.  

Informanten var redd for å ta ansvar for 
egen kropp og eget liv: «Jeg tenkte at hvis 
jeg begynte å trene, ville det medføre mer 
ansvar. Da kunne jeg ikke bare stikke av 
og ruse meg lenger». Hun forteller at hun 
skjønte at fysisk aktivitet var en «bra ting», 
men at hun var redd for hva aktiviteten ville 
medføre av både gode og vonde følelser: 
«Hvis jeg trente kunne jeg plutselig få det 
bedre, eller jeg kunne kjenne mer på ting, 
eller jeg kunne moderere ting. Jeg var litt 
redd for det, var redd for å leve og jeg tror 
det handlet på en måte om en slags grunn-
leggende frykt for livet». 

Da informanten sluttet med rusmidler, 
la hun på seg, og hun beskrev kroppen som 
«keitete og fremmedgjort». Hun var usikker 
på egen kropp og stolte ikke på den. Hun for-
teller at hun unngikk øyekontakt, opplevde 
at hun var sammensunket og følte at andre 
så på henne som noe sykt: «Det var knyttet 
masse skam til den jeg var, til den jeg hadde 
vært og til det jeg hadde vært gjennom». 

Informanten visste at fysisk aktivitet kun-
ne være bra, men hun trengte tid før hun or-
ket å bli med: «Jeg var veldig redd for å bruke 
kroppen min, det tok meg sikkert en måned 
i behandling før jeg var med på treningene». 
Da hun ble introdusert for fysisk aktivitet på 

institusjonen merket hun at frykten for be-
vegelse var ubegrunnet, og at følelsene hun 
var redd for ikke kom. Ved hjelp av fysio-
terapeuter og treningsveiledere lærte hun å 
bruke den fysiske aktiviteten som et verktøy 
for å sortere følelser: «Hva er det du egentlig 
føler på? Er det russuget eller er det depre-
sjon, angst, eller glede? Du vet at det finnes 
noe som gjør at du får det bedre eller kan ta 
vekk uro eller minske abstinens». 

Med tiden erfarte informanten at fysisk 
aktivitet hjalp henne til å få et forhold til 
kroppen, humøret bedret seg og hun satte 
pris på kroppen: «Det er ikke bare en kropp, 
den har en funksjon». Etter behandling på 
institusjon har deltakelse i gatefotball vært 
en arena der hun kunne fortsette med fy-
sisk aktivitet: «Treningen har vært viktig for 
meg, du må bruke kroppen på nye måter og 
får en treningserfaring. Jeg har jobbet be-
visst med dette». Gatefotball som gruppeak-
tivitet har gitt henne støtte og trygghet og 
motivert henne til å ta ansvar for egen kropp 
og sette seg mål: «Det synes jeg er bra med 
gatefotballen, du får mulighet til å utvikle 
deg (…) Du får et mål, som du ikke har på 
institusjon. Da gjør du bare som du får be-
skjed om (…) Jeg tror at når du setter deg et 
mål i treningen, så setter du pris på kroppen 
din når du når målet». 

Informanten føler seg nå «på plass i egen 
kropp», både psykisk og fysisk. Hun opple-
ver at hun er mer oppreist og tror andre ser 
på henne som frisk. Hun er ikke lenger redd 
for konsekvensene av fysisk aktivitet, hun 
tør å kjenne på følelsene som kommer og er 
bevisst på de positive effektene fysisk aktivi-
tet har: «Jeg merker at jeg blir i dårlig humør 
og deprimert hvis jeg ikke trener (…) får 
dårligere forhold til kroppen min, et kropps-
lig ubehag. Jeg føler meg mer energisk og 
sterkere når jeg har trent og at kroppsbildet 
endrer seg». Hun poengterer at deltakelse i 
gatefotball har vært en viktig faktor for å tak- 
le utfordringer, holde seg rusfri og hindre 
tilbakefall. 

Diskusjon 
Gjennom rusen søkte informanten en opp-
levelse av å få til «de normale tingene». 

Rusmidler kan fungere som et eksternt 
virkemiddel for å få kontroll, avstand til 
virkeligheten og mestre hverdagen. I lys 
av teori om hyper-og hypoaktivering kan 
dette forstås som å regulere seg tilbake til 
toleransevinduet (8, 11). Hun så på krop-
pen som et middel for å få rus og forholdt 
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seg ikke til kroppen på noen annen måte. 
Dette kan forstås som dissosiasjon, en form 
for hypoaktivering (12). Hypoaktivering ses 
ofte som en måte å beskytte seg på dersom 
hyperaktivering er nytteløst (8). I dette til-
fellet hjalp rusmidler henne til å holde seg i 
toleransevinduet. Etter hvert beskyttet ikke 
rusen henne godt nok mot påkjenninger, 
og det kan forklare hvorfor hun unngikk å 
forholde seg til kroppen og de erfaringene 
og opplevelsene den var assosiert med (12).

Som rusavhengig og i rusrehabilitering 
var informanten redd for å bruke kroppen 
fordi dette kunne gi tilgang til følelser som 
hun måtte forholde seg til og ta ansvar for. 
Dette kan forstås som at følelser er kropps-
lige sensasjoner, og hvis man begynner å 
bruke kroppen må man også forholde seg 
til følelsene, både de gode og de vonde (13). 
Individer som beskytter seg selv ved å dis-
sosiere, har frykt for å miste kontrollen ved 
å begynne og kjenne etter i kroppen og på de 
følelsene den assosieres med (12, 14). 

Da hun ble rusfri var hun usikker på egen 
kropp, kroppen føltes fremmed og det var 
knyttet skam til den. Kroppen bærer erfa-
ringer og minner som en selv aktivt prøver 
å fortrenge (15). Disse minnene kan vekkes 
gjennom blant annet bevegelse, berøring og 
andre sensoriske inntrykk. Dette kan forkla-
re hvorfor informanten vegret seg mot å ut-
føre fysisk aktivitet, at hun gikk med senket 
blikk og sammensunket holdning.  

Da informanten begynte å bevege seg, 
erfarte hun at bevegelse ikke var noe å være 
redd for. I rehabiliteringsprosessen kan fy-
sioterapeuter og treningsveiledere bidra til 
bevegelseserfaring og mestringsopplevelser 
gjennom en trygg og gradvis tilnærming (6, 
14). Hun har brukt, og bruker fortsatt, fysisk 
aktivitet som et verktøy til å sortere følelser 
og å holde seg rusfri. Dette samsvarer med 
det Martinsen (16) sier om at fysisk aktivitet 
kan bidra til å regulere den følelsesmessige 
tilstanden, redusere abstinenssymptomer, 
samt utvikle forholdet til egen kropp.  

Gjennom gruppetrening på institusjon 
og gatefotball har informanten fått positive 
kroppslige erfaringer og opplevd mestring. 

Hun orker nå å forholde seg til virkelighe-
ten, kjenne på følelser og stå i dem. Infor-
manten påpekte viktigheten av at gatefotball 
er en trygg gruppeaktivitet. Sosiale nettverk 
antas å gi individet en grunnleggende trygg-
het som er viktig for selvtillit, livskvalitet og 
utvikling av identitet, noe som kan gjøre at 
man tåler sterkere påkjenninger og stress 
(10, 15, 16). Ved at man kan tåle mer belast-
ning utvides toleransevinduet (9, 10). Hun 
klarer nå å forholde seg til påkjenninger på 
en bedre måte enn tidligere, noe som viser 
at hun har fått et utvidet toleransevindu og 
har lært hvordan hun kan regulere seg inn i 
det uten bruk av rusmidler eller å dissosiere. 

Informanten påpekte viktigheten av å 
fortsatt kunne delta i gatefotball på veien 
tilbake til livet, etter endt behandling. Mest-
ringsforventning påvirkes av gode erfaringer 
og er avhengig av at man er oppmerksom på 
mulige hindringer og utfordringer på veien 
til å nå målet (11). Det at hun er bevisst fa-
ren for tilbakefall og ser gevinsten av å holde 
seg rusfri, viser at hun har indre motivasjon 
til å stå imot de biologiske belønningsmeka-
nismene, som blir dominerende og ute av 
kontroll ved rusavhengighet (7, 11).

Konklusjon 
I rusrehabiliteringsprosessen har infor-
manten gjennom fysisk aktivitet fått viktige 
kroppslige erfaringer. Hun har gått fra å dis-
sosiere til å orke og forholde seg til egne fø-
lelser. Gatefotball har gitt henne trygghet og 
et sosialt nettverk, fylt et tomrom og påvirket 
hennes identitet. Gjennom analysen ser vi at 
det åpner seg et fagfelt der fysioterapeuter 
kan bidra med sin kunnskap om betydnin-
gen av bevegelseserfaring og mestringsopp-
levelser i rusrehabilitering. Denne biografis-
ke historien viser at gatefotball har hatt stor 
betydning for vår informant, når det gjelder 
utvikling av forholdet til egen kropp, og de-
ler av kunnskapen som har fremkommet vil 
trolig kunne ha overføringsverdi til andre 
personer med rusbakgrunn. Det vil være 
behov for mer forskning for å få utfyllende 
kunnskap om tematikken, og flere sider ved 
gatefotball bør belyses. 
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Sammendrag 

n Baggrund: Behandling af torturoverlevere og andre patientgrupper, der har været 
truet på livet, stiller store krav til behandleren for ikke at retraumatisere patienten. 
Grundig undersøgelse og behandling med respekt for patientens oplevelses- og 
meningsverden er af stor betydning for at styrke patientens kontrol og indflydelse på 
egen tilværelse.

n  Metode: Kvalitativ tilnærmning med redegørelse af undersøgelse og behandling af 
to torturoverlevere. Vægtlægning på forskellene mellem patienterne. Beskrivelse 
af overordnede overvejelser vedrørende støttende og mere omstillende behandling 
baseret på den norske psykomotoriske tradition og på en fænomenologisk kropsfor-
ståelse.

n  Resultat: Artiklen præsenterer hovedtræk ved undersøgelsen af de to patienter, 
og hvordan sammenfatning af samtale og kropslige fund er afgørende for valg af 
behandling. To forskellige behandlingsoplæg og - forløb omtales med vægt på hen-
holdsvis konkrete og afgrænsede tiltag i den hensigt at samle og styrke den sårbare 
patient, og en mere omstillende behandling af en patient, som tåler at give en større 
grad af kontrol fra sig. 

n  Konklusion: Undersøgelse og behandling som tilpasses den enkelte patient kan give 
sårbare patienter en vigtig oplevelse af støtte, mestring, anerkendelse og samhø-
righed, så behandlingen fungerer som hjælp til selvhjælp.  

n Nøgleord: Torturoverlevere, traumer, norsk psykomotorisk fysioterapi.

Mie Frydenlund 
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med videreutdannelse i 
psykiatrisk og psyko-
motorisk fysioterapi, 
Høgskolen i Tromsø 
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ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske 
universitet. Privatpraktiserende fysiote-
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Denne vitenskapelige artikkelen er 
fagfellevurdert etter Fysioterapeutens 
retningslinjer, og ble akseptert 15.3.2016. 
Datamaterialet artikkelen baseres på er kla-
rert av Datatilsynet (Danmark) for vitenska-
pelig formidling. Forfatterne har innhentet 
skriftlig informert samtykke fra informanter. 
Ingen interessekonflikter oppgitt. 

Indledning
Tortur forekommer i 141 lande. Amnesty 
International ser det som sandsynligt fore-
komsten af flygtninge er stigende som følge 
af kolaps af regimer og stater i Nordafrika 
og Mellemøsten (1). Aktuelt ses øget flygt-
ningestrøm til Europa, blandt dem også tor-
turoverlevere.

Mennesker, der har været torturerede, 
er svært og langvarigt belastet af sympto-
mer som kategoriseres som Post Traumatisk 
Stress (PTSD).  Hertil kommer ofte depres-

sionssymptomer og langvarig smertetil-
stand. Torturoverlevere er plaget af angst 
og usikkerhed baseret på erfaringen om, at 
døden kan indtræffe alle tider og alle steder 
(2), ligesom mennesker med PTSD er udfor-
dret af en skadet tillid til andre (3).  

Sundhedsfaglig behandling af torturo-
verlevere og andre patientgrupper, der har 
været truet på eksistensen, stiller krav til fy-
sioterapeuten om tilrettelæggelse af behand-
lingen, så den ikke udgør en yderligere be-
lastning for patienten, eller ligefrem virker 

retraumatiserende.
Litteraturen beskriver torturmetoder, 

symptomer og konsekvenser, mens artikler, 
der beskriver overvejelser ved tilrettelæggel-
se af fysioterapeutisk praksis er begrænset.

Denne artikel redegør for fysioterapeu-
tisk undersøgelse og behandling af to per-
soner, som har oplevet krig. Begge har været 
udsat for tortur.  Hensigten med artiklen 
er at skabe bevidsthed om betydningen af 
i behandlingssituationen at vise respekt for 
patienternes oplevelses- og meningsverden.

Fysioterapi som relationel praksis
– behandling af torturoverlevere

mailto:miefry@rm.dk
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Mange torturoverlevere fortæller ikke spontant 
om deres traumer, og de risikerer derfor at få util-
strækkelig og inadækvat udredning og behandling.

Kort sagt

•	 Svære traumer, forårsaget af men-
nesker med intention om at skade, har 
betydning for patientens evne til at 
indgå i en tillidsfuld relation, idet den 
følelsesmæssige respons på enhver 
person med autoritet deformeres af 
terroroplevelsen.

•	 Uvidenhed eller undgåelse hos behand-
leren kan bevirke, at man ikke får stillet 
relevante spørgsmål for at afdække 
typen af skade. Patienten kobler ikke al-
tid selv symptombilledet med specifikke 
torturoplevelser.

Teoretiske perspektiver
Kropsforståelse
Fysioterapeuter arbejder med kroppen som 
indgangsvinkel til mennesket. Hvordan te-
rapeuten forstår kroppen har konsekvenser 
for, hvordan vedkommende udfører be-
handlingen. Den franske filosof Maurice 
Merleau-Ponty er kendt for at knytte men-
neskets subjektstatus til kroppen, og det be-
tyder at levet erfaring og levet liv er krops-
ligt forankret. Kroppen er ikke udelukkende 
biologi men også centrum for erfaring og 
perception og har således en central plads i 
etableringen af kundskab. At være og have 
en krop kendetegner mennesket. Kroppen 
er aldrig kun et objekt men et samtidigt er-
farende og kommunikerende subjekt (4-6). 
«…jeg er i min krop, eller rettere sagt jeg er 
min krop» (4, s. 107).

Når vi får ondt, bliver vi optaget af den 
smertende kropsdel, der let betragtes som et 
objekt, der står i vejen for planer og funk-
tioner (5,6).  Strukturen i den vanemæssige 
krop er ændret; en ny modificeret måde at 
være i verden på etableres. Livserfaringer 
sidder i kroppen og påvirker perception 
og handling.  Kroppens udtryk er knyttet 
til oplevelsen af, hvem vi er, og hvordan vi 
fremstår for andre 

PTSD, depression og sundhedsskadelig 
stress
En af udfordringerne i fysioterapeutisk be-
handling af torturoverlevere er, at PTSD-
symptomerne og kropslig dysfunktion for-
stærker hinanden. Symptomer på PTSD 
defineres ifølge WHO ICD-10 som øget 
vagtsomhed og tendens til at fare sammen. 
Søvnen er dårlig med tilbagevendende ma-
reridt. I vågen tilstand genopleves påtræn-
gende erindringer, også kaldet flashbacks. 
Der opleves stærkt ubehag ved eller und-
gåelse af situationer, der konkret eller sym-
bolsk minder om traumet. Letvakt irritation 
og vredesudbrud er en del af symptombille-
det, ligesom hukommelse og koncentration 
er nedsat. Der kan være delvis eller fuld am-
nesi for traumet.

Ofte har den traumatiserede også symp-
tomer på depression med nedsat lyst, in-
teresse og energi samt træthed. Selvbebre-

jdelser, skyldfølelse og selvmordstanker 
kan være tilstede. Ligeledes indre uro og 
hæmning (7). Ved migration forværres 
symptombilledet af sprogvanskeligheder, 
manglende arbejdsmarkedstilknytning og 
uvished om fremtiden (8).  Der er doku-
menteret en højere grad af psykiske og so-
ciale vanskeligheder hos flygtninge end hos 
andre psykiatriske patientgrupper samt en 
ringere grad af bedring efter behandling (9). 
Mange etniske minoriteter befinder sig hyp-
pigere i de lave socialgrupper set i forhold til 
uddannelse, arbejdsmarkedstilknytning og 
indkomst sammenholdt med etniske dan-
skere (10). At sociale gradienter har stærk 
påvirkning på menneskers sundhed er godt 
dokumenteret (11-13). Graden af sundheds-
skadeligt stress udtrykt som tab af kontrol 
og manglende indflydelse over egen tilvæ-
relse, og dermed sårbarhed for udvikling af 
sygdom, anses at øge med aftagende rang i et 
socialt hieraki (11).

Norsk psykomotorisk fysioterapi
I norsk psykomotorisk tradition forstår man 
patienters symptomer og gener i sammen-
hæng med deres aktuelle livssituation og 
tidligere erfaringer. Med muskelspændin-
ger og tilbageholdelse af respirationen, med 
kropsholdning og bevægelser regulerer vi 
vores følelser. Reguleringsprocessen foregår 
ofte ubevidst og ureflekteret. Det er derfor 
afgørende, at fysioterapeuten udvikler sen-
sitivitet for patientens kropslige reaktioner 
og udtryk og ikke udelukkende stoler på, 
hvad vedkommende siger med ord. Dialog 
på baggrund af fysioterapeutens iagttagelser 
inviterer til, at patientens kundskaber om 
eget liv og egne symptomer får betydning i 
behandlingsprocessen og videre i livet. Den 
overordnede hensigt i psykomotorisk fysio-
terapi er at styrke og støtte patienten til en 
gradvis spontan og autonom ændring i sin 
kropslige væremåde, så patienten får øget 
tillid til egen krop, egne kompetancer og 
dermed øget tillid til sig selv (14-17). Den 
psykomotoriske undersøgelses- og behand-
lingspraksis udtrykker således respekt for 
patienternes oplevelses- og meningsverden, 
og den kan teoretisk forankres i en fænome-
nologisk forståelse.

Metode
Formålet med artiklen er som nævnt at 
belyse betydningen af at vise respekt for 
patientens oplevelses- og meningsverden. 
Der er taget udgangspunkt i beskrivelsen af 
undersøgelse og behandling af to patienter 
med forskellige problemer og baggrunds-
historier. Patienterne er valgt på grundlag af 
karakteristiske fund og ressourcevurdering i 
undersøgelsen. 

Baggrundsoplysninger, anamnese, un-
dersøgelse og behandlingsforløb beskrives 
kortfattet. Vægten lægges på forskellene 
mellem dem. Herefter beskrives overord-
nede overvejelser vedrørende støttende og 
mere omstillende behandling.

Varigheden af behandlingen var hen-
holdsvis 4 og 9 måneder med ugentlig be-
handling op til 50 minutter hos psykolog og 
fysioterapeut. Det tværfaglige samarbejde 
var centralt men ligger uden for artiklens 
formål. Patienternes navne og dele af deres 
historie er ændret, så de ikke genkendes. 
Begge patienter har givet skriftligt samtykke 
og omtales anonymt med et fagligt sigte.

Førsteforfatteren har været patienternes 
fysioterapeut og har baseret fremstillingen 
på konkret praksis, journalnotater og uddy-
bende notater efter hver behandling. Materi-
alet er gennemgået flere gange, og tilnærm-
ning, reaktioner og forandringer får plads 
for at belyse artiklens formål.
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Resultater
Shibru
Shibru er 35 år og fra Etiopien. Under fængs-
ling blev Shibru udsat for fysisk tortur med 
ophængning i arme og ben, eltortur og slag 
mod fodsålerne. Shibru bor med sin familie 
og går i sprogskole. Han har tidligere været 
indskrevet på klinikken.

Shibru føler sig ensom. Samtidig isole-
rer han sig, da han er støjfølsom og hurtigt 
bliver vred. Han har invaderende tanker, er 
angst, træt og føler sig presset. Han hader 
sig selv og er skamfuld, fordi han ikke for-
står sin tilstand og ikke kan kontrollere sine 
symptomer. Han har tidligere været velfun-
gerende og håber at blive rask.

Shibru kan ikke lide berøring, da det 
vækker stort ubehag. Brændende smerter 
i fødder, ryg og nakke dominer. Desuden 
venstresidige hoftesmerter grundet coxar-
trose.  Der er lægelig indikation for hofte-
alloplastik, men pga. patientens psykiske 
tilstand er operation fravalgt. Nattesøvnen 
er afbrudt pga. mareridt og smerter. Der an-
vendes tolk i forløbet.

Shibru har svært ved at medvirke til 
kropsundersøgelsen. Al bevægelse provoke-
rer smerte, angst og flashbacks. Kropshold-
ningsmønstret er præget af flektion, ind-
adrotation og adduktion. Respirationen 
er hurtig og højthorakal, og Shibru sveder 
meget.

Der konstateres senfølger efter falanga-
tortur og ophængning i ekstremiteter med 
irreversible skader grundet manglende ilt-
forsyning til nervevæv i fødder, lænd og 
nakke. Der er spontane og provokerede 
smerter som symptom på neuropatisk smer-
tetilstand. Murrende smerte i venstre hofte 
med udstråling til knæ efter ophængning i 
venstre ben og efterfølgende traumatisk be-
tinget  coxartrose. Der ses asymmetrisk og 
kompenserende gangmønster relateret til 
smerter i fødder og hofteled.

Støttende behandlingsforløb
På baggrund af undersøgelsen vurderes pa-
tienten at kunne profitere af støttende be-
handlingsformer med forudsigelighed og en 
høj grad af egenkontrol. Fokus er at styrke 
patientens bevidsthed om egne grænser og 
handlemuligheder med henblik på også ad 
den vej at ændre smerteoplevelsen.

Indledningsvist arbejdes med konkrete 
behandlingstiltag. I samarbejde med læge i 
primærsektor iværksættes systematisk anal-
getika. Der ansøges om hjælpemidler i hjem-

kommunen (blandt andet krykkestokke til 
aflastning og indlægssåler efter afstøbning).

Mestring af angstsymptomer er centralt. 
I starten må Shibru ud i den friske luft, før 
han falder til ro. Patienten instrueres bl.a. i 
brug af vejrtrækning med papirspose ved 
hyperventilation for at undgå besvimelse, 
hvilket ofte sker i aftentimerne.

Efterhånden som Shibru får tiltagende 
tillid til egne kompetancer og til fysiotera-
peuten, bliver han gradvis mere aktiv i be-
handlingen. Som en del af øvelsesvejlednin-
gen instrueres patienten i, hvordan han kan 
afbryde ved ubehag. Væsentligt i behandlin-
gen er afprøvning af øvelser og udgangsstil-
linger for at dæmpe smerte, uro og angst. 
Shibru begynder at reagere hensigtsmæssigt 
på ubehag i stedet for at blive angst.  

Opstart med antidepressiva har positiv 
effekt på de neuropatiske smerter. Shibru får 
det generelt bedre og har overskud til at cy-
kle for at bevare og bedre ledbevægelighed 
og muskelstyrke omkring hofteleddet. Han 
anskaffer sig en varmedunk og masserer sig 
med en lille bold omkring hoften.  Shibru 
begynder således at gøre brug af nye strate-
gier.  Han udskrives til primærsektoren efter 
fire måneders støttende behandling med en 
genoptræningsplan til vedligeholdende og 
forbedrende træning.

Overvejelser ved støttende behandling
Shibru er et eksempel på, hvordan tidligere 
erfaringer har høj relevans i behandlingssi-
tuationen, ligesom den tætte relation mel-
lem krop og følelser illustreres (4,5,14-19). 
Med en sårbar patient er det hensigtsmæs-
sigt at tage udgangspunkt i konkrete og af-
grænsede tiltag, der kan samle og styrke pa-
tienten og give ro. Grundig undersøgelse, og 
forklaring på hvad patienten fejler, kan i sig 
selv virke beroligende.

Behandlingstidens længde og omfanget 
af berøring justeres ud fra patientens reak-
tioner. Når patienter har erfaring med be-
røring som livstruende og ydmygende, kan 
det indledningsvist være hensigtsmæssigt 
at undgå berøring eller berøre lokalt med 
afgrænset formål og patientens accept. At 
være afklædt er en måde at miste en del af 
sit forsvar på. Nøgenhed, hån og ydmygelse 
bruges bevidst nedbrydende under tortur 
(20), hvorfor Shibru ikke blev bedt om at 
klæde sig af. Det er afgørende, at patienten 
kan være mest muligt mentalt nærværende 
for at vedkommende kan profitere af be-
handlingen.

Nijazi
Nijazi er en 31-årig mand fra Albanien. 
Han kom til Danmark som 15-årig på flugt 
fra krigen i Eks-Jugoslavien, hvor flere fa-
miliemedlemmer blev dræbt. Nijazi har en 
mellemlang videregående uddannelse. I fem 
år var han i fuldtidsbeskæftigelse, indtil fir-
maet gik konkurs. Efter et års ledighed sy-
gemeldes han grundet forværring af kendt 
lændesmerte. Nijazi er lægeligt udredt uden 
abnorme fund. Nijazi får tiltagende hoved-
pine, hjertebanken og respirationsbesvær. 
Vanskeligheder med aggressionsforvaltning 
tiltager. Nijazi bliver efter vredesudbrud 
skamfuld og beskytter sig selv og omgivel-
serne ved at isolere sig. Kraftige flashbacks 
og natlige mareridt omhandler livstruende 
situationer fra krigen, hvor han blev truet 
med kniv mod halsen og pistol mod panden. 
Som 15-årig blev han tilbageholdt af serbisk 
politi, hvor han blev banket med kølle og 
sparket. Flere politimænd hoppede på hans 
ryg. Han bor i dag med sin ægtefælle.

Nijazi er anspændt med kort stram mus-
kulatur. Cirkulationsproblemer kommer til 
udtryk i konstant kolde tæer. Respirationen 
er bremset men rytmisk, og der kommer 
spontane respirationssvar på delelementer i 
undersøgelsen. Der er instabilitet og nedsat 
muskeludholdenhed i lumbalcolumna. En 
sammenfatning af undersøgelsesfund viser, 
Nijazi har relativt gode ressourcer, omend 
han er tidligere traumatiseret og aktuelt be-
lastet. Nijazi er reflekteret og har evne til at 
nuancere muskelspænding. I undersøgelsen 
bliver han mindre garderet, uden angstnive-
auet øges.

Nijazi er ambivalent ved at starte i be-
handling. Han synes, det er et nederlag og 
omtaler sig selv som en «idiot». Han hader 
sig selv og har selvbebrejdelser relateret til, 
han ikke kunne redde sin bedstemor ud af et 
brændende hus.

Nijazi mener, han vil besvime af smerte, 
hvis han skal stå i et lille varmt rum, da det 
minder om tilfangetagelsen. Afføring sker 
hver 7.- 10. dag, idet «…det er irriterende 
at have afføring». Dette relateres senere til 
ydmygelsen ved ufrivillig afføring under 
tilbageholdelsen, ligesom obstipation kan 
være symptom på langvarig stresstilstand. 
Nijazi har generelt svært ved berøring, især 
af ryggen.

Omstillende behandling
På baggrund af undersøgelsen vurderes det, 
at Nijazi kan profitere af mere omstillende 
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behandlingsformer med fokus på indsigt, 
fleksibilitet, bevægelighed, stræk, give efter 
og give sig hen. Øvelser for bedre stabilitet 
og muskeludholdenhed har indledningsvist 
central plads i behandlingen sammen med 
massage. Indledningsvist udføres massagen 
af fødder og ben og gradvist udvides til stør-
re dele af kroppen, efterhånden også ryggen.

Nijazi opfordres til at være mere fysisk 
aktiv mellem behandlingerne. Han begyn-

der at gå ture og lave øvelser. Ved sidelig-
gende stabiliseringsøvelse provokeres læn-
desmerterne, og patienten reagerer med 
selvbebrejdelser og vrede. Øvelsen ændres, 
så patienten kan medvirke, og vi taler om 
betydningen af i respekt for sig selv at græn-
sesætte og regulere for at opnå hensigtsmæs-
sige forhold.

Gennem forløbet vægtlægges patientens 
opmærksomhed på, hvordan han oplever, 

det vi laver sammen, og hvilke muligheder 
han har for at reagere på ubehag andet end 
at bide tænderne sammen og udholde, in-
dtil han eksploderer af raseri. At kunne give 
kropsligt og verbalt udtryk for ubehag og 
blive mødt med respekt oplever Nijazi som 
«…fantastisk». Oplevelserne udløser spon-
tane respirationssvar og smertereduktion. 
Nijazi relaterer rygsmerterne til den opleve-
de vold, skyldfølelsen over at have overlevet 
og angsten for at mislykkes. Ved afslutning 
giver han udtryk for, at smerterne er min-
dre intense men stadig generende. Dette kan 
forstås i lyset af smerteoplevelsens komplek-
sitet i forhold til fortid, nutid og fremtid.

Nijazi kan bedre give sig hen og nyde 
nærheden til sin ægtefælle, og han oplever 
ikke længere sig selv som en «idiot». Nijazi 
mærker flere følelsesmæssige nuancer rela-
teret til den øgede kontakt til sine kropslige 
fornemmelser. Han kan håndtere sine angst-
symptomer og ringer ikke længere efter 
lægeambulance. Ved afslutning raskmeldes 
Nijazi og bliver arbejdssøgende.

Overvejelser ved omstillende behandling
Målet med omstillende behandling er en 
mere afspændende effekt bl.a. ved brug af 
øvelser og greb, der stimulerer til dybere re-
spiration og spontane respirationssvar. Det 
at blive gjort noget ved indebærer at give en 
stor grad af kontrol fra sig. Det kan virke 
angstskabende, hvis nærheden til fysiotera-
peuten opleves truende eller afslørende. At 
arbejde på grænsen mellem behag og ube-
hag, mellem at være anspændt og afspændt 
kan være det første skridt til senere at kunne 
genkende og sætte grænser for, hvad der er 
acceptabelt for én (17). Ofte kan fysiotera-
peuten med fordel veksle mellem støttende 
og mere omstillende tiltag afhængig af pati-
entens reaktioner.

Diskussion
Torturoverleveres lidelse er kompleks og 
stiller store krav til udredning og behanding. 
Kendskab til symptombilledet efter forskel-
lige torturmetoder er ikke almen viden i 
skandinavisk sundhedsvæsen. Specialviden, 
tid og mulighed for samarbejde mellem for-
skellige sektorer i sundhedsvæsnet og mel-
lem sundhedsvæsen og kommuner er afgø-
rende for, at torturoverleveren kan udredes, 
behandles og støttes.  

Eksemplet med Shibru gør patientens og 
sundhedspersonalets udfordringer tydelige. 
Den ene lidelse står i vejen for behandling af 

SAMMENDRAG Studien omhandlende torturofrene Shibru og Nijazi presentert som poster.  
Illustrasjon: Mohammad Bilal Saudi.
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den anden. Shibrus psykiske tilstand forhin-
drer hofteoperationen, der med stor sand-
synlighed kunne bedre smertetilstand, funk-
tionsniveau og det psykiske velbefindende. 
Ikke kun sundhedsmæssig behandling men 
også integrationskrav med sprogindlæring 
og arbejdsmarkedstilknytning lider under 
torturfølgerne. Eksemplet illustrerer kom-
pleksiteten i symptomatologien, og det er en 
påmindelse om vigtigheden af ikke at se pa-
tienters gener som adskilte sygdomme, som 
hver for sig gives egne diagnoser, som skal 
behandles ud fra egne retningslinjer. Endvi-
dere forsøger vi at få frem betydningen af at 
tage udgangspunkt i patientens livshistorie 
og aktuelle formåen.

Oplevelsen af støtte, anerkendelse og 
samhørighed kan bidrage til at styrke eller 
genoprette helbredstilstanden. Recovery 
sker i samværet med andre med temaer som 
tillid, autonomi, initiativ, kompetance, iden-
titet og intimitet. Den terapeutiske relation 
har unikke potentialer, idet terapeuten kan 
blive patientens allierede og stille viden og 
erfaring til patientens disposition. Afgø-
rende er at respektere patientens autonomi, 
validere vedkommendes oplevelser og gen-
kende og støtte patientens styrker (21). Re-
coverybegrebet passer således godt sammen 
med principperne i norsk psykomotorisk fy-
sioterapi. Svære traumer, forårsaget af men-
nesker med intention om at skade, har be-
tydning for patientens evne til at indgå i en 
tillidsfuld relation (2,21), idet den følelses-
mæssige respons på enhver person med au-
toritet deformeres af terroroplevelsen (21).

Eksemplet med Nijazi illustrerer, hvor-
dan fysioterapi kan fungere gradvist mere 
omstillende over tid ved at justere behand-
lingen kontinuerlig ud fra patientens reak-
tioner. Det har været centralt for Nijazi at 
blive støttet i at klare udfordringer og ændre 
på forhold, så han magter opgaven i stedet 
for at blive selvbebrejdende. Det kræver et 
samarbejde, hvor patienten får nye posi-
tive erfaringer og hjælp til at komme videre. 
Dialogen kan hjælpe patienten med at se 
livssituationen fra en anden vinkel (17) og 
dermed bidrage til at modvirke handlings-
lammelse, afmagt, skyld og selvbebrejdelser. 
Det anses som vigtigt at sætte ord på krops-
lige reaktioner og emotioner som led i at 
hjælpe patienten til at opnå større forståelse 
af sig selv. Øget selvforståelse kan medføre 
mere nuanceret kontrol og mestring, hvilket 
har betydning for smerteoplevelsen (22).

Begge behandlingseksempler under-

streger vigtigheden af at forstå patientens 
meningsverden for at kunne tilpasse be-
handlingen og undgå retraumatisering. 
Torturerfaringer bevirker skyld og skam, 
og spørgsmål og fortælling om torturme-
toder kan trigge invaderende tanker. Uvi-
denhed eller undgåelse hos behandleren 
kan bevirke, at man ikke får stillet relevante 
spørgsmål for at afdække typen af skade. 
Patienten kobler ikke altid selv symptom-
billedet med specifikke torturoplevelser. 
Sygdomshistorien er et vigtigt grundlag for 
diagnostisering. Den kan være med til at 
skabe mening og danne udgangspunktet for 
valg af behandlingstiltag og overvejelser om, 
hvilke øvelser og virkemidler der vælges, og 
hvordan de udføres. Fysioterapi kan hjælpe 
og støtte patienter i at finde hensigtsmæssige 
måder at være i verden på trods vanskelige 
livserfaringer.

Der er intet skarpt skel mellem, hvad 
der virker støttende og omstillende. Pa-
tientens problemer og reaktionsmåder er 
bestemmende for, hvad der virker hvordan 
(17), og det betyder, at individualisering er 
et overordnet princip for god behandling. 
Udfordringen er kontinuerligt at registrere 
patientens reaktioner og relatere dem til 
vedkommendes samlede livssituation (14-
18). Oplevelsen af støtte og anerkendelse 
kan bidrage til at styrke helbredstilstanden. 
Gode relationelle erfaringer synes generelt 
at påvirke bl.a. immunsystemet positivt 
(11). Fysioterapeuten kan hjælpe patienten 
med at styrke kroppen som kilde til viden 
om sig selv, at få nye kropslige erfaringer, 
nye tolkningsmuligheder af situationer der 
minder om traumet og flere handlemulighe-
der fremadrettet. Hvad der fungerer bedst 
for den enkelte, må patient og behandler 
finde ud af sammen.

Samtale mellem patient og fysioterapeut 
er nødvendig, ligesom fysioterapeutens evne 
til at tage patientens reaktioner alvorligt er 
betydningsfuld. Ved at være støttende, til-
lidsskabende, lydhør og sensitiv kan fysio-
terapeuten gennem kropslig behandling 
bidrage til, patienten bliver bevidst om at 
genkende og sætte egne grænser for, hvad 
der er acceptabelt for vedkommende (17). 
At blive tryg ved at man er ekspert på egen 
krop og egen livssituation giver en helt an-
den oplevelse af mestring (15). Ikke at rea-
gere på patientens reaktioner eller ikke tage 
reaktionerne alvorligt øger risikoen for re-
traumatisering (17,23). Dette kræver stort 
mentalt nærvær fra terapeuten, som ud fra 

faglighed, færdigheder og personlig erfaring 
kontinuerligt må vurdere, hvilke øvelser der 
er hensigtsmæssige, kort sagt ud fra et kli-
nisk skøn.  

Relationen mellem patient og fysiotera-
peut er asymmetrisk, og den der har mest 
magt har størst ansvar for det, der skabes 
(18), hvilket kræver bevidsthed om det 
etiske og moralske ansvar man har, når man 
arbejder med ofre. Fysioterapeutens med-
menneskelighed, evne til gensidighed og 
åbenhed for patienten kan give et godt møde 
til trods for den oprindelige asymmetri. 

Metodediskussion
Beskrivelse af praksisformer og kliniske 
overvejelser er egnet til at styrke fysiotera-
peuters bevidsthed om betydningen af at 
vise respekt for patienternes oplevelses- og 
meningsverden. Ikke mindst i behandlingen 
af mennesker, der har været ofre for vold. 

At der kun er to kasuistikker giver ikke 
et repræsentativt indtryk af overvejelser og 
justeringer i forbindelse med fysioterapeu-
tisk praksis, ligesom det betydningsfulde 
tværfaglige og tværsektorielle samarbejde 
ikke får den plads, det fortjener. I forsøg på 
at belyse emnet er der valgt to relativt for-
skellige patienter. Studiet er kvalitativt, og 
det begrænsede materiale giver begrænset 
grundlag for generaliseringer. Studiet er 
et fagligt bidrag til opmærksomhed og re-
fleksion om forståelsen af torturoverleveres 
lidelser og nogle af de muligheder, fysiote-
rapeuten har for at støtte patienten til bedre 
funktion og livskvalitet.

Begge forfattere er fysioterapeuter som 
har mangeårig klinisk erfaring med norsk 
psykomotorisk fysioterapi, hvilket har præ-
get tolkning og bearbejdning af materialet. 
Andenforfatteren har bred faglig baggrund 
som forsker og privatpraktiserende psyko-
motorisk fysioterapeut. Samarbejdet mel-
lem forfatterne har givet mulighed for at 
bearbejde materialet fra flere perspektiver 
med henblik på at skabe forskningsmæssig 
distance til praksisbeskrivelserne præsen-
teret af den implicerede fysioterapeut på 
baggrund af journalnotater og uddybende 
notater. 

Afslutning
Artiklen giver indblik i hvordan gensidighed 
mellem patient og fysioterapeut giver mu-
lighed for øget indsigt hos begge, og at hen-
sigtsmæssig tilrettelæggelse af behandlingen 
kan give patienten en oplevelse af støtte, 
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Title: Physiotherapy as relational practice – treatment of  
torture survivors  
Abstract 

n Background: Treating torture survivors and other patient groups 
having experienced life-threatening situations, poses great 
challenges for the therapist in order to avoid re-traumatising the 
patient. It is of the utmost importance to conduct a thorough 
examination and treatment respecting the patient’s sense of 
meaning and experience of the world. This strengthens the 
patient’s sense of control and influence on his or her life. 

n  Method: Qualitative approach describing examination and 
treatment of two torture survivors. The analytical weight being 
on the differences between patients. Description of general 
considerations regarding supporting and re-orienting treatment 
based on the Norwegian psycho-motor tradition and a pheno-
menological understanding of the body.

n  Discussion: Key features in the examination of the two patients 
are presented including how summarizing conversations and 
physical findings are decisive in choosing treatment. Two dif-
ferent treatment progressions are brought forward focusing on 
specific and delimited actions intending to strengthen the vulne-
rable patient. This also provides a more re-orientating treatment 
of a patient, who can cope with handing over more control.

n Conclusion:  Examination and treatment adapted to the indivi-
dual patient can provide vulnerable patients with an experience 
of support, coping, recognition and cohesion making the treat-
ment aid self-help.

n Keywords: Torture survivors, trauma, Norwegian psychomotoric 
physiotheraphy.

mestring, anerkendelse og samhørighed. For at dette lykkes er det 
afgørende at styrke torturoverleveres selvfølelse, lindre symptomer 
og bedre funktionen mere alment. Mange torturoverlevere fortæller 
ikke spontant om deres traumer, og de risikerer derfor at få util-
strækkelig og inadækvat udredning og behandling. Alle sundheds-
professionelle kan med fordel være opmærksomme på symptomer 
på traumer, så patienten kan henvises til relevant behandling.
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fag ESSAY

Sammendrag 

Ingrid How Indregard, spesialist i psykia-
trisk og psykosomatisk fysioterapi, MNFF. 
Lektor og rådgiver i Nordland Fylkes-
kommune, spesialområde traumeterapi. 
ingind@vgs.nfk.no

Dette fagessayet ble akseptert 5.2.2016. 
Fagessay vurderes av fagredaktør. Ingen 
interessekonflikter oppgitt. 

n Dette fagessayet er en undring over 
hva som skaper tillit og trygghet i 
relasjonen mellom terapeut og et barn 
med traumesymptomer. Refleksjoner 
på veien til det første møtet. Hva vil 
det si å være til stede i kroppen og 
mentalisere om egne og den andres 
reaksjoner? Som terapeut; å legge 
bort all forforståelse og stille seg så 
åpen som mulig. 
  Relasjonen og terapien skapes i 
møtet. Pasient og terapeut er med-
skapere i denne prosessen. Behand-
lingen oppstår når de møtes og den 
kan en aldri forutse, vi kan aldri styre 
den prosessen helt. Bare ved å være 
nærværende, lytte etter kroppen, 
lytte etter pusten og kjenne etter i 
oss selv, kan vi ta imot den andre og 
den andres utrykk.

JEG SKAL KJØRE til arbeid grytidlig på mor-
genen, langt vekk fra der jeg bor. Det er vin-
ter, mørkt, glatt, og det snør. Hvorfor har jeg 
fått den glimrende martyridéen at jeg kan 
komme til pasientene én dag i uka, så de 
slipper å reise så langt til spesialist? 

Skitt, hva var det, et dunk? Jeg ser meg til-
bake. F…! Mannen min har satt bilen sin ak-
kurat der jeg pleier å svinge bakenden inn når 
jeg kjører på jobb. Har selvfølgelig glemt å se 
i speilet, har jo ikke akkurat vidsyn når jeg er 
sint og trøtt. Ja, jeg vet jeg burde ha sett i spei-
let, men det er jo ikke hans parkeringsplass! 

Nå må jeg regulere følelsene. Gi emo-
sjonene navn, innlemme dem i et refleksivt 
rom, la dem virke på resten av personlig-
heten, romme dem. Da vil mentaliserings-
evnen min bli bedre. Det vil si: Da vil jeg 
se, tenke, føle og handle klarere. Når jeg er 
følelsesmessig engasjert og har «trøtthets-
promille» er det kanskje ikke så rart at jeg er 
uoppmerksom. Nå må jeg konsentrere meg 
om kjøringa, være her og nå, nærværende 
og mindful, puste og merke kroppen. 

Fikk en telefon fra en fortvilet barnepsy-
kiater. Han sa: – Du må hjelpe meg med en 
åtte år gammel pasient som er blitt sykere og 
sykere under behandlingen siste halve året. 
Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Foreldrene 
tok kontakt med meg, fortalte han. Jenta de-
res hadde forandret seg så mye. Før var hun 
ei selvstendig jente i tredje klasse, nå helt 
uselvstendig. Mor er hjemme med jenta som 
har angst og hverken tørr å være alene eller 
på skolen. Hvilken behandling har hun fått? 
spurte jeg. Hun har fått kognitiv ekspone-
ringsterapi og angstdempende beroligende 
medisiner. Hun er nå grensepsykotisk, har 
separasjonsangst og OCD. 

Obs, det var mange alvorlige merkelap-

per å sette på ei lita jente.
– Jenta vil helst at foreldrene skal være 

inne i terapirommet, fortsatte barnepsykia-
teren, men da blir hun enda mer avhengig 
og klengete på dem, manipulerer for å unngå 
det ubehagelige. For eksempel bruker hun 
det å gå på do som en flukt når det blir for 
intenst for henne. Det får hun ikke lenger lov 
til av meg, og jeg foretrekker at foreldrene 
ikke er med på behandlingene. Hun sier også 
at hun ser en annen person når hun speiler 
seg, så foreldrene har måttet henge opp noe 
foran speilene. Jeg er redd for at hun holder 
på å utvikle en psykose, la psykiateren til. 

Jeg har lang venteliste, sa jeg og prøvde 
å kjøpe meg litt tid. Psykiateren ga seg ikke: 

– Hun skulle vært hos deg for lenge siden, 
du må ta henne inn. 

Jeg undrer meg, ei lita jente som er redd, 
henne vil de gi eksponeringsterapi? Hadde 
de ikke andre valg? Psykiateren håper kan-
skje at jeg som kroppsorientert traumetera-
peut har noe annet å tilføre? 

Nå skal jeg avsted og møte deg for første 
gang, Tara. 

Trygghet, kroppen og pusten er mitt 
kompass!
Hva er det motsatte av å være utrygg? –
trygg?

Kjenner jeg ennå er skjelven og har litt 
hjertebank etter at jeg rygget inn i mannen 
min sin bil, må sende han ei melding når jeg 
kommer på jobb og beklage. Har ikke tid til 
det nå, er allerede seint ute. Jeg sitter helt 
fremst i førersetet, anspent, det heter rygg-
stø for at jeg kan få støtte til ryggen min ak-
kurat nå. Ja, nå ble det bedre å puste. 

Tara er redd – det motsatte av å være redd 
er å oppleve trygghet. 

Veien til Tara:

Et fagessay om behandlingsrelasjonen, 
traumer og medvirkning

mailto:ingind@vgs.nfk.no
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Jeg tror jeg forteller henne at hun er lagkaptein  
på sin banehalvdel.

Hva er trygghet for meg? Det er å være 
sammen med personer jeg føler meg trygg 
på. Det er sansenes gjenkjennelse, forutsig-
barhet og å høre til. Å være i kontakt og mer-
ke min kropp, merke meg selv, hva jeg føler, 
sanser og fornemmer. Det gir meg trygghet. 
Det å være hjemme hos meg selv, finne det 
stille, rolige stedet i meg når det stormer 
som verst rundt meg. Orkanens øye som 
er stille midt i orkanens virvel. I stillheten 
og kontakten med pusten, som flo og fjære, 
som bølger som skyller gjennom kroppen. 
Innpustens fylde og utpustens sukk og slipp. 
Noen ganger er pusten overfladisk, rask og 
høyt oppe i brystkassen. Det er når jeg er 
på vakt, skanner omgivelsene for fare. Da er 
gjerne kroppen også på letten, i helspenn, 
fremst i stillongsen, som en pasient sa en 
gang. Eller som nå, da jeg fikk tunnelsyn. Jeg 
var opprørt og tenkte på alt annet enn å se i 
speilet. Det skjer noe med øynene når vi blir 
følelsesmessig i beredskap. 

Andre ganger er pusten min dyp og ro-
lig, kroppen er avslappet, øynene hviler i 
øyehulene og forteller meg at her kan det 
ikke være fare på ferde, her kan jeg slappe 
av og være meg selv. Pusten og kontakten 
med kroppen er mitt kompass. Når jeg er i 
kontakt med begge, kan jeg orientere meg i 
verden. Da er jeg hjemme og inne hos meg 
selv og ute på samme tid. Jeg kan se i speilet 
og på veien når jeg kjører og samtidig merke 
meg selv. Egentlig ganske viktig for trafikk-
sikkerheten! Hva er trygt og hva er farlig for 
meg? Det forteller pusten og kroppen meg. 

Hvordan skal jeg lage et trygt univers for 
deg, Tara? Jeg vet jo ikke hva som er trygg-
het for deg. Men jeg skal observere pusten 
din i ulike situasjoner fordi den blir alltid 
påvirket ved traumatiske påkjenninger. Når 
holder du pusten i spenning og når kan du 
puste lettet ut?  

Jeg antar at foreldrene inngår i Tara sitt re-
lativt trygge univers, siden hun søker til dem 
når hun får det dårlig. Hvorfor har da psy-
kiateren tatt bort foreldrene i terapirommet? 
Han har forsøkt å fjerne alle hennes fluktru-
ter, slik at hun ikke skal manipulere, slik at 
hun blir eksponert for det hun fryktet mest.  

Eksponeringsterapi vil blant annet si at 
pasienten blir bedt om å gjenfortelle de trau-

matiske situasjonene til terapeuten, på den 
måten eksponeres pasienten for noe som 
ligner den traumatiske hendelsen. Ved å re-
petere behandlingen, vil mange oppleve at 
minnene tones ned og symptomene bedres. 

Tara, forstår du hvorfor du skal trene på 
å være redd, sånn at du skal bli mindre redd 
etterpå?  

Alarmberedskap, en forsvarsstrategi
Hvis terapeuten ikke har kjennskap til trau-
mereaksjoner, og tolker Tara sine reaksjo-
ner som angst, kan Tara fort føle seg enda 
mer hjelpeløs, og symptomene i verste fall 
forverres. Eksponeringsterapi ved traumer 
krever et tillits- og trygghetsforhold mellom 
pasient og terapeut. Hadde Tara og behand-
leren det? 

Det er ikke første gangen hun har opp-
levd at helsevesenet har presset henne mot 
hennes vilje. Da hun var tre år og skulle ope-
reres for mandlene, måtte de binde henne 
fast fordi hun ropte og skrek. Hun motsat-
te seg å bli stukket i, sa psykiateren. Så du 
skjønner hun er en riktig fighter. 

Det høres for meg ut som traumerespon-
sen kamp eller fight.

Kamp-, flukt- og frysresponser er alle 
overlevelsesmekanismer når vi blir utsatt for 
traumatisk fare. Det er ikke noe vi velger av 
vond vilje, vi er designet til å ta i bruk dette 
fra overlevelseshjernen, reptilhjernen. Det 
går for tregt å bringe denne informasjonen 
opp til hjernebarken, den tenkende hjernen. 
Vi må handle nå, og vi må handle raskt for 
å overleve. Amygdala, vårt fare- og fryktsen-
ter, gir beskjed om at det er fare på ferde. 

Erfaringene sitter fortsatt i Tara sitt ner-
vesystem, i hennes kropp, en redsel for å sitte 
fast og ikke komme seg løs. Min lærer, trau-
meforskeren Peter Levine, sier at traumet 
ikke sitter i hendelsen og i historien, men 
sporene av de traumatiske erfaringene sitter 
i nervesystemet til den som er traumatisert.

Derfor nytter det ikke bare å snakke med 
Tara om det hun er redd for, når redselen 
sitter i kroppen og følelsene hennes, ikke i 
tankene og ordene. Hvis hun ikke kan flykte, 
hva gjør hun da? Jo, da flykter hun til et an-
net sted i sinnet. Det kalles dissosiasjon. I 
ytterste konsekvens kan hun flykte helt inn 

i psykosen, hvis det blir umulig for henne å 
være i denne virkeligheten.

Obs, nå har jeg selv dissosiert! Jeg husker 
ikke at jeg har kjørt den siste mila. Det er 
som om jeg våkner av min tankedrøm. Der 
er veien, fortsatt dårlig sikt, jeg må skjerpe 
meg, er ennå trøtt, drikker litt kald kaffe.

Hvor skal jeg møte deg, Tara? Hva er det 
motsatte av et lite, lukket behandlingsrom 
på et fremmed sted? En gymsal. Hvor kjen-
ner du deg mest trygg, Tara? 

Jeg prøver med gymsalen, et sted for be-
vegelse og lek, der kan også foreldrene være 
med. 

Berøring og kontakt
Kanskje hun har et kjæledyr hun kjenner seg 
trygg på og som kan være med? Det er ofte 
lettere å knytte seg til et dyr enn til et men-
neske. En kan ha mange sår i mellommen-
neskelige relasjoner, føle seg sviktet, forlatt, 
avvist og ikke inkludert. 

Jeg har en hund, og det er ingen ting som 
roer meg bedre ned enn å sitte og klappe på 
hunden min. Eller selvfølgelig aller helst å 
bli klappet på selv. Berøring har betydning 
for å føle seg trygg og avslappet. Men hva 
når en berøring ikke er god? Når en som 
Tara har opplevd å bli holdt fast av helseper-
sonell, hvordan vil hun oppleve å bli berørt 
av meg? 

«Berørt», vi har det i språket. Det rører 
ved våre emosjoner å bli berørt – er det trygt 
nok for henne? Kanskje må vi begynne med 
at hun berører og foreldrene berører, fordi 
de er kjente for hverandre.

Ved massasje frigjøres oxytocin-hor-
monet, som er hormonet for ro og vel-
være. Oxytocin er en motpol mot «kamp 
og flukt»-hormonene, som aktiviseres av 
alarmberedskap. Dermed kan vi si at massa-
sje har virkning mot stress. Oxytocin senker 
blant annet angstnivået. Ved berøring av alle 
slag går oxytocin-nivået i blodet opp. Både 
den som berører og den som blir berørt, 
skiller ut oxytocin.

Gjennom berøring kan Tara oppleve sine 
kroppsgrenser, her slutter hennes kropp, 
hennes hud, hennes kroppsgrenser mot om-
givelsene. Kanskje må hun ha noe mellom 
kroppen og berøringen i starten, for eksem-
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pel en ball med knotter, eller kan det hende 
at hun slapper best av med berøring hud 
mot hud? Det må vi finne ut av.

Frihet, autonomi, medbestemmelse
I gymsalen kan jeg lage en hinderløype. På 
denne måten får jeg sett hvordan hun beveger 
seg, balansen og koordineringen av kroppen. 
Er kroppen trygg eller utrygg i bevegelsene? 
Hvordan er hennes kroppslige ressurser? Li-
ker hun fysiske utfordringer, gir det henne 
en opplevelse av mestring og kontroll, eller 
minner det om prestasjon og nederlag? Hva 
er hennes erfaringsunivers? I det store rom-
met trenger vi ikke å ha øyekontakt. Da kan 
hun se hvor hun vil og relatere seg til meg når 
hun er klar for det, ikke fordi jeg presser meg 
på henne. Barn kommer når de er klare, de 
har en naturlig sjenerthet og nysgjerrighet, 
en naturlig grense. Jeg håper å vekke Taras 
naturlige sjenanse og frihet til å bevege seg ut 
og inn av kontakt, i hennes eget tempo.

Jeg selv føler meg trygg når jeg mestrer 
og har kontroll og når jeg får være med og 
bestemme. Autonomi, kontroll og medbe-
stemmelse er viktig for å føle seg trygg. 

Hvordan kan jeg legge til rette for at Tara 
kan føle seg trygg og få innflytelse? Jeg kan 
gå sammen med henne, som Bjørn Eidsvåg 
synger i «Eg ser». Vi er begge medskapere 
i prosessen. Derfor kan jeg ikke planlegge 
alt på forhånd. Jeg ønsker at hun skal få 
en korrigerende erfaring med terapi, hun 
er blitt reddere og reddere, og jeg tror hun 
har følt seg overkjørt og overveldet. Jeg vil 
at hun fra første stund skal kjenne at dette 
er noe hun mestrer. Det skal være lekpreget 
og lystbetont. Vi skal på jakt etter trygghet 
i kroppen og i relasjonene til de nærmeste 
hun har rundt seg. Vi skal på ressursjakt 
for å se hva som gir en fysiologisk respons i 
Tara som forteller oss at vi er på rett vei. At 
det parasympatiske nervesystemet tar henne 
ut fra fluktforsvaret og til avspenning, til å 
kunne være her og nå i kontakt med seg selv 
og omgivelsene. Hva får henne til å puste 
dypere og slippe et lettelsens sukk? Hva får 
henne til å bli ivrig, interessert, sjenert, nys-
gjerrig og glad? Hva kan hun fortelle meg 
om veien hennes til å finne trygghet i egen 
kropp, mestring og mening i eget liv? Hun 
sitter med svarene, jeg vil være på en reise 
sammen med henne inn i dette landskapet. 
Jeg vil be om unnskyldning, hvis jeg blir for 
ivrig og har prosjekter på hennes vegne. Jeg 
vil at hun skal sitte ved roret, jeg vil ikke 
dytte henne. De grenseoverskridende erfa-

ringene hun har opplevd med helsevesenet 
kan bare bli korrigert i møte med noen som 
respekterer hennes grenser fullt ut. Er spent 
på om jeg vil klare det, eller om aktivitets-
kåtheten tar meg fra væren til gjøren? Klarer 
jeg å være en forskjell? 

Kikker i speilet. Synes han som ligger bak 
meg er vel nært, tror jeg stopper og slipper 
han forbi.

Grenser
Grenser og trygghet hører sammen. Jeg vil 
prøve å be om lov når jeg beveger meg over 
på hennes banehalvdel. Jeg tror jeg forteller 
henne at hun er lagkaptein på sin banehalv-
del. Der kan hun invitere meg inn hvis hun 
vil. Hvis jeg går inn uten tillatelse, har jeg 
brutt vår avtale, og hun kan kaste meg ut. 

Enn om de som sier at hun manipulerer 
har rett? Jeg tror at hvis jeg tar vekk hennes 
mestringsstrategier, som er flukt og tvangs-
handlinger i ulike former, så tar jeg vekk 
hennes forsvar. Jeg kan ikke kle av henne før 
jeg har gitt henne nye klær hun kan ha på 
seg. Hun må lære nye verktøy, da vil flukten 
kanskje automatisk avta helt av seg selv. Hun 
skal få kontakt med sine iboende ressurser 
og medfødte kompetanser. Det er det beste 
forsvar. Hvis det blir attraktivt å være her og 
nå i kontakt med seg selv i bevegelse, i pust 
og avspenning, hvorfor skal hun da flykte? 
Dissosiasjonen kommer når det blir for van-
skelig å være til stede i smerten, i kroppen. 
En kan flykte fra å kjenne seg invadert og 
kontrollert, og fra avmaktsfølelse.

Grenser. Det å eie sitt Nei. Hun må først 
kunne si Nei før hun kan si Ja til hva hun øn-
sker. Jeg tror at små barn har grensene intak-
te. De sier Nei fra et skamløst sted med den 
største selvfølgelighet. Nei, jeg vil ikke! Gjø-
re selv, kan selv. Så lærer vi barnet raskt at 
det må spille en rolle, for eksempel late som 
om det er takknemlig når det får en myk 
julegave. Barnet lærer at det skal regulere de 
voksnes følelser og undertrykke sine egne 
for å beholde tilknytningen. Den er livsvik-
tig for å overleve. Barnet må sitte på fanget 
og klemme gud og hvermann fordi foreldre 
har sagt at det er høflig, onkel er snill, han vil 
bli lei seg hvis han ikke får en klem. Har Tara 
lignende grensekrenkende erfaringer? 

Traumets natur er overskridelse av gren-
ser. Traumatiske erfaringer betyr at pasien-
tens grenser er blitt invadert. Noe eller noen 
har kommet for fort eller for kraftig og en 
har ikke kunnet beskytte seg. 

Er det en utfordring i spesialisthelsetje-

nesten ikke å krenke pasientenes autonomi 
og grenser? Er det sånn at helsepersonell er 
spesialister på å definere hvor grensene går 
for den enkelte? Hvem har definisjonsmak-
ta? Hva med brukermedvirkning?

Hvordan kan jeg få Tara til å få kontakt 
med sitt opprinnelige Nei, slik at hun kan si 
Nei til meg når jeg kommer henne for nær? 
Et av målene med terapien er å gjeninnsette 
hennes grenser. Da må jeg «beJae» hennes 
Nei. Det vil si å oppmuntre og støtte «Neiet», 
ikke betrakte det som motstand og manipu-
lering. Hvordan få henne til å gå fra avmakt 
til makt i eget liv? Gå fra utrygghet til trygg-
het og tillit? Gjennom medbestemmelse? 

Det relasjonelle møte
Hvordan vil hun utforske gymsalens uni-
vers? Balanse i kropp og sinn. Det henger 
sammen. Hun må selv få utforske hvordan 
hun vil samle og beskytte seg kroppslig. Hva 
vil det si å være fleksibel? Henger fleksibilitet 
i kroppen sammen med fleksibilitet i sinnet? 
Jeg tror at spenninger, smerter og skrekk i 
kroppen, slik at en må holde pusten i angst, 
kan føre til en fiksering også i tankemønste-
ret. Hvis vi beveger oss sakte og puster rolig, 
oversetter hjernen dette til at her kan det jo 
ikke være farlig. Da faller sinnet og tankesur-
ret til ro, og en kommer til stede her og nå.

Jeg må selv være sentrert, åpen og i kon-
takt med min kropp og min pust. Jeg må 
være avslappet. Stress smitter, men det gjør 
også gjesp, sukk og avspenning. Jeg må tåle 
å ikke vite, men beholde nysgjerrigheten og 
utforskertrangen. Kanskje Tara blir smit-
tet av min nysgjerrighet? Jeg må gi fra meg 
makta. Jeg kan ikke skynde meg for å bli 
ferdig fordi neste pasient sitter og venter. Og 
jeg må ikke komme inn i rommet med stres-
set fra denne bilturen. Det vil hun merke, 
fordi hun er hypersensitiv og i alarmbered-
skap. Jeg må ha tid og ro og uten forstyrrel-
ser være der med hele meg, for henne. Det 
betyr at jeg ikke kan ta telefonen samtidig. 
Den tar meg vekk fra kontakten med henne 
og meg selv. Jeg tror at sakte er fortere, lite er 
mer, og nærvær, tid og kontakt er det sen-
trale i møte med Tara.

Endelig fremme, en slitsom biltur, men 
heldigvis ingen flere uhell.

Tara sitter i venterommet når jeg kom-
mer, hun sitter midt mellom foreldrene. Lil-
lesøster er også med. Tara har store, stirrende 
øyne, det er som hun holder meg fast med 
øynene sine, beina krøket oppunder seg. Når 
jeg kommer bort til henne, må hun på do. 
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Sammendrag 

n Bakgrunn: Kvinner med langvarige, «ubestemte» muskel- og skjelettplager er 
gjengangere i helsevesenet, og de går ofte i behandling hos fysioterapeut. Denne 
studien omhandler førstegangssamtaler mellom fysioterapeuter og kvinner med 
slike plager, og interessen er rettet mot hvilke tema som vektlegges i samtalen. 

n  Metode: Kvalitativ tilnærming, med åpne, ikke-deltakende observasjoner av to fysio-
terapeuter med hver sin pasient. 

n  Resultat: Artikkelen presenterer ett tema fra hver samtale. Det første omhand-
ler misforhold mellom legens skriftlige vurdering av pasientens helseproblem og 
pasientens egen sykdomsopplevelse. Det andre dreier seg om familiære relasjoner 
og omsorgsroller. Fysioterapeutene er lyttende og tar pasientenes bidrag på alvor. 
Samtidig regulerer og styrer de samtalen. Slik får fysioterapeutene et informasjons-
grunnlag for adekvate faglige vurderinger og beslutninger.

n  Konklusjon: Studien belyser hvordan fysioterapeuter ser sammenhenger mellom 
kroppslige plager, kjønn og livssituasjon. Kvinnenes egne erfaringer trekkes inn som 
en del av sykdomsforståelsen.  

n Nøkkelord: Fysioterapi, samtale, kvinner, ubestemte plager, epikrise.
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Denne vitenskapelige artikkelen er 
fagfellevurdert etter Fysioterapeutens 
retningslinjer, og ble akseptert 26.10.2015. 
Studien er godkjent av Regionale komiteer 
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Innledning
Muskel- og skjelettplager utgjør en stor an-
del av kvinners plager, og er en viktig grunn 
til at kvinner oppsøker helsevesenet (1). 
Slike plager bidrar også til omfattende lang-
tidsfravær og uførhet blant kvinner i norsk 
arbeidsliv (1,2). Muskel- og skjelettplager 
er en stor diagnosegruppe der mange dels 
overlappende diagnostiske betegnelser be-
nyttes. I mange tilfeller kan ikke medisinske 
undersøkelser påvise fysiologiske eller mor-
fologiske endringer som forklarer smertene 
– her omtalt som «ubestemte» muskel- og 
skjelettplager (1,3). Helseplager som ikke 
passer inn i klare diagnostiske kategorier 
innebærer utfordringer både for pasienter 
og helsepersonell. Kvinnene opplever ofte 
at de ikke blir forstått, og helsepersonell kan 

føle at de kommer til kort (3,4). 
Kvinner med «ubestemte» muskel- og 

skjelettplager er ofte gjengangere i helse-
vesenet. Mange har langvarige smerter, det 
vil si med varighet på tre måneder eller mer 
(5). Dette er pasienter som i mange tilfeller 
henvises til fysioterapeut. Hvordan pasien-
ten møtes første gang påvirker ikke bare det 
videre samarbeidet mellom fysioterapeut 
og pasient, men med all sannsynlighet også 
hvordan pasienten forholder seg til og tenker 
om sine plager (4). Det finnes studier som 
tar for seg samhandling i fysioterapipraksis 
(se for eksempel 6), men detaljstudier av 
hvordan fysioterapeuter samtaler med kvin-
ner med slike plager er lite utforsket. Denne 
artikkelen bygger på en observasjonsstudie 
av to førstegangsmøter. Interessen er rettet 

mot samtalen ut fra den antagelse at den 
danner grunnlag for videre valg av under-
søkelse og behandling. Hovedfokus er ret-
tet mot fysioterapeutene siden de i kraft av 
å være profesjonelle har størst innflytelse 
over samtalens innhold (4,7,8). Studien tok 
utgangspunkt i følgende problemstilling: 
Hvilke tema vektlegger fysioterapeuten i 
anamnesen, og hvordan utvikler samtalen 
seg mellom fysioterapeut og pasient? 

Teoretiske perspektiver
Kroppsforståelse
Fysioterapeuter har kroppen som kunn-
skapsfelt, og kroppen er innfallsvinkelen i 
undersøkelse og behandling. Fagutøvelse 
og forståelse av helse og sykdom påvirkes 
av kroppsforståelse (4,9). Vi har støttet oss 

Samtaler i fysioterapi 
En observasjonsstudie av førstegangsmøter
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til fenomenologisk teori der kroppen for-
stås som et uttrykksfelt og som sentrum 
for erfaringer (10-12). Det innebærer at 
pasienters opplevde liv anses som en gyldig 
kunnskapskilde for å forstå deres helsepro-
blemer. Mennesker preges av sin historie og 
sine erfaringer, og kroppen preges også av 
samfunn og miljø (12,13). Et fenomenolo-
gisk kroppssyn står i kontrast til en biome-
disinsk tenkning som er basert på en kropp/
sjel-dualisme og en kunnskapsutvikling der 
fokus i økende grad har blitt rettet innover 
i kroppen, og skilt fra den enkelte pasients 
erfaring (4,10-12). 

Kjønn
Kjønn er et biologisk kjennetegn på men-
nesker, men forstås samtidig som formet og 
skapt av kulturelle forestillinger, normer og 
idealer som ytrer seg i menneskelig (sam)
handling (12-14). Hvordan menn og kvin-
ner opplever seg selv, hvordan egenskaper 
og uttrykk assosieres til kvinnelighet eller 
mannlighet, samt hvordan makt, arbeid og 
ressurser fordeles i samfunnet og kobles til 
kjønn, påvirker også oppfatninger av helse 
og sykdom. Forståelse av kvinners helsepro-
blemer forutsetter derfor innsikt i biologi, 
livsvilkår og sosiokulturelle forhold (14-16). 
Dette er derfor relevante perspektiver å ta 
i betraktning i den pågående debatten om 
kvinners høye sykefravær.

Mennesker forholder seg til hverandres 
være- og snakkemåter ut fra bevisste og 
ubevisste forestillinger om hva som er pas-
sende, for eksempel forbundet med det å 
være kvinne og mann (16). Tradisjonelt har 
kvinner hatt hovedansvaret for oppdragelse 
av barn, ivaretatt familiens følelsesmessige 
behov og tatt seg av husarbeid. Dette er et 
sosialt mønster som vedvarer, selv om menn 
er mer involverte i foreldreomsorg og hus-
arbeid i dag enn for noen tiår siden (17,18). 
Sosial praksis og rådende forestillinger om 
kjønn preger hvordan vi ter oss og hvordan 
vi snakker, og kvinner og menn har ofte 
forskjellige snakkemåter. Et typisk trekk 
som er veldokumentert hos kvinner er at de 
generelt er opptatt av fellesskap og tilhørig-
het i samtaler, og at de setter relasjoner høyt 
(19,20).

Kommunikasjon
Forholdet mellom fysioterapeut og pasient 
er asymmetrisk, der fysioterapeuten i kraft 
av å være profesjonell har mer makt enn pa-
sienten. Dette innebærer at fysioterapeuten 

i størst grad kan definere hva som er av be-
tydning i kliniske møter (4,7,8). Slike møter 
er på flere måter mer forhåndsbestemte enn 
mange andre sosiale situasjoner, og det lig-
ger en del forventninger til hvem partene 
skal være overfor hverandre. Selv om mye 
er forhåndsbestemt, er det likevel behov for 
forhandlinger om hva som skal gjelde i det 
enkelte møte (4). Av den grunn er det in-
teressant å se nærmere på hvordan kliniske 
samtaler utvikler seg, og hvordan partene 
bygger på hverandre eller ei.

Menneskelig samhandling er komplekse 
prosesser som kan studeres på mange måter. 
Vi har støttet oss til Goffmans perspektiver 
som understreker at når mennesker sam-
handler, justerer og tilpasser de seg konti-
nuerlig til hverandre og til situasjonen slik 
at de er vedvarende – bevisst og ubevist – 
informasjonskilder for hverandre. Den ene 
deltakeren gjør noe, som den andre så føl-
ger opp, som så skaper kontekst for videre 
handlinger. Dette innebærer at deltakende 
parter mer eller mindre kontinuerlig sor-
terer informasjon som relevant/irrelevant 
og passende/upassende: Noe følges opp, og 
noe overses (21,22). Det spesielle i kliniske 
møter er at fysioterapeuten, som den profe-
sjonelle, regulerer samtalens innhold på to 
måter: Ved å stille spørsmål, og ved selektiv 
oppmerksomhet. Det er altså den profesjo-
nelle som bestemmer hva som følges opp, og 
hva som overhøres (4). 

Metode
Artikkelen bygger på et mastergradsprosjekt 
der førsteforfatter utførte to åpne ikke-del-
takende observasjoner av to psykomotoris-
ke fysioterapeuter med hver sin pasient (23). 
Psykomotoriske fysioterapeuter ble valgt 
som deltakere, siden kvinner med langva-
rige muskel- og skjelettplager ofte oppsøker 
fysioterapeuter med denne kompetansen 
(24). 

Rekruttering av deltakere ble foretatt ved 
direkte forespørsel til et tjuetalls terapeuter, 
hvorav to ga positiv respons. Begge fysiote-
rapeutene er kvinner og privatpraktiserende 
med lang erfaring. Terapeutene kontaktet 
aktuelle pasienter som sto på deres ventelis-
ter, og informert samtykke ble signert i for-
kant av observasjonene. En observasjonsgu-
ide ble utarbeidet, og samtalene ble tatt opp 
på lydbånd og transkribert ordrett. Når ma-
terialet endres til tekst forsvinner kroppslige 
budskap (25). For å bevare mest mulig av 
konteksten ble ansiktsuttrykk, blikkontakt, 

kroppsholdning og stillingsendringer notert 
og inkludert i transkripsjonene.

Hele materialet ble gjennomgått flere 
ganger for å få et helhetlig inntrykk, og ulike 
samtaletema ble deretter identifisert og ana-
lysert. Tema som ble viet tid og oppmerk-
somhet av terapeut og pasient er tolket som 
viktige og relevante. Under konsultasjonene 
ble flere tema berørt, og mye måtte utelates 
av hensyn til prosjektets omfang. I denne ar-
tikkelen har vi valgt å fokusere på to tema 
som belyser spesielt sentrale problemstil-
linger. 

Studien ble godkjent av Regionale komi-
teer for medisinsk og helsefaglig forsknings-
etikk (REK) før oppstart.

Resultater 
Her presenteres ett tema fra hver av de to 
samtalene. Fra observasjon 1 rettes søkely-
set mot misforholdet som kom fram i møtet 
mellom pasientens egen sykdomsopplevelse 
og hva som ble rapportert i epikrisen om 
hennes tilstand. Fra observasjon 2 belyses 
familierelasjoner og omsorgsroller. Felles for 
begge samtalene er at fysioterapeutene har 
en åpen og lyttende tilnærming, og at deres 
oppmerksomhet er rettet mot pasientene og 
deres historier. Partene bekrefter hverandre 
under samtalen, ikke minst ved stadig blik-
kontakt og ved at de ofte gjentar den andres 
ord og uttrykk. Det siste gjelder særlig fy-
sioterapeutene som har mange bekreftende 
utsagn av typen «ja» og «mm». Pasientene 
har fått fiktive navn. 

Observasjon 1
«Eva» er i 30-årene og er henvist til psy-
komotorisk fysioterapi grunnet langvarige 
ryggsmerter. Hun har vært utredet i spesia-
listhelsetjenesten uten at det er påvist funn 
som forklarer ryggsmertene, og i epikrisen 
fra sykehuset er avspenningsøvelser gitt som 
behandlingsforslag. Eva har i tillegg diagno-
sen Mb. Crohn, men denne er ifølge opplys-
ninger i epikrisen av en mild art, og er godt 
kontrollert. Hun er gift, jobber full stilling i 
hjemmesykepleien og har en sønn som går 
på barneskolen. 

Samtalen begynner åpent med at fysiote-
rapeuten ber Eva fortelle hvordan hun har 
det, og hva som bringer henne til psykomo-
torisk fysioterapeut. Ryggsmertene er det 
første Eva forteller om, og fysioterapeuten 
følger opp med spørsmål om smerteinten-
sitet og -variasjon, hvordan hun fungerer 
hjemme og om jobbsituasjonen. Jobben er 
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et tema det dveles ved, da Eva har en travel 
arbeidsdag med ulike fysiske belastninger 
som bidrar til at ryggplagene øker. Senere i 
samtalen blir Evas Mb. Crohn et tema:

Fysioterapeut: Jeg forsto det sånn at Mb. 
Crohn ikke plager deg så forferdelig mye for 
tiden?

Eva: Jo, det gjør den jo. Det så jeg også at 
de hadde skrevet og den har jo vært aktiv hele 
tiden. 

Fysioterapeut: Ja? Okei…
Eva: Så jeg stusser litt på at de hadde skre-

vet det i epikrisen på sykehuset. For den har 
jo vært aktiv egentlig. Det har den vært siden 
jeg fikk den. Ja. Så den har vært litt vanskelig 
å medisinere og… men jeg er bedre nå enn jeg 
har vært i mange år altså… sånn… men den 
er fortsatt aktiv.

Det er tydelig at informasjonen i epi-
krisen ikke samsvarer med Evas egen syk-
domsopplevelse. Hun fremstår som forund-
ret over måten det er fremstilt på og virker 
uenig i vurderingen. Likevel uttaler hun 
seg forsiktig ved å si at hun «stusser litt», at 
medisineringen har vært «litt» vanskelig, og 
at hun er bedre nå enn hun har vært før. 

Observasjon 2
«Liv» er i 60-årene og er også henvist grun-
net langvarige ryggsmerter. Hun har i tillegg 
vært plaget av «hjertebank» den siste tiden. 
Liv er gift og har en voksen sønn. Hun har 
jobbet på kontor, men er nå pensjonist. Liv 
har gått til behandling for ryggplagene sine 
hos fysioterapeut og kiropraktor flere ganger 
tidligere.  

Fysioterapeuten tar opp ryggplagene som 
første tema. De snakker om plagenes utvik-
ling og varighet, og om tidligere behand-
lingstiltak. Videre spør fysioterapeuten om 
livssituasjon, tidligere arbeidsforhold og om 
erfaringer og omstendigheter knyttet til Livs 
hjertebank.

Samtalen tar en vending når Liv forteller 
at det har vært flere dødsfall i familien de 
siste årene. Det hun beskriver som «travel-
het» begynte da faren hennes døde og mo-
ren på 90 år ble alene. Liv bruker mye tid på 
å følge opp moren sin. Dette er et sentralt og 
tilbakevendende tema. Fysioterapeuten spør 
hvor mye ansvar som faller på Liv og om det 

er andre familiemedlemmer som hjelper til. 
Liv forteller at hun har en bror som også bi-
drar, men hun tar seg mest av den daglige 
oppfølgingen. Følgende utdrag viser en liten 
del av hvordan temaet berøres:

Fysioterapeut: Fordelingen av oppgaver 
virker litt skeiv?

Liv: I grunn… 
Fysioterapeut: I grunn…
Liv: … så er den litt skeiv. Men det har jo 

litt med mor å gjøre også for hun… det er lik-
som meg da.

Fysioterapeut: Det er deg…
Liv: De andre de er opptatt, så de skal hun 

ikke bry. Så…
Fysioterapeut: Hvordan er forholdet ditt 

til mor?
Liv forteller at forholdet til moren er bra. 

Fysioterapeutens spørsmål er direkte og per-
sonlig, og kan oppfattes som pågående. Det 
er åpenbart at det har høy relevans fordi det 
sannsynligvis hadde vært en høyere belast-
ning for Liv å ta seg av mor dersom forhol-
det hadde vært anstrengt. Liv er på besøk 
hos moren sin nesten daglig. Hun handler, 
steller hagen, ringer henne om kveldene, og 
hun har ofte moren på helgebesøk. Liv har 
også en voksen sønn som bor alene, og hun 
hjelper gjerne til hjemme hos han når hun 
er på besøk. Fysioterapeuten tar opp gren-
sesetting: 

Fysioterapeut: Tror du at du er flink til å 
strekke deg? At du lett gjør litt mer enn det 
du behøver?

Liv: Ja, jeg har funnet ut at det må være 
sånn (ler).

Fysioterapeut: Ja. Har du noen idé om at 
det kanskje kan forandres litt på? At du kan 
si stopp? Eller?

Fysioterapeuten følger opp temaet på en 
måte som signaliserer at hun ikke tar Livs 
omsorgsrolle overfor mor som en selvfølge: 
Hun spør Liv om hun heller bør sette gren-
ser. Fysioterapeuten viser interesse for Livs 
situasjon, og gjennom spørsmålene hun stil-
ler får hun viktig informasjon om Livs prio-
riteringer, vurderinger, ønsker og behov. På 
denne måten viser fysioterapeuten at hun er 
bevisst på roller og forventninger knyttet til 
kjønn – og dette ligger som en underliggen-
de rød tråd i store deler av samtalen. Videre 

lurer fysioterapeuten på om Liv får dårlig 
samvittighet dersom hun avviser sin mor. 
Fysioterapeuten sier:

«… det kan være de gode relasjonene i 
livet – å ha noen som trenger en, og så kan 
det bli… av og til litt for mye sånn at en aldri 
føler seg fri. Og vi syns det er vanskelig å si 
nei og får dårlig samvittighet og den slags.»

Dette kan tolkes som at fysioterapeuten 
har en forestilling om at Liv, fordi hun er 
kvinne, har lett for å få dårlig samvittighet. 
Forstått på den måten, er det et eksempel på 
at fysioterapeuter gjennom sin fagutøvelse 
kommuniserer oppfatninger om kjønn. Det 
kan også tolkes som en måte å vise forståelse 
på, noe som er et eksempel på at kvinner er 
opptatt av det relasjonelle, og å skape felles-
skap og samhørighet i samtaler seg imellom 
(16,19,20).

Diskusjon
Det kan i blant være utfordrende for hel-
sepersonell å forstå pasientens problemer, 
enten det gjelder «ubestemte» helseplager 
eller plager med mer spesifikke diagnoser 
(4,26). Epikrisen er et viktig informasjons-
grunnlag som preger annet helsepersonells 
inntrykk og forståelse av pasientens plager, 
og kan være førende for valg av tiltak (4,27). 
Utdraget fra observasjon 1 viser et eksem-
pel på at faglige vurderinger som formidles 
i skrift ikke alltid stemmer overens med pa-
sientens erfaringer og sykdomsoppfatning. 

Kort sagt

•	 Studien belyser hvordan fysioterapeuter 
bruker sin faglige autoritet og posisjon 
til å regulere samtalen, samtidig som 
pasientene anerkjennes for sine bidrag.

•	 Eksemplene viser at det er viktig å 
etterspørre pasienters egne erfarin-
ger som grunnlag for å forstå deres 
helseplager.

•	 Funn i studien kan bidra til større forstå-
else for hvordan erfaringer og roller 
kan knyttes til kjønn, og derigjennom 
påvirke samtalen og samhandlingen 
mellom fysioterapeut og pasient.

Det kan i blant være utfordrende for helsepersonell 
å forstå pasientens problemer.
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Det er ikke nødvendigvis samsvar mellom 
det som skrives, det som skjer i praksis, og 
hva pasientene selv har å si. Å sette av til-
strekkelig tid til samtale er ikke alltid lett i 
travle arbeidsdager med høyt arbeidspress. 
Eksempelet understreker betydningen av å 
lytte, og gi pasienter muligheter til å komme 
med sin versjon. Søker fysioterapeuter ak-
tivt etter å få innblikk i hvordan pasienters 
plager påvirker deres liv? Hva tillegges mest 
vekt i utredning og undersøkelser: Testre-
sultater, kliniske funksjonsvurderinger, og/
eller pasientens egen beskrivelse? 

I samtalen fra observasjon 2 er familie-
relasjoner og omsorgsroller et sentralt tema, 
og dette ses i sammenheng med Livs helse-
problemer. Fysioterapeuten stiller spørsmål 
ved noe som gjerne forventes av kvinner – og 
noe de selv forventer – at de skal strekke seg 
langt for sine nærmeste. Dette er i tråd med 
et tradisjonelt kvinneideal. Mange kvinner 
havner i en moralsk konflikt mellom å iva-
reta relasjoner og ivareta seg selv, og de som 
prioriterer egne behov kan stå i fare for å bli 
oppfattet som selvopptatte (16,17,19). Hel-
sepersonell kan ubevisst støtte opp under 
tradisjonelle kvinneideal dersom de stiller 
spørsmål som kommuniserer forventninger 
om at kvinner alltid skal stille opp. Gjen-
nom sin fagutøvelse kan fysioterapeuter 
bidra til å videreføre eller endre forventnin-
ger til kvinner, derfor er det viktig å reflek-
tere over kjønnete forestillinger. Ved å være 
mer bevisst på hvordan forventninger og 
forestillinger om kjønn kommer til uttrykk 
– og ofte er innbakt – i faglige spørsmål og 
handlinger, kan fysioterapeuter justere egen 
praksis ved å utvikle større sensitivitet for 
hvordan kvinner – og menn – uttrykker seg, 
foretar valg og prioriteringer i sine liv (16).

Andre sentrale spørsmål som aktualise-
res i forlengelsen av begge konsultasjoner 
knytter seg til hvordan sykdom forstås og 
defineres, da det kan være vanskelig å trekke 
klare grenser mellom hva som skal gjelde 
som sykdom og ikke. Her berører vi tema 
som har skapt mye debatt de siste tiår i rela-
sjon til sykefravær, og hva som skal gi rett 
til sykelønn (2,28). Diagnostiske klassifika-
sjonssystemer baseres i stor grad på en bio-
medisinsk forståelse, der sykdom knyttes til 
objektive funn som kan avdekkes ved tester 
og målinger. Det er den objektive, målbare 
informasjonen om kroppens indre proses-
ser som har høyest prestisje i medisinen. 
Kroniske sykdommer og «ubestemte» pla-
ger som ikke lar seg plassere i definerte syk-

domskategorier har lavere status, og de er 
mer utbredt blant kvinner. Dette preger alle, 
helsepersonell, pasienter og befolkningen 
for øvrig (16,29). På denne bakgrunn, er det 
nærliggende å stille spørsmål om kvinner 
som Eva, som sliter med langvarige ryggpla-
ger og Crohns sykdom, blir tatt på alvor. 

På tross av at det er det objektive og mål-
bare som settes høyt i medisinen, viser det 
seg at pasienters egne sykdomshistorier er et 
viktig grunnlag for diagnostisering (26,30). 
Dette understreker betydningen av informa-
sjon som kommer frem i samtalen, og frem-
hever at biomedisinen ikke alltid kan gi full-
stendige svar. Det trengs forståelsesrammer 
som tar høyde for sammenhenger mellom 
kropp, følelser og sosialt liv og for hvordan 
slike sammenhenger påvirker helse. Pasien-
tene i denne studien har begge langvarige 
ryggplager, men de har også andre helsepla-
ger og andre belastninger i hverdagen som 
gjøres til tema i samtalene. Dette under-
streker betydningen av en fenomenologisk 
kroppsforståelse i fysioterapipraksis, og at 
mennesker preges av sine livserfaringer – 
også kroppslig. 

Samfunnsendringer har skapt andre krav 
til kvinner i dag, og de er med på å forme 
kvinners syn på seg selv og bidrar til nye 
forventninger. En vanlig hypotese som an-
vendes for å forklare at kvinner har høyere 
sykefravær enn menn, er kombinasjonen av 
forpliktelser i hjem og arbeidsliv. På dette 
grunnlag stilles det spørsmål om presset på 
norske kvinner i dag er for høyt (28). «Ube-
stemte» muskel- og skjelettplager er blant 
de hyppigste grunnene til sykemeldinger. 
Det er videre tankevekkende at store de-
ler av sykefraværet blant kvinner skyldes 
plager som er «uforklarlige». Dette aktua-
liserer behov for å stille spørsmål om hva 
som gjelder som diagnostiske kriterier, og 
hvilken kunnskap om kroppen som vektleg-
ges i diagnostisering. Kroppen er en biolo-
gisk organisme, samtidig som den er sosial 
og erfarende (4). Ved å være orientert mot 
sammenhenger mellom kropp, opplevelser 
og livserfaring kan fysioterapeuter få viktig 
informasjon om hva «ubestemte» plager kan 
dreie seg om. Når pasienter inviteres til å 
dele sine erfaringer og fysioterapeutene er 
lydhøre, bedres muligheter for at videre un-
dersøkelse og valg av behandling bygger på 
en felles forståelse mellom fysioterapeut og 
pasient. På denne måten kan plager bli min-
dre «ubestemte».   

Metodediskusjon
I prosjektet studeres faktisk praksis. Obser-
vasjonene gir innblikk i hvordan psykomo-
toriske fysioterapeuter møter kvinner med 
langvarige muskel- og skjelettplager, hva 
de snakker om og på hvilke måter. Denne 
tilnærmingen anses derfor som egnet til å 
svare på problemstillingen. Prosjektet med 
kun to observasjoner har klare begrensnin-
ger. I kvalitativ forskning er man opptatt av i 
hvilken grad analyser av et lite materiale kan 
si noe om andre tilsvarende studieenheter 
(12). Med et lite materiale gis ikke grunnlag 
for generaliseringer som gjelder alle psyko-
motoriske fysioterapeuter, eller alle kvinner 
med langvarige plager. Det gir derimot inn-
blikk i «ubestemte» plager som problemfelt, 
og bidrar til kunnskap om hva slike plager 
kan dreie seg om, og hvordan fysioterapeut 
og pasient kan snakke sammen for å skape 
felles forståelse. 

Begge forfatterne er fysioterapeuter, og 
det har preget tolkning og bearbeiding av 
materialet. Andreforfatter har en bred faglig 
bakgrunn som både forsker og kliniker, og 
utøver psykomotorisk fysioterapi i sin prak-
sis. Forfatterne har samarbeidet om studien 
og har bearbeidet artikkelen i fellesskap, noe 
som har gjort det mulig å belyse materia-
let fra flere perspektiver og innfallsvinkler. 
Dette har bidratt til å skape forskningsmes-
sig distanse. Samtidig har vi forsøkt å skape 
nærhet til materialet ved å inkludere utdrag 
fra samtalene og tydeliggjøre deltakernes 
stemmer for slik å øke studiens troverdighet. 

Implikasjoner for praksis
Fysioterapeuter får ofte pasienter der hen-
visningen er uklar med henhold til hvilke 
problemer pasienten har. Studien belyser 
hvordan terapeutene får nødvendig infor-
masjonsgrunnlag i anamnesen for å kunne 
ta faglige vurderinger og beslutninger. Ved 
hjelp av faglig autoritet og posisjon og sin se-
lektive oppmerksomhet, styrer de samtalen 
samtidig som pasientene inviteres til å dele 
sin versjon. Eksemplene viser at det er vik-
tig å etterspørre pasienters egne erfaringer 
som grunnlag for å forstå deres helseplager. 
Studien bidrar også til dypere forståelse av 
hvordan erfaringer og roller kan knyttes til 
kjønn, og påvirke samtale og samhandling 
mellom fysioterapeut og pasient. Forvent-
ninger knyttet til omsorg og oppfølging 
av familiemedlemmer kan prege kvinner 
kroppslig – og kan tillegges betydning i fy-
sioterapi. Gjennom samtalen får fysiotera-
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peuter et informasjonsgrunnlag som legger 
føringer for valg av kliniske undersøkelser 
og påfølgende behandling. 

Avslutning
Kvinner med «ubestemte» muskel- og skje-
lettplager henvises i mange tilfeller til fysio-
terapeut. I anamnesen kan fysioterapeuten, 
som den profesjonelle, styre samtalen og få 
viktig informasjon om kvinnenes erfaringer 
og kroppslige plager. Ved å anerkjenne pa-
sientenes bidrag kan fysioterapeuter få en 
bredere forståelse for helseplager, og hvor-
dan helseplagene henger sammen med pa-
sientenes hverdagsliv.

Studier av samhandling i klinisk prak-
sis kan gi kunnskap om hvordan pasienter 
møtes, og hvordan felles forståelse mellom 
fysioterapeut og pasient skapes. Med tanke 
på at «ubestemte» muskel- og skjelettplager 
er et stort problemfelt, trengs mer forskning 
som belyser kommunikasjon og samhand-
ling i undersøkelser og behandlingssitua-
sjoner. Dette kan bidra til økt kunnskap om 
slike plager, og om hvordan fysioterapeuter 
foretar faglige vurderinger i et videre forløp. 

Referanser
1. Ihlebæk, C., Brage, S., Natvig, B. et al Forekomst av 
muskel- og skjelettlidelser i Norge. Tidsskrift for den 
norske legeforening 2010; 130 (23): 2365-2368.
2. Ose, S. Kunnskap om sykefravær: Nye norske bidrag. 
SINTEF rapport A14516, 2010. https://www.sintef.no/
globalassets/upload/konsern/media/sykerapport.pdf
3. Malterud, K. Kvinners ubestemte helseplager. Oslo: 
Pax forlag AS, 2001.
4. Thornquist, E. Kommunikasjon: Teoretiske per-
spektiver på praksis i helsetjenesten. Oslo: Gyldendal 
Akademiske, 2009.
5. Folkehelserapporten 2014 – Helsetilstanden i Norge. 
Rapport 4/2014. Oslo: Nasjonalt Folkehelseinstitutt, 
2014. 
6. Thornquist, E. & Gretland, A. Kropp, samtale og delta-
kelse. Del 1. To praksissituasjoner – en sammenligning. 
Fysioterapeuten 2003; 70 (7), s. 18-24.
7. Svennevig, J. Språk og samhandling: Innføring i 
kommunikasjonsteori og diskursanalyse. 2. utg. Oslo: 
Cappelen Damm, 2010.
8. Måseide, P. (1991). Possibly abusive, often benign, 
and always necessary. On power and domination in 
medical practice. Sociology of Health and Illness 1991: 
13 (4): 545-561.  
9. King, L.S. Medical Thinking: a Historical Preface. 
Princeton, N.J. Princeton University Press, 1982.
10. Merleau-Ponty, M. Kroppens fenomenologi. Oslo: 
Pax forlag AS, 1994.
11. Leder, D. The Absent Body. Chicago: University of 
Chicago Press, 1990.  
12. Thornquist, E. Vitenskapsfilosofi og vitenskaps-
teori: for helsefag. Bergen: Fagbokforlaget, 2003. 
13. Bourdieu, P. Meditasjoner. Oslo: Pax forlag AS, 
1999.
14. Dahle, R. Forståelser av kjønn i fysioterapi. Fysio-
terapeuten 2001: (11) <http://fysioterapeuten.no/
Fag-og-vitenskap/Fagartikler/Forstaaelser-av-kjoenn-i-
fysioterapi> (15.09.2013).

15. Sosial- og helsedepartementet. Kvinners helse i 
Norge. NOU 1999:13. Oslo, Statens forvaltningstjenes-
te. http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/nou-
er/1999/nou-1999-13.html?id=141704 (08.01.14)
16. Thornquist, E. Helsearbeid i kjønnsperspektiv. 
Fysioterapeuten 2001; (11). <http://fysioterapeuten.
no/Fag-og-vitenskap/Fagartikler/Helsearbeid-i-kjoenn-
sperspektiv> (12.02.2014).
17. Haavind, H. Liten og stor. Mødres omsorg og barns 
utviklingsmuligheter. Oslo: Universitetsforlaget, 1987.
18. Haavind, H. Midt i tredje akt? Fedres deltakelse 
i det omsorgsfulle foreldreskap. Tidsskrift for norsk 
psykologforening 2006; 43: 683-693.
19. Gilligan, C. Med en annen stemme. Oslo: Gyldendal 
Norsk Forlag AS, 2002.
20. Tannen, D. Det er ikke det jeg sier: Når menn og 
kvinner snakker sammen. Oslo: Cappelen, 1992.
21. Goffmann, E. Vårt rollespill til daglig: En studie i 
hverdagslivets dramatikk. Oslo: Pax forlag AS, 1992.
22. Kendon, A. Goffman’s Approach to Face-to-Face In-
teraction. I: Drew, P. & Wootton, A. red. Erving Goffman: 
exploring the interaction order. Cambridge, Polity Press, 
1988: 14-40.
23. Fraas, I. Møter i fysioterapi – samtaler mellom psy-
komotoriske fysioterapeuter og kvinner med langvarige 
muskel- og skjelettproblemer. Mastergradsoppgave. 
Bergen: Høgskolen i Bergen, 2014. 
24. Aabakken, L., Aabakken, B., Øfsti, L. et al. Psykomo-
torisk fysioterapi – pasientenes utgangspunkt og deres 
vurdering av behandlingsresultat. Tidsskrift for Den 
norske lægeforening 1991; 111: 1619-23. 
25. Thornquist, E. Movement and interaction: the 
Sherbourne approach and documentation. Oslo: Univer-
sitetsforlaget, 2012. 
26. Malterud, M. Diagnosen – et samhandlingsprodukt 
med sosiale konsekvenser. Tidsskrift for Den norske 
lægeforening 1994; 114 (8): 967-969.
27. Thornquist, E. Fysioterapeuters journaler – en 
sykehusundersøkelse. Fysioterapeuten 2007; 74 (3): 
19-24.
28. Hagelund, A. Sykefraværets politikk – trygdeordnin-

gen som ikke lot seg rikke? Cappelen Damm Akademisk, 
2014.
29. Album, D. Sykdommers og medisinske spesialiteters 
prestisje. Tidsskrift for den norske lægeforening 1991; 
111 (17): 2127-2133.
30. Førde, R. Sjukdomsbegrepet – fallgrop og utfor-
dring. Tidsskrift for den norske legeforening 1993; 113 
(17): 2163-2166.

Title: Conversations in physiotherapy practice – an observational study of first encounters 
Abstract 

n Background: Medically unexplained musculoskeletal disorders are common among 
women, and many female patients are referred to physiotherapists for such complaints. 
This study investigates conversations in first encounters between physiotherapists and 
women with medically unexplained musculoskeletal disorders. The aim is to gain an 
insight into the topics that are explored and emphasized. 

n  Method: Non-participating observations of two first encounters between physiothera-
pists and their patients were conducted.

n  Results: One topic from each conversation is presented and discussed. The first regards 
a mismatch between the understanding of the patient’s health problem expressed in 
the discharge summary from a physician, and the patient’s own experience. The other 
subject discussed in this article deals with family relations and –care. The therapists 
are attentive to and take the patients’ concerns seriously. During the conversation they 
gather information which is decisive for further examination and treatment.

n Conclusion: This article contributes to knowledge about the physiotherapists’ un-
derstanding of connections between body, gender and the patients’ situation in life. 
Moreover, it is demonstrated how the patients’ experiences function as a central source 
of knowledge.
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disorders, discharge summary. 
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Overspisingslidelse og kroppsbilde- 
forstyrrelse

Innledning
Antall overvektige stiger i den norske be-
folkningen (1). Myndighetene har påpekt de 
helsemessige utfordringene knyttet til over-
vekt og fedme, og gitt primær- og spesialist-
helsetjenestene i oppdrag å tilby vektreduse-
rende behandling (2,3). Fysioterapeuter har 
en sentral rolle i denne behandlingen (Ibid.). 

Enkelte personer med overvekt eller fed-
me har også en spiseforstyrrelse (4). For dis-
se er kropp og mat innvevd i psykologiske 
prosesser som omhandler følelsesregulering 
(5). Vektreduserende tiltak som trening og 
kostholdsveiledning er ofte utilstrekkelig for 
denne pasientgruppen, behandlingen må 
også rettes mot de psykologiske aspektene 
ved pasientenes spiseforstyrrelse (5,6). 

Artikkelen oppsummerer erfaringer fra 
et prosjekt ved Regionalt Kompetansesenter 
for Spiseforstyrrelser (RKSF) i Helse Nord-

Trøndelag. Formålet med prosjektet var å få 
økt kunnskap om pasienter med overvekt 
og spiseforstyrrelsesproblematikk da dette 
er en gruppe som i økende grad henvises til 
RKSF. Overspisingslidelse er etablert som 
en ny diagnose i DSM5 (den amerikanske 
psykiatriforeningens diagnosemanual). Til-
standen karakteriseres ved overspising uten 
kompensatorisk atferd som oppkast, bruk 
av avføringsmidler eller overdreven tre-
ning, overspisingen har en viss regelmessig-
het (to dager i uken de siste seks mnd.) og 
ledsages av betydelig psykisk ubehag (avsky, 
depresjon, skam, skyld) (7). I WHOs klassi-
fikasjonssystem, ICD10, blir pasienter med 
denne problematikken diagnostisert med 
uspesifisert spiseforstyrrelse (F50.9), andre 
spesifiserte spiseforstyrrelser (F50.8) eller 
atypisk bulimi (F 50.3) (8). 

Hensikt
Hensikten med artikkelen er å rette søkelys 
mot overspisingslidelse og kroppsbilde. Mer 
spesifikt vil jeg redegjøre for kroppsbildefor-
styrrelsens rolle ved spiseforstyrrelser gene-
relt og diskutere kroppsbildets relevans for 
overspisingslidelse spesielt. Aktuelle verktøy 
for kartlegging av kroppsbilde for pasienter 
med overspisingslidelse vil bli presentert. 
Artikkelen gjengir data fra kartlegging av 
fire pasienter som deltok i et gruppebehand-
lingstilbud. 

Hoveddel
Spiseforstyrrelse som uttrykk for 
selvforstyrrelse
Spiseforstyrrelser manifesterer seg enten 
i form av restriktivt matinntak som ved 
anoreksi, gjennom overspising med kom-

Sammendrag 

n Innledning: Myndighetene har påpekt de helsemessige utfordringene knyttet til 
overvekt og fedme, og gitt primær- og spesialisthelsetjenesten i oppdrag å tilby 
vektreduserende behandling. Fysioterapeuter har en sentral rolle i denne behandlin-
gen. Hensikten med artikkelen er å rette søkelys mot kartlegging og behandling av 
kroppsbildeforstyrrelse hos pasienter med overspisingslidelse.

n  Hoveddel: I et prosjekt ble fire pasienter med overspisingslidelse undersøkt for ulike 
dimensjoner av kroppsbildeforstyrrelse ved hjelp av ulike selvrapporteringsskjema. 
Pasientene som deltok rapporterte kroppsbildeforstyrrelser på nivå med pasienter 
med anoreksi og bulimi. Enkeltstudier indikerer at alvorlighetsgrad av kroppsbildefor-
styrrelser forekommer uavhengig av spiseforstyrrelsesdiagnose, og at fortrolighet 
til egen kropp kan være en sentral variabel i forståelsen av sammenheng mellom 
kroppsbilde og spiseforstyrrelsessymptomer. 

n Avslutning: Fysioterapeuter som møter pasienter med overvekt og overspisingsli-
delse oppfordres til å undersøke kroppsbilde og behandle eventuelle kroppsbildevan-
sker, samt å bidra med vitenskapelig dokumentasjon av dette arbeidet.  

n Nøkkelord: Overspisingslidelse, kroppsbildeforstyrrelse, kartlegging, behandling, 
fedme.
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Kroppsbildeforstyrrelse er ikke et kriterium 
ved overspisingslidelse.

Kort sagt

•	 Fysioterapeuter som møter pasienter 
med overvekt og overspisingslidelse 
oppfordres til å undersøke kroppsbilde 
og behandle eventuelle kroppsbilde-
vansker. 

•	 Da økt fortrolighet til egen kropp ser ut 
til å være viktig for endring av spise-
forstyrrelsessymptomer generelt, kan 
fysioterapeutens rolle i behandlingen bli 
et viktig bidrag.

•	 Det trengs mer forskningsbasert kunn-
skap om kroppsbildeforstyrrelse ved 
overspisingslidelse. Fysioterapeuter har 
gode forutsetninger til å kunne bidra i 
dette arbeidet. 

pensasjon (oppkast, trening eller bruk av 
avføringsmidler), som ved bulimi eller ved 
overspising uten kompensasjon som ved 
overspisingslidelse. Pasientenes overopp-
tatthet av vekt og form kan forklares med 
utgangspunkt i ulike fagtradisjoner; både 
psykologiske, biologiske og kulturelle (9).

Et psykologisk perspektiv på spisefor-
styrrelsenes etiologi, er at den utvikles fra en 
selvforstyrrelse med mangelfull integrering 
av kroppslige erfaringer og følelser i selvet 
(10). Selvpsykologen Daniel Stern hevder at 
opplevelsen av å være hel og sammenheng-
ende, og opplevelsen av å ha egne følelser 
som kan kommuniseres i møte med andre 
uten at kontakten med den andre brytes, 
utgjør sentrale deler av selvutviklingen (11). 
Erfaringene er grunnleggende relasjonelle, 
starter i barnets første leveår, og fortsetter 
som kilde til opplevelse av subjektivitet livet 
gjennom (Ibid). Også nevrobiologen Dama-
sio hevder at følelsesbevissthet alltid vil være 
knyttet til sansning av kroppens tilstand 
(12). Han beskriver hvordan den grunn-
leggende bevisstheten om hvem vi er, kjer-
neselvet, bygger på en oppmerksomhet om 
kroppens tilstand i samhandling med ver-
den (Ibid). På den andre siden kan mang- 
lende kontakt med indre liv, og vansker med 
å stole på egne fornemmelser og følelser, gi 
«an overwhelming sense of ineffectiveness» 
og manglende følelse av å leve sitt eget liv 
(10, s. 381). 

Begrepet «psykisk ekvivalens» kan bidra 
til å belyse hvorfor kontroll av kroppen for 
noen blir en måte å mestre den manglende 
kontakten med sitt indre liv (Ibid.). Psykisk 
ekvivalens viser til en primitiv brist på sym-
bolisering hvor ytre og indre realitet opple-
ves som like (13). For pasienter med spise-
forstyrrelse dreier det seg om vansker med å 
oversette kroppslige signaler, og at pasienten 
opplever at det er en umiddelbar likhet mel-
lom kroppslige fornemmelser og følelser på 
den ene siden, og opplevelse av kroppens ut-
strekning på den andre. Kaotiske kroppslige 
erfaringer omsettes til kroppslig uavgrenset-
het, som bare kan imøtegås ved slanking. 
Det er dette som utgjør kjernen i den spise-
forstyrrede psykopatologien, og som forstås 
som et forstyrret kroppsbilde (10). 

Har personer med overspisingslidelse et 
forstyrret kroppsbilde?
Ved anoreksi og bulimi er forstyrret kropps-
bilde, spesifisert som overvurdering av vekt 
og kroppsforms betydning for selvvurderin-
gen, et diagnostisk kriterium (7,8). 

Kroppsbildeforstyrrelsen anses som 
et mer stabilt trekk ved personen enn 
kroppsmisnøye, og forandres av endring 
i selvfølelse over tid, heller enn endring 
i stemningsleie eller kroppsform (14). 
Kroppsbildeforstyrrelse er ikke et kriterium 
ved overspisingslidelse. Før siste revisjon av 
DSM argumenterte imidlertid flere for at 
kroppsbildeforstyrrelse også burde med på 
listen som spesifiserer denne spiseforstyr-
relsen (15,16,17). Bakgrunnen for dette var 
studier som indikerer at pasienter med over-
spisingslidelse, og som overvurderer vekt og 
kroppsforms betydning for selvvurderingen, 
har mer alvorlig spiseforstyrret psykopato-
logi og dårligere effekt av behandling sam-
menlignet med pasienter som ikke har en 
slik kroppsbildeforstyrrelse (Ibid.). 

Før prosjektets oppstart, var inntrykket 
at det kliniske bildet for mange av pasien-
tene med overspisingslidelse og overvekt 
hadde likhetstrekk med pasienter med ano-
reksi og bulimi. Et spørsmål var om pasi-
entenes livslange forsøk på å slanke seg var 
et uttrykk for overvurderingen av vekt og 

kroppsforms betydning, som tilsvarende 
leder anorektikeren ut i sulting og bulimi-
keren ut i overspising og oppkast. På bak-
grunn av diskusjon knyttet til diagnostiske 
kriterier og klinisk erfaring, var det en for-
ståelse av at de underliggende psykologiske 
vanskene ved anoreksi og bulimi også kunne 
være gjeldende for overspisingslidelse. Må-
let var derfor å kartlegge ulike aspekter ved 
kroppsbildet for disse pasientene, selv om 
dette ikke var avgjørende for fastsetting av 
diagnose. 

Metode
Seks pasienter ble inkludert i prosjektet og sa 
ja til deltakelse i ukentlig, poliklinisk grup-
pebehandling med 24 samlinger à to timer, 
ledet av psykolog og fysioterapeut. Pasien-
tene var henvist til RKSF av fastlege, DPS el-
ler Obesitaspoliklinikken ved St. Olavs hos-
pital. Alle hadde mye erfaring med slanking, 
vektreduksjon og påfølgende vektoppgang. 
Ved oppstart av prosjektet var overspisings-
lidelse en prøvediagnose i DSM-4. Alle pa-
sientene fylte kriterier for denne diagnosen. 
Da ICD-10 er gjeldende diagnosemanual i 
Norge, ble pasientene diagnostisert med F 
50.9, uspesifisert spiseforstyrrelse. 

To pasienter trakk seg underveis i pro-
sjektet, den ene etter andre samling, den 
andre etter 19. samling. Fire pasienter full-
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førte behandlingstilbudet. Det rapporteres 
data kun fra de fire pasientene som fullførte 
behandlingen.

Alle pasientene var kvinner, alder var 
mellom 24 og 49 år. En var singel og barn-
løs, de øvrige levde i parforhold og hadde 
barn. En hadde utdanning på videregående 
nivå, to på høgskolenivå, en var student. To 
var i jobb, en var ufør, en mottok penger fra 
NAV. Kvinnenes oppveksthistorie bar preg 
av psykisk lidelse i nær familie (foreldre, 
besteforeldre og/eller søsken). Flere hadde 
vært utsatt for vold eller seksuelle krenkel-
ser/overgrep som barn eller voksne. 

Studien ble vurdert og godkjent av Re-
gional komité for medisinsk og helsefaglig 
forskningsetikk, Midt-Norge. Pasientene 
fikk skriftlig og muntlig informasjon om 
prosjektet og avga skriftlig samtykke om å 
delta i studien. Alle pasientene hadde behov 
for videre behandling etter avsluttet gruppe-
tilbud, og fikk tilbud om individuell polikli-
nisk oppfølging. 

Kartleggingsverktøy
Da overspisingslidelse ikke har vært en egen 
diagnostisk kategori før inntil nylig, og det 
ikke er enighet om hvorvidt kroppsbildefor-
styrrelse er en del av lidelsen, er det heller 
ikke utarbeidet egne verktøy for kartlegging 
av pasientenes kroppsbilde, som tilfellet er 
for anoreksi og bulimi. For å belyse vansker 
som kan knyttes til kroppsbilde valgte vi å 
se nærmere på følgende selvrapporterings-
skjema, noen i sin helhet, andre representert 
ved enkeltspørsmål: 

Eating Disorder Examination Question-
naire, EDE-Q 6.0 (18) kartlegger holdnings-
aspekter ved spiseforstyrrelsespatologi, og 
spesielt betydningen vekt og figur har for 
å avgjøre egenverd. Skjemaet har svaralter-
nativer som skaleres fra 1-6, hvor 6 er maks 
skår, cut-off er satt til 3. Spørsmål 22 og 
23 omhandler overvurdering av kropp og 
forms betydning for selvvurdering, det diag-
nostiske kriteriet for kroppsbildeforstyrrelse 
ved anoreksi og bulimi. Vi har sett spesifikt 
på disse to spørsmålene.

Eating Disorder Inventory, EDI-2 (19) 
kartlegger psykologiske faktorer ved en 
spiseforstyrrelse. På EDI-2 skjer avkryssing 
på en 6-delt skala hvorav 1-3 rangeres som 
utenfor problemområdet, de tre neste alter-
nativene benevnes som patologiske i styrke 
1, 2 eller 3. En av faktorene er interoseptiv 
oppmerksomhet og omhandler responden-
tens gjenkjennelse av, og evne til presis res-

pons på, emosjonelle tilstander i kroppen. 
Vi har sett spesifikt på denne faktoren.  

I tillegg kartla vi affektbevissthet med To-
ronto Alexithymia Scale (TAS) (20). 

Aleksitymi er et begrep som viser til 
manglende ord for følelser. Det er ikke en 
psykiatrisk diagnose, men brukes for å be-
nevne manglende evne til å identifisere, dif-
ferensiere og symbolisere følelser (21). Pasi-
enter med spiseforstyrrelser har spesifikke 
vansker med å identifisere og beskrive af-
fektive tilstander sammenlignet med friske 
kontroller målt ved TAS (ibid.). Aleksitymi 
og nedsatt evne til interoseptiv oppmerk-
somhet er til dels overlappende begreper for 
det samme fenomenet (Ibid.). Skår mellom 
0-51 tilsvarer ikke aleksitymi, 52-60 tilsvarer 
mulig aleksitymi og skåring lik eller over 61 
tilsvarer aleksitymi (20).

Vi anvendte også Body Attitude Test, 
BAT som er et validert skjema for å kart-
legge subjektive erfaringer og holdninger 
pasienter med spiseforstyrrelser har med 
tanke på egen kropp (22). Skjemaet består 
av 20 spørsmål som samlet gir indikasjon 
på grad av kroppsbildeforstyrrelse, samt dif-
ferensierer mellom ulike dimensjoner ved 
kroppsbildet: 1: negativ vurdering av egen 
kroppsstørrelse, 2: manglende fortrolig-
het med egen kropp og 3: generell misnøye 
med egen kropp. Skjemaet har også en såkalt 
«restfaktor» bestående av to spørsmål som 
omhandler opptatthet av egen kropp (Ibid.). 
Svaralternativene er rangert på en 6-delt 
skala fra 0 (aldri) til 5 (alltid), maksimum 
sumskår er 100 og cut-off 36.

Resultater
På EDE-Q skåret alle pasientene over cut-
off-verdi, tre av deltakerne skåret 6, mens 
den fjerde skåret 4. 

På EDI-2 skåret tre av pasientene over 
cut-off-verdi for interoseptiv oppmerksom-
het (1, 1.1, 1.9), noe som plasserer dem i ne-
dre og midtre del av problemområdet. Den 
fjerde skåret under det som er definert som 
patologisk (0.6). 

På TAS skåret alle pasientene over cut-
off-verdi, med henholdsvis 61, 66, 71 og 73. 

PÅ BAT skåret alle pasientene over cut-
off-verdi, med totalsum på henholdsvis 59, 
67, 83 og 87. Det er imidlertid usikkert hva 
de høye tallene sier om kroppsbildet, da 
BAT er validert i forhold til pasienter med 
henholdsvis anoreksi, bulimi og kontroll-
grupper (22). Dimensjon 2, fortrolighet 
til egen kropp, utgjøres av spørsmål som 

kan besvares uavhengig av kroppsstørrelse, 
mens de andre dimensjonene forutsetter 
vekt under eller tilsvarende normalvekt. En 
norsk studie viser at for pasienter som ble 
behandlet i sengepost for anoreksi, bulimi 
eller EDNOS (en restkategori for pasien-
ter som mangler ett eller flere kriterier for 
å oppfylle diagnosen anoreksi eller bulimi i 
DSM4), var snittskåren for denne dimensjo-
nen 3.07 (23). Pasientene i vår pilot skåret 
i gjennomsnitt 3.05, altså omtrent like høyt. 

Diskusjon
Kartleggingsverktøyene ga informasjon om 
de to sentrale faktorene ved et forstyrret 
kroppsbilde, nemlig nedsatt kontakt med og 
forståelse av eget indre liv, og overvurdering 
av vekt og kroppsforms betydning for selv-
vurdering. Legges det selvpsykologiske per-
spektivet til grunn for forståelsen av spise-
forstyrrelser, er det opplevelsen av et kaotisk 
indre (kroppslige fornemmelser og følelser 
som ikke gir mening) og forsøket på å ta 
kontroll gjennom vektregulering (psykisk 
ekvivalens), som utgjør kjernen i kropps-
bildeforstyrrelsen og er selve dynamikken i 
spiseforstyrrelsen (10). Pasientene i prosjek-
tet rapporterte vansker som samsvarer med 
disse faktorene: De strevde med å merke og 
forstå kroppslige signaler og følelser, de over-
vurderte vekt- og kroppsforms betydning for 
selvvurdering og de hadde nedsatt fortrolig-
het til egen kropp. Dette styrker inntrykket 
av at pasienter med overspisingslidelse også 
kan ha en kroppsbildeforstyrrelse. 

Manglende evne til å merke, differensiere 
og gi uttrykk for kroppslige sensasjoner og 
følelser kan forstås som avskåring fra den 
primære kilden til opplevelsen av å være et 
avgrenset subjekt, med selvstendige opple-
velser, følelser og tanker. Når opplevelser i 
kroppen er kaotiske og uforståelige, svekkes 
også fortroligheten til at kroppslige tegn og 
følelser kan gi meningsfull informasjon om 
egen tilstand.

I en studie av døgnbehandling for spi-
seforstyrrelser fant forskerne at økt fortro-
lighet til egen kropp (målt ved BAT) er en 
signifikant prediktor for positiv endring på 
EDI-2 (som måler spiseforstyrrelsessymp-
tomer) (23). Fortrolighet til egen kropp kan 
altså være en sentral variabel i forståelsen av 
sammenheng mellom kroppsbilde og spi-
seforstyrrelsessymptomer, noe nettopp det 
selvpsykologiske perspektivet antar. 

En annen studie indikerer at alvorlighets-
grad av kroppsbildeforstyrrelse forekommer 
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uavhengig av diagnose (anoreksi, bulimi el-
ler EDNOS) (24). Forfatterne understreker 
at det i klinisk arbeid er viktig å identifisere 
individuelle forskjeller for å kunne gi god 
behandling (Ibid). Fysioterapeuter kan gjen-
nom kroppsundersøkelsen utdype kartleg-
ging gjort ved selvrapporteringsskjema. Her 
kan man spesifikt undersøke hvordan pro-
blemene kommer til uttrykk gjennom hold-
ning, bevegelse, kroppsstruktur, autonome 
reaksjoner, spontanitet, tilstedeværelse i 
situasjonen, evne til å sette ord på egne opp-
levelser her-og-nå og til å sette grenser (25). 

Studien har metodiske svakheter. Forske-
rens erfaring med spiseforstyrrelser kan på 
den ene siden ha bidratt til at klinisk rele-
vante spørsmål er undersøkt. På den andre 
siden kan de samme erfaringene ha stått i 
veien for alternative perspektiver og reflek-
sjoner såkalt feltblindhet (26). Videre er 
studien basert på et svært begrenset utvalg 
pasienter. Resultatene må derfor betraktes 
som en pilotstudie, og et utgangspunkt for 
videre forskning.

Avslutning 
I RKSF erfarer vi at grundig kartlegging, 
psykoedukasjon om kroppsbilde samt fy-
sioterapeutisk behandling som øker for-
trolighet til kroppen uavhengig av vekt, er 
nødvendig i møte med pasienter med over-
spisingslidelse. Da økt fortrolighet til egen 
kropp ser ut til å være viktig for endring av 
spiseforstyrrelsessymptomer generelt, kan 
fysioterapeutens rolle i behandlingen være 
et viktig bidrag. Fysioterapeuter som møter 
pasienter med overspisingslidelse oppfor-
dres derfor til å gjøre kliniske undersøkel-
ser og å ta i bruk selvrapporteringsskjema 
for å kartlegge pasientenes kroppsbilde og 
behandle eventuelle kroppsbildevansker. 
Det er i tillegg relevant å ha kroppsbilde-
forstyrrelser i tankene ved behandling av 
overvekt og fedme. Selv om de fleste som 
søker behandling for overvekt ikke har en 
spiseforstyrrelse, vet vi at opp mot 30% kan 
ha det (6). Det er derfor trolig mange med 
udiagnostisert spiseforstyrrelse i behandling 
av overvekt og fedme både i primær- og spe-
sialisthelsetjenesten. Det er behov for større 
studier som undersøker og utdyper kunn-
skapen om forholdet mellom kroppsbilde og 
spiseforstyrrelse hos personer med overspi-
singslidelse. Fysioterapeuter har gode forut-
setninger for å bidra i dette arbeidet. 
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Title: Binge eating disorder and body image disturbance 
Abstract 

n Introduction: The risks associated with overweight and obesity are a concern to Nor-
wegian health authorities. Both community based and inpatient treatment to provide 
weight loss are established. Physiotherapists have a central role in these programs. 
Some individuals struggling with overweight or obesity also have an eating disorder. 
Treatment that targets weight only is often not sufficient for these patients. Thus, the 
aim of this study is to explore body image in individuals with binge eating disorder. 

n  Main part: By using various questionnaires we investigated the incidence of several 
aspects of body image disorder in four patients with binge eating disorder. The patients 
reported body image disturbance at the same level as patients with anorexia and buli-
mia. Single studies indicate that severity of body image disturbance occurs regardless 
of eating disorder diagnosis, and familiarity with one’s own body may be a key variable 
in understanding the relationship between body image and eating disorder symptoms. 

n Sum up: We encourage physiotherapists engaged in treatment programs for patients 
with obesity and binge eating disorder to investigate and treat body image problems, 
and to contribute to the development of scientific knowledge. 

n Keywords: Binge eating disorder, body image disturbance, mapping, treatment.
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Innledning
«Jeg har fått en pasient som er i dyp sorg 
etter å ha mistet mannen sin. Jeg lurer på 
hvordan, og om, jeg kan hjelpe henne med 
psykomotorisk fysioterapi», sa en yngre kol-
lega til meg. Det var ikke tid til å diskutere 
der og da, men spørsmålet ble værende i 
meg. Når verden raser sammen og hjertet 
brister – hva kan vi som fysioterapeuter bi-
dra med? Hvordan kan vi bruke vår kunn-
skap om kropp, følelser og funksjon på en 
måte som fremmer helse og hjelper den 
sørgende i denne vanskelige livstilstanden? 
I teksten vil jeg bevege meg undersøkende 
i dette landskapet med utgangspunkt i kli-
niske og personlige erfaringer, forskning og 
litteratur.

Sorgen
Alle møter sorgen – den er en normal del 
av livet. Samtidig er sorgen etter dødsfall 
i nær familie noe av det mest personlige, 
dramatiske og smertefulle vi opplever. Den 
påvirker oss sterkt – på kropp og sjel – den 
påvirker oss som hele mennesker. Man kan 
faktisk dø av hjertesorg. Graden av stress i 
kroppen kan være så kraftig at hjertet endrer 
fasong og fører til død. Tilstanden kalles 
«broken heart syndrome» (1). 

Hvordan vi reagerer når våre nærmeste 
dør, og veien sorgen fører oss inn på, er 
uforutsigbar, individuell og personlig. «Sorg 
viser seg å være et sted, ingen av oss kjen-
ner, før vi når fram», skriver forfatteren Joan 
Didion i boken «De magiske tankers år», 
der hun på gjenkjennbart vis skriver om 
året etter at mannen døde (2). De kropps-
lige symptomene varierer. «Jeg visste ikke at 
det skulle gjøre så vondt – i kroppen» sier 
en sørgende. «Det er så forferdelig tungt å 
puste» sier en annen. Og en tredje forteller 
om den uendelige trettheten og utmattelsen. 
Ofte må det kanskje bare være sånn – lenge. 
Det er nødvendig. 

Hvis den sørgende blir henvist til fysiote-
rapi er det som regel med utgangspunkt i en 
kroppslig diagnose. Sorg har til nå ikke vært 
egen diagnose eller sykemeldingsgrunn (3). 
Historiene som ligger bak de kroppslige 
symptomene varierer. 

Et rom i Paris
Veggene er gammelrosa. Det er ettermiddag 
og noen solstråler sniker seg inn i rommet, 
et rom med skråtak, i et lite hotell, midt i 
Paris. Trine har akkurat våknet av ettermid-
dagsluren. Kroppen kjennes varm og god 
under dynen; 27 års bursdag og om noen 
timer skal den feires på Moulin Rouge. Det 
banker på døren. «Dette kan jeg ikke skjøn-
ne, det tåler jeg ikke. Da går jeg i stykker», 
tenker hun noen minutter senere.  Hun har 
fått vite at moren er død, under plutselige og 
dramatiske omstendigheter i et land langt 

borte.  Hun fryser, pusten er nesten stoppet 
opp og kroppen liksom krymper og stivner.  
Ved å være helt stille og bli til nesten ingen-
ting blir tankene og følelsene også til ingen-
ting. Hun har mistet en mor, hun går ut, det 
er rød campari i glasset på fortausrestauran-
ten de sitter på for å prøve å få livet til å gå 
mens de venter, på å fly hjem, snakke, ordne, 
begrave.  Hun beveger seg, hun har ikke gått 
i stykker, men hvem er hun? (4). 

Noen ganger i livet må vi tåle det vi 
ikke tror vi tåler
For å overleve finner vi løsninger, vi stivner, 
beskytter oss med kroppen mot følelsene som 
ikke er til å bære; ved å holde pusten, spenne 
musklene eller fjerne oss fra den kroppen 
som har i seg alle tårene og all fortvilelsen og 
all angsten. Det er godt vi kan dette.  Det er 
nødvendig. Det er sant – jeg var i Paris.  

I mitt arbeid som psykomotorisk fysio-
terapeut er dette en del av min erfaring og 
kroppslige kunnskap. Mange av pasientene 
jeg får til behandling har måttet holde kon-
troll eller fjerne seg fra sin egen kropp og 
følelser – over lang tid. Det kan etter hvert 
gi hodepine, vondt i nakken, vondt i skul-
drene, pusteproblemer, vondt i ryggen eller 
magen.  Ofte er det slik at kroppen husker og 
har i seg spor fra det vi ikke selv lenger kan 
se opprinnelsen til. Det kan ha vært alvor-
lige livshendelser eller det kan være mindre 
dramatisk, uvaner vi legger oss til. Mitt ar-
beid handler om å hjelpe pasientene med å 
bli bedre av de kroppslige plagene de kom-
mer med. Det handler også om å hjelpe dem 
til en forståelse av hva hodepinen eller rygg-
plagene kan henge sammen med.  Det kan 
være enkelt; de kjenner de løfter skuldrene 
når de stresser. Noen enkle øvelser og hjelp 
til å forandre vaner kan skape en endring.  
Andre ganger er det vanskelig, det handler 
ikke om øvelser, det handler om å kunne tåle 
livet. Sorgen og savnet kan vi ikke ta bort. 
Men kanskje har vi en kunnskap som kan 
lindre, eller hjelpe noe?   
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fysioterapi, Brygga Fysioterapi, Tromsø. 
Universitetslektor, UiT Norges arktiske 
universitet. Epost: nina.tvedten@uit.no.

Dette fagessayet ble akseptert 7.3.16. 
Fagessay vurderes av fagredaktør. Ingen 
interessekonflikter oppgitt.

n Artikkelen er ment som et bidrag til å 
forstå mer av hvordan fysioterapeuter 
kan møte mennesker i sorg på en god 
måte. De blir som regel henvist til 
fysioterapi på grunn av de kroppslige 
symptomene denne livstilstanden kan 
medføre. Med utgangspunkt i kliniske 
og personlige erfaringer, forskning og 
litteratur reflekteres det over om, og 
hvordan, fysioterapeuter kan bruke 
sin kunnskap om kropp, følelse og 
funksjon til å hjelpe den sørgende og 
fremme helse.
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Det finnes ingen enkle metoder eller løsninger når 
det gjelder sorg.

Ordene  
Forfatteren Bjørg Vik skriver i romanen 
«Roser i et sprukket krus» om Maja på 60 år 
som plutselig mister mannen sin (5). Det er 
en roman og forfatteren er selv enke når hun 
skriver den. Ett års tid etter mannens død 
møter vi Maja utenfor kjøpesenteret. 

«Jeg vil ikke, tenker Maja, jeg vil ikke bli 
sittende på en benk ved kassene i et kjøpesen-
ter og stirre tomt ut i luften. Jeg vil leve. Noe i 
kroppen hennes vegrer seg for å leve. Muskel-
spenningene er så sterke, så smertefulle, til sist 
kan hun nesten ikke sitte. Det er som å sitte 
på tennisballer» (5). 

Guri, hennes venninne, ordner opp så 
hun kommer til en psykomotorisk fysiotera-
peut; Karen Andersen. Fysioterapeuten er til 
å begynne med usikker på om avspennings-
behandling er riktig for Maja, om det kan-
skje er for tidlig? Kanskje trenger hun enda 
muskelpanseret?

«Hun går forsiktig til verks, Maja bare lig-
ger der, urørlig under de gode hendene, lyt-
ter til den myke stemmen. Hun snakker om å 

puste, om å være tilstede i kroppen, kjenne alt 
det gode den gjør for deg. Forklarer stillferdig 
hvordan muskelspillet henger sammen, ån-
dedrett, balanse, sittestillinger, ganglag. Om 
å slippe hele mennesket frem, ikke være redd 
for følelser, du må gråte, slippe sorgen løs» (5).

Som fysioterapeuter har vi en kunnskap 
om sammenhenger mellom muskelspennin-
ger, pust, funksjon og følelser som er over-
raskende lite kjent hos mange. Å formidle 
denne kunnskapen med ord til pasienten 
kan være et utgangspunkt for å forstå mer 
av sammenhengen mellom egne kropps-
lige symptomer og livssituasjonen de er i. Å 
kjenne at ordene stemmer med egne kropps-
lige erfaringer og bli bekreftet på at det er en 
normal reaksjon i en unormal livssituasjon, 
er betryggende.  Plagene er ikke lenger dif-
fuse eller uforståelige.

Sosiologen Antonovskys teorier (6), 
som er mye brukt i helsefremmende ar-
beid, understreker betydningen av opple-
velse av sammenheng. «Det handler nettopp 
om dette: hvordan vi forstår og håndterer 

«stressfaktorer» som uunngåelig møter oss 
i livet» (7).

Kroppen
«Maja døser under de behagelige berøringene. 
Når hun legger seg ned på benken er kroppen 
vaktsom, skuldrene ligger i luften. Karen lir-
ker dem langsomt på plass. Tør du låne meg 
skulderen din litt? Og armen? Og Maja slip-
per, gir gjerne fra seg en arm, en skulder, 
hva som helst, for å oppleve velværet etter at 
behandlingen er over og Karen Andersen for-
svinner bak et forheng. Kroppen svever noen 
centimeter over benken, smertefri, avslap-
pet. Og midt i velværet, tennisballene som er 
borte, musklene som igjen arbeider normalt, 
kjenner hun en varme i underlivet, der alt har 
vært kaldt og avlåst.

Idet hun går ned trappen merker hun 
for første gang på måneder hvor sulten hun 
er, hun har lyst på alt, biff, tartarsmørbrød, 
karbonader, hamburgere, hvasomhelst. Det 
eneste hun ikke har lyst på er en røyk. Merke-
lig» (5).
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Ord om sammenhenger er ofte ikke nok 
alene. I behandlingen av Maja ser vi at fy-
sioterapeuten hjelper Maja til å få en ny 
kroppslig erfaring; en erfaring av å kjenne 
forskjell på det anspente og det avspente, 
hun opplever det gode i å tørre å gi slipp. 
Hun kjenner også at smertene blir borte. Og 
ikke minst kan hun igjen kjenne liv og san-
selighet i kroppen. Det gir håp, som er hel-
sefremmende. Vi vet i dag at måten vi tenker 
rundt våre plager; med angst for forverring 
eller forventning og håp om bedring, har be-
tydning for helse (6). 

Ved langvarig smerteproblematikk er det 
som om kroppen ikke har skjønt at faren er 
over. Den fortsetter å være anspent, aktivert 
og kontrollert til tross for at personen kan-
skje ikke trenger det lenger. Hos Maja kan 
det virke som om tiden er inne, hun trenger 
ikke lenger å beskytte seg så mye mot følel-
sene og mot sorgen. Fysioterapeuten hjelper 
henne til å erfare det. Høyst sannsynlig vil 
anspenthet og smerter komme og gå i lang 
tid. Kanskje kan hennes nye bevissthet og 
kontakt med hva som skjer i kroppen hjelpe 
henne til å forstå og akseptere at hun må 
leve i et tempo hun tåler.  Hun kan også 
hjelpe seg selv til noe mindre anspenthet 
og smerter gjennom enkle bevegelser og av-
spenning. Kanskje kan en bedre kropp gjøre 
livet noe lettere, til tross for savnet som må 
bæres.

Pusten
Pusteproblemer er vanlige i forbindelse med 
dødsfall og sorg. Å puste mindre er en måte 
å beskytte seg mot følelsene (8). For Trine 
var det å puste mer kontrollert nødvendig 
for å overleve et uventet, plutselig dødsfall 
det skulle ta lang tid å bearbeide. Lenge var 
det lukket for både følelser og minner.  An-
strengelsen med å puste og smertene det et-
ter hvert ga i bryst og nakke og skuldre tok 
mye oppmerksomhet. Hun gikk til legen for 
å få hjelp med smertene og pusteprobleme-
ne. Legen kunne ha henvist henne til hjerte 
og lungeavdeling med undersøkelser for å 
lete etter eller avkrefte «reelle årsaker» til 
plagene. Trines lege henviste henne til psy-
kolog og samtaleterapi. Kanskje kan fysio-
terapeuter også hjelpe pasienten til å forstå 
at dette kan være en nødvendig vei å gå for 
å komme videre med de kroppslige sympto-
mene? Eller kanskje kan vi selv snakke med 
pasienten om sorgen og den døde?  Vi tror 
ikke vi skal snakke om den avdøde fordi vi 
ripper opp i smerten. Men forskning og er-

faring viser at vi heller skal være nærværen-
de og nysgjerrige overfor den sørgende – det 
bringer den døde nærmere. Vi kan i alle fall 
åpne opp for å snakke hvis pasienten ønsker 
det. Det er ikke farlig (9).

Ny kunnskap og gammel 
erfaring om sorg
Kan det være nødvendig for fysioterapeu-
ter å kjenne til ny kunnskap om sorg når vi 
skal behandle de kroppslige symptomene vi 
møter hos pasienter i sorg? Kan det på noen 
måte være helsefremmende? 

«Vi er oppflasket med de gamle klisje-
ene om å komme over og komme videre», 
skriver Lone Frank, forskningsjournalist og 
nevrobiolog, i kronikken Sorgarbeid (9). 
Hun skrev den etter at hennes mann døde. 
Hun beskriver seg selv som «blottet for re-
ligiøse tendenser og har aldri trodd på et liv 
etter døden». Til tross for det lever hun i en 
sterk følelsesmessig kontakt med sin avdøde 
mann. I kronikken skriver hun om hvordan 
våre forventninger til sorg er styrt av gam-
mel kunnskap og teori som ofte ikke stem-
mer med folk sin erfaring. I dagens sorg-
forskning snakker man om «fortsatte bånd». 
Et flertall av enker og enkemenn kan leve 
med sterke bånd til sine avdøde ektefeller i 
årevis. Det handler ikke om fastfrosne min-
ner, men om et egentlig forhold som utvi-
kler seg over tid. Mange tør ikke helt fortelle 
om dette, av redsel for å bli tatt for å være 
litt «på kanten» av hva som er normalt og 
forventes. 

«Det er dette de som ikke har krysset sor-
gens vendekrets, ofte ikke forstår. Det fak-
tum at noen er død kan bety at de ikke lever, 
men behøver ikke bety at de ikke eksisterer. 
Så jeg snakker med henne konstant. Det 
føles like normalt som det er nødvendig», 
skriver forfatteren Julian Barnes i boken «Li-
vets nivåer» (10) som han skrev etter at hans 
kone døde. Han klarer å leve med fraværet 
nettopp fordi hun er så nær. 

I Jon Fosses prisbelønte bok Trilogi (11), 
skriver han poetisk og vakkert om det sterke 
kjærlighetsforholdet mellom Asle og Alida. 
Det fortsetter etter at Asle død. «Alida ten-
kjer at no finst Asle levende berre til i henne 
og så i vesle Sigvald, no er det ho som er Asle 
i livet, tenkjer Alida og så høyrer ho Asle seia 
at eg er der, eg er med deg, alltid er eg med 
deg, så ikkje vere redd, eg følgjer deg seier 
Asle». Hun har en sanselig nærhet til ham 
selv om kroppen hans er død og begravet. 
Få stusser over dette i Fosses roman. Hvor-

for skal vi da stusse over det i livet?
Hvis fysioterapeuten kan bidra med å gi 

pasienten en bekreftelse på at nærværet de 
opplever, er normalt og vanlig, kan det også 
kanskje være lettende og helsebringende?  

Å bevege seg sammen i to spor
Sorgforskning har beveget seg fra en lineær 
modell, hvor den sørgende forventes å be-
vege seg gjennom særskilte stadier, fra sjokk 
til aksept, til en såkalt tosporsmodell.  Sorg 
veksler mellom to mentale spor, tap og gjen-
opprettelse. I det ene sporet vender man 
seg inn i selve savnet og alt som gjør vondt, 
mens man i det andre sporet vender seg mot 
utfordringen med å skulle leve videre uten 
den andre. Forskere hevder at veksling mel-
lom de to sporene er nødvendig for en god 
håndtering (9). I begge sporene er kroppen 
sentral. 

Avslutning
Hvis vi som fysioterapeuter skal kunne møte 
pasienter i sorg på en god måte, mener jeg 
det er viktig at vi forstår og respekterer den 
erfaringen de faktisk har, kroppslig, følel-
sesmessig og sjelelig. Det finnes ingen enkle 
metoder eller løsninger når det gjelder sorg. 
Den må leves. Gjennom teoretisk kunnskap 
om sorg, litteratur, egne erfaringer og en 
åpenhet for pasientens virkelighet kan fy-
sioterapeuten bidra til at pasienten føler seg 
normal med alle sine kroppslige og følelses-
messige erfaringer og symptomer, noe som 
er helsebringende. 

Det er min erfaring. 
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VI HAR ALLE kjent på det i rollen som be-
handlere, fysioterapeuter og leger, i møte 
med en lang rekke pasienter hvor den bio-
medisinske forståelse ikke strekker til. Vi 
har på skolene våre lært å undersøke med 
henblikk på å finne lokalisert endring av 
funksjon og struktur. De spesifikke funn 
som i sin tur gir grunnlag for en spesifikk 
behandling.

 Frimodig gikk vi ut i yrkeslivet med dette 
for øyet.

I virkelighetens verden ble det likevel ikke 
slik. Vi undersøkte uten å finne et spesifikt 
svar og ga behandling som ikke virket, eller 
bare ga forbigående lindring. Pasientens til-
stand fremsto som uspesifikk, sammensatt 
av en lang rekke plager og usikkerhet.

Meningen med livet
I sin siste roman, Magnet (1), viser Lars Saa-
bye Christensen til et av de mest grunnleg-

gende eksistensielle spørsmål: «Finnes det 
en mening med livet. Ja, det finnes en slik 
mening. Livet er meningsløst.» En filosofisk 
stadfestelse av livets realiteter. Slik er det bare.

Meningen må man finne selv. Det blir en 
vei å gå, det behøves veiledning og det tar 
litt tid.

Hva er det vi snakker om? Jo, vi beveger 
oss i farvannet mellom plager og sykdom. 
Grensen mellom plager og sykdom/skade 
er langt fra entydig og stadig gjenstand for 
oppmerksomhet. Plager fra muskel-skje-
lettsystemet eller fordøyelsen, tretthet, ned-
stemthet og engstelse er de dominerende 
begrunnelser for sykemelding og uførhet i 
Norge i dag og legger store beslag på landets 
helseressurser.  Norges innbyggere utmerker 
seg ved å være blant de land i verden med 
best helse, men har likevel høyest sykelighet 
og er klart nr. 1 når det gjelder antall helse-
arbeidere (av WHO definert som leger, sy-
kepleiere og jordmødre) per 10.000 innbyg-
gere. Vi nærmer oss et par hundre.

Tar vi med alle de andre helsearbeiderne 
så vil en fremskrevet kurve teoretisk innen 
relativt kort tid, i virkeligheten ganske umu-
lig, ende på 1:1!

Tilfanget av uspesifikke helseplager er 
ikke et særnorsk fenomen. En debattbok 
om «De nye sykdommene» ble utgitt av 
den Danske lægeforening og Sunnhetskom-
misjonen i 2000. Så viste det seg at de nye 
sykdommene likevel ikke var nye. Allerede 
i antikken hadde legene bemerket tilstander 

som de ikke kunne forklare ut fra sin viten 
og forståelse. De følte seg likevel tvunget til å 
finne en forklaring. Å følge sporet etter ulike 
forklaringer gjennom de 2.500 årene som har 
gått siden den tiden er i seg selv en eventyrlig 
reise som bare kan anbefales å legge ut på. 

Meningsløse diagnoser anerkjennes
Gudenes straffedom, besettele av onde ån-
der, livmorens (hystera) vandring i kvin-
nenes kropp, ulike «kramper» knyttet til 
arbeid, faren ved jernbanereiser (Railway 
spine), nevrasteni og til dagens uspesifikke 
diagnoseflora som kroniske ryggplager, fi-
bromyalgi, whiplash, kronisk tretthet, ut-
mattelse, el-allergi, syke hus, irritabel tarm, 
amalgamisme og TWAR er blitt til diagno-
ser og årsaksforklaringer. Diagnoser som i 
seg selv ikke gir noen mening, men likevel, 
i større eller mindre grad, er blitt anerkjent 
som sykdom og grunnlag for sykemelding 
og trygd.

Det syntes etter hvert ganske opplagt at 
det ikke fantes noen spesifikk behandling 
for uspesifikke tilstander. Man måtte legge til 
grunn en psykososial forståelse. Betegnelsen 
bio-psyko-sosial forståelse dukket opp.

Fire viktige forhold medvirket til et nød-
vendig behandlingsmessig paradigme:

For det første:
I dag snakker vi om sammensatte lidelser el-
ler, slik de er definert i den nyeste utgaven av 
DSM 5, som «somatiske symptomforstyrrel-

I dag er det dekning for å hevde at 
kognitiv terapi ikke bare er et psykia-
trisk verktøy, men et verktøy som også 
kan anvendes i somatikken.
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ser» (Somatic Symptome Disorders).
Det vektlegges i disse betegnelsene at 

tilstandene er sammensatt, både hva angår 
livssituasjon, symptomer (mange ulike pla-
ger) og årsaker. I DSM 5 vektlegges betyd-
ningen av påtrengende og vedvarende tan-
ker, følelser og atferd relatert til plagene eller 
bekymringer for helsen som vedlikeholdene 
faktorer.

For det andre:
Forståelsen av tilstandene fikk også drahjelp 
av at det i psykiatrien var en vel etablert 
sannhet at det var en sammenheng mellom 
belastninger av alle slag, med såvel psykiske 
som kroppslige plager, forverret av negativt 
stress (distress), svekket mestringsevne og 
kvaliteten i det sosiale nettverk.

For det tredje:
Videre stressteorien (2) som viste til for-
ventningens betydning for konsekvensen 
av en hendelse, sykdom eller skade. Negativ 
forventing var i seg selv en sykdomsdriven-
de risikofaktor for tilstanden.

For det fjerde:
Behandlingsstrategien måtte ta hensyn 
til hvor på aksen mellom det overveiende 
bio-medisinske (objektive) og psykososiale 
(subjektive) grunnlag for tilstanden skulle 
forankres. Betydningen av disse to mot-
stridende forhold måtte avspeiles i behand-
lingsopplegget og vektlegges med tanke på 
pasientens utgangspunkt. Det dreiede seg 
som regel ikke om et enten eller, men et 
både og.

Av dette fulgte at behandlingen måtte 
individualiseres. Pasienter med en gitt di-
agnose var ikke uten videre like. Diagnosen 
ga ved uspesifikke tilstander ingen behand-
lingsmessig retning. Den enkelte pasient 
hadde mange plager og kunne gis mange 
«diagnoser». Epidemiologiske undersøkel-
ser på forenklete og gale diagnostiske sys-
temer ga forenklete og gale konklusjoner. 
«Skitt inn gir Skitt ut – SISU» som stress-
professoren Holger Ursin pleide å si det.

Felles for faktorene for gjennomføring av 
paradigmet måtte åpenbart knyttes til både 
tilstand og livssituasjon, til hva pasienten 
tenkte og hvordan han tenkte – hvordan han 
forholdt seg til sin tilstand og situasjon, dvs. 
tanke- og handlingsmåte.

Kognitiv behandling
Kognitiv atferdsterapi (CBT) og metakog-

nitiv terapi (MCT) bød seg frem som et 
hensiktsmessig verktøy. En behandling som 
nettopp handlet om tanker, tankestil og 
handlingsmåte.

Kognitiv behandling ble utviklet av psy-
kiateren Aaron Beck på 1960-tallet som en 
korttids strukturet form for psykoterapi for 
depresjon, hvor målet var å identifisere og 
endre negative automatiske tanker og le-
veregler. Siden den gang har metoden blitt 
anvendt med suksess for en rekke andre 
psykiske lidelser og i de siste 10-15 årene i 
stigende grad overfor pasienter med sam-
mensatte lidelser, men også rene somatiske 
kroniske sykdommer (f. eks. kreft, nevrolo-
giske sykdommer, smerter).

Teoriens grunnantagelse er at personens 
kognisjoner (dvs. bearbeiding av informa-
sjon eller tankeprosesser), strukturerer hans 
erfaringer og bestemmer hvordan han føler, 
handler og tilpasser seg sitt miljø. Kognisjo-
nen er en integrert del av lidelsen og bidrar 
til å opprettholde den. Målet i kognitiv vei-
ledning er å endre uhensiktsmessige fortolk-
nings- og tenkemåter og gjennom dette en-
dre følelser og handling.

Metoden hviler på identifiseringen av 
negative automatiske tanker som oppstår i 
tilslutning til en triggersituasjon, ofte basert 
på tidligere erfaringer.

Situasjonelt utgangspunkt
I dag er det dekning for å hevde at kogni-
tiv terapi ikke bare er et psykiatrisk verktøy, 

men et verktøy som også kan anvendes i 
somatikken. Depresjoner og angst knyttet 
til somatiske lidelser og helseangst er særlig 
godt egnet for kognitiv intervensjon, men 
metoden har i stigende grad vist seg nyt-
tig ved kroniske smerter, bevegelsesangst, 
utmattelsesplager, tretthet og overyting. 
Ikke minst er metoden egnet for å behandle 
konsekvensen av problemer i livssituasjo-
nen, der tilstanden må underordnes livs-
situasjonen dersom vår hjelp til pasienten 
skal ha noen virkning. Det dreier seg ofte 
om problemer som relasjonelle forhold i 
familie eller arbeidsliv, økonomi, selvbildet, 
fritid, verden rundt meg osv., der grubling 
og bekymring spiller en dominerende rolle 
i pasientens liv.

Modellen tar alltid et situasjonelt ut-
gangspunkt. Pasienten inviteres til å legge 
frem en problemliste. Listen skal omfatte 
problemer av alle slag. Fra listen velger pasi-
enten et problem som kan knyttes til en gitt 
situasjon (triggersituasjon), oppleves som 
vanskelig, rører ved ham kroppslig og/eller 
emosjonelt. Målet er å identifisere den eller 
de automatiske tankene som oppstår.

Dette er grunnlaget for den kognitive 
ABC, der A (Activaiting event) står for 
triggersituasjon, B (Beliefs) for de negative 
automatiske tankene som melder seg og 
C (Consequensis) for ledsagende følelser, 
kroppslige reaksjoner og atferdsmessige 
konsekvenser; hva man gjør eller unnlater å 
gjøre i den gitte situasjonen.
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Behandlingen tar utgangspunkt i pasientens problemer i en situa-
sjon. Man gjennomfører den kognitive ABC med henblikk på iden-
tifiseringen av negative automatiske tanker.

Sokratisk dialog
Negative automatiske tanker om; jeg er verdiløs, jeg makter ikke, 
det er urettferdig osv. blir gjenstand for en Sokratisk dialog. Pasien-
ten inviteres til å presisere og konkretisere gyldigheten av tankene. 
Sokrates prosjekt var læren om ikke viten – jeg vet at jeg intet vet. 
Han pekte på at folk ikke skilte mellom viten og antakelse, noe han 
måtte bøte med livet for. I dag sier filosofene at mennesket beveger 
seg ubesværet mellom det vi vet og det vi tror. I dagliglivet skiller vi 
ikke så nøye.

Man setter spørsmål ved tankens gyldighet, hvor sterkt pasienten 
tror på den og om det er mulig å tenke annerledes. I så fall i hvilken 
grad en alternativ tanke kan påvirke konsekvensene.

De fleste pasienter i vårt fagområde forstår at tankemønsteret er 
uhensiktsmessig. Dette i motsetning til hos en klinisk deprimert pa-
sient som gjerne tror på negative tanker om seg selv; jeg er verdiløs, 
jeg er dum, jeg får ingen ting til, jeg er en dårlig mor osv.

Diamant mot tankekjør
I somatisk praksis faller det lettere å arbeide med pasientens tanker 
ved hjelp av en variant av ABC modellen, som kalles den kognitive 
diamant, der man inkluderer kroppslige reaksjoner mer direkte. 
Sammenhengen mellom og rekkefølgen av kroppslige reaksjoner, 
tanker, følelser og handling illustreres da slik at pasienten kjenner 
seg igjen. Det blir interessant for pasienten å ta aktivt del i å finne ut 
i hvilken rekkefølge disse fire elementene kommer.

Eksempelvis: I en gitt triggersituasjon; det går rett i kroppen på 
meg, ja det er slik det begynner. Deretter føler jeg meg engstelig, 
tenker at det er farlig og forsøker å unngå.

Diamanten illustrerer også at det bare er to ting man kan gjøre 
noe med selv; hva man tenker og hvordan man handler; skal vi se 
nærmere på det?

For noen pasienter er dette nok. De forstår sammenhengen og får 
i lekse å tenke og handle på en annen måte.

Neste trinn i veiledningen gir ofte seg selv når pasienten blir opp-
tatt av hvordan de kan kvitte seg med tankekjøret; jeg vet at tankene 
ikke stemmer; jeg plages av dem, men jeg får dem ikke vekk.

Det er da naturlig å introdusere metakognitive teknikker (MCT). 
Det som da skal drøftes er selve tankestilen – ikke lenger hva man 
tenker, men hvordan. Da spiller det ikke lenger noen rolle om tan-
ken er sann eller forestilt. Poenget er å bli kvitt den.

I henhold til teorien bak metakognitiv terapi er det den kogni-
tive oppmerksomhetsstrategi – kalt CAS, som er selve motoren i det 
stresset som vedvarende dysfunksjonell tenkning eller tankekjør fø-
rer til. CAS styrer en rekke prosesser som grubling, bekymringer, 
systematisk oppmerksomhet på trusler (trusselmonitorering) og 
ufunksjonell mestringsatferd. I hvilket omfang pasienten henfaller 
til slike strategier anses som den viktigste delen av CAS.

Vedlikeholdende faktorer
Når pasientene kan fortelle at de bruker urimelig mye tid på dette, 
bekrefter de alltid at det stjeler masse energi, at det ikke hjelper, men 
snarere bidrar til å forverre tilstanden. Energitapet og stressreaksjo-
nen fremstår derfor som en vedlikeholdene faktor i sykdomsbildet. 

Metoden går av den grunn ut på å svekke oppmerksomheten og å 
skifte oppmerksomhet tanke- og handlingsmessig til noe som gir 
trygghet, energi og glede.

De kognitive og metakognitive metodene krever kunnskap og 
veiledning gjennom kurs og faglitteratur. For spesialiteten fysikalsk 
medisin og rehabilitering foreligger et eget kurs og en lærebok i em-
net (3). I skrivende stund gjennomfører ca. 50 manuellterapeuter 
dette kurset.

En forskjell
Meningsløsheten som jeg innledet med anses med dette for vesentlig 
svekket.

Den medisinske sosiologen Aaron Antonovsky (1923–94) utvi-
klet et spørreskjema for opplevelse av sammenhengen i tilværelsen 
som han kalte SOC (4), «opplevelse av sammenheng» og beskrev 
den gjennom tre dimensjoner; forståelig, meningsfull og håndterbar. 
Kronikken er ment som et bidrag til å forstå nettopp dette. 

Kognitiv veiledning utgjør en forskjell. 
Jeg kan bare anbefale.
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VIDEREUTDANNINGEN Basic Body Awa-
reness Methodology (BBAM), Høgskolen i 
Bergen, «trekker studenter fra hele verden», 
skrev Bergens Tidende, oktober 2015. Hva 
er det ved Basal Kroppskjennskap (BK) som 
tiltrekker seg en slik internasjonal interesse? 
I fagkronikken presenteres noen prinsipper 
fra den fysioterapeutiske tilnærmingen Ba-
sal Kroppskjennskap (BK). 

WHO1 påviser økt forekomst av mennes-
ker som lider av langvarige, sammensatte, 
muskel-skjelett- og psykiske plager (WHO 
2015). Erfaring med Basal Kroppskjennskap 
viser at mange pasienter med «sammensatte 
lidelser» har liten kontakt med seg selv, med 
kroppen, følelser, grenser og relasjonen til 
andre, med konsekvens for bevegelsesmåte, 
selvoppfatning og helse (1). 

Vi spør oss – er BK en tilnærming som 
nettopp kan møte samfunnets flerkulturelle 
behov i morgendagens fysioterapi?  

BK er en fysioterapitilnærming rettet 

mot å fremme pasientens kontakt med «seg 
selv», og har fokus på bevegelsesbevissthet. 
Når prinsipper fra BK integreres i fysiote-
rapi, settes oppmerksomt nærvær i bevegel-
sene i sentrum. Tilnærmingen er person-
sentrert og har til hensikt å fremme helse, 
læring og mestring. Målet er å øke pasien-
tens innsikt og kunnskap om hvordan egne 
bevegelsespotensialer og ressurser kan ut-
vikles for å håndtere dagliglivets utfordrin-
ger. I behandlingen veksles det mellom å 
fremme mer funksjonelle bevegelsesbaner/
væremåter og samtale/refleksjon. Fysiote-
rapeuten tilrettelegger for situasjoner med 
fokus på grunnleggende bevegelsespinsip-
per. Det er utviklet reliable og valide under-
søkelsesmetoder. BK kan anvendes i klinisk, 
forebyggende og helsefremmende arbeid, i 
individuell- og/eller gruppeterapi. 

Hverdagsnære bevegelser
I BK inngår et stort utvalg bevegelser, si-
tuasjoner og framgangsmåter for å involvere 
pasienten i behandlingsforløpet (2). Beve-
gelsene er hentet fra hverdagens bevegelses-
mangfold; ligge, sitte, stå, gå, relasjons-beve-
gelser, bruk av stemme og massasje. De er 
enkle, små og funksjonsrettede, og kan lett 
overføres til dagliglivet.  Det tilrettelegges 
for integrering av nye mønstre og refleksjon. 
I tilnærmingen nyttes først og fremst gulv, 
matte og krakk. Pasienten inviteres til å ha 
ledige klær egnet for bevegelse. Tilnærmin-
gen er hensynsfull og praktisk fordi pasien-
ten kan beholde klær på og fysioterapeuten 
er trenet i bevegelsesanalyse. Fysioterapeu-
ten er brobygger mellom terapisituasjonen 
og pasientens hverdag. I dialog med pasien-
ten utvikles en kontrakt for hvordan prin-
sippene kan øves mellom behandlingene og 

overføres til hverdagslivet. Logg er et hjelpe-
middel for å forsterke læringsprosessen.    

Blikk for bevegelseskvalitet og helse
BK er kjent for fokus på bevegelseskvalitet, 
«hvordan bevegelsen utføres med hensyn til 
rom, tid og kraft» – bevegelsesmåte og erfa-
ring (3). I BK favner fenomenet et fysisk, fy-
siologisk, psykososiokulturelt og eksistensi-
elt perspektiv som ramme for undersøkelse 
og behandling. Postural stabilitet, fri pust og 
nærvær er nøkkelelementer som, når de in-
tegreres i bevegelsene, kan medvirke til mer 
funksjonell bevegelseskvalitet og helse. Ved 
å bringe inn bevegelsesaspekter i kommu-
nikasjonen med pasienten, kan bevegelsens 
form, flyt, rytme, kraft og intensjon frem-
mes (3).

Terapeutisk tilnærming – en lærings-
syklus mot bevegelsesbevissthet
Læringssyklusen mot bevegeleskvalitet 
rommer stegene: Kontakte – utforske – er-
fare – integrere – bli kjent med – mestre i 
hverdagen – konseptualisere og reflektere, 
steg som er identifisert som mestringsfrem-
mende (1). Fysioterapeuten guider proses-
sen, mer enn korrigerer, en veksling mel-
lom pasientens «innenfra tilbakemelding» 
fra seg selv og «utenfra tilbakemelding» 
fra fysioterapeuten. Sentralt er fysiotera-
peutens eget kroppslige bevegelsesnærvær 
som, gjennom utdanningen, har integrert 
bevegelsesprinsipp og handlingsstrategi (1, 
4). Her er bevegelseskommunikasjon betyd-
ningsfull for å overføre bevegelseskjennskap 
til pasienten. Metaforer og bildedannelse 
brukes for å fremme forståelse og læring. 
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Tilnærmingen har sprunget ut fra fysioterapi og 
psykisk helse i Skandinavia, og tiltrekker seg 
økende internasjonal interesse.

Hvem kan ha nytte av Basal  
Kroppskjennskap?
Studier har vist at personer med angst, de-
presjon og posttraumatisk lidelse hadde god 
effekt av BK (5-7). Studiene rettet oppmerk-
somhet mot at mer tydelig opplevelse av 
egen kropp, bevegelses- og handlingsmulig-
het bidro til å påvirke depressive symptom, 
med betydning for motivasjon og mulighet 
til endring. Det ble rapportert signifikant 
effekt av behandling beskrevet som en per-
septuell åpning mot seg selv og andre, mot 
mer funksjonelle mestringsstrategier som 
gjorde overføring til hverdagen lettere (7, 8). 
Det ble trukket fram at strukturert øving på 
egenhånd og veiledning av fysioterapeut var 
nødvendig for effekt. 

Effektstudier av BK i behandling av per-
soner med diagnostisert schizofreni viste 
bedret bevegelseskvalitet, kroppsbilde, min-
dre angst (9, 10) og større grad av affektre-
gulering og opplevelse av velvære, vitalitet 
og interesse (11, 12). Det ble vist til økt tole-
ranse og akseptering av ubehagelige erfarin-
ger når bevegelsene ble brukt aktivt, og økt 
opplevelse av samlethet og angstmestring. 
Det ble trukket fram at økt kroppsbevisst-
het og styrket nærvær ledet mot økt fysisk 
aktivitet, trygghet og konsentrasjon (13, 14). 
Også studier av kvalitative design viser posi-
tive erfaringer ved bruk av BK (11, 14).

For pasienter med spiseforstyrrelser er 
relasjonen til egen kropp og kroppsbilde 
sentralt. Studier er gjort for å søke sammen-

heng mellom fysioterapeutens observasjon 
av bevegelseskvalitet og pasientrapportering 
av bevegelsesopplevelse der BK var hoved-
tilnærming (15-17). Resultatet indikerte at 
BK kan inngå i undersøkelse og etablering 
av et mer realistisk kroppsbilde (17).  

BK er implementert i fysioterapi for kvin-
ner med kroniske bekkenrelaterte smerter 
(18-20) og er studert med hensyn til moti-
vasjon og helsefremmende faktorer (21-23), 
blant annet med god effekt av bedret funk-
sjon, mindre smerte og større arbeidskapa-
sitet. Studier av pasienter med diagnosen 
fibromyalgi viste til pasienters positive erfa-
ringer fra å utforske kroppen og dens beve-
gelser, at det medvirket til økt helserelatert 
livskvalitet og til effektivitet av behandling. 

POPULÆRT BBAM-studiet trekker studenter fra hele verden: Australia, Japan, Singapore, Hong Kong, Brasil, Mexico, Canada, Spania, Tyrkia, Østerrike, Estland 
og Skandinavia. Foto: Liv Helvik Skjærven, 2015
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Når pasientene hadde lært bevegelsesprin-
sippene, kunne de selv fremme avspenning 
og endre aktivitets-mønster (23, 24).  

I en ett års oppfølgingsstudie av pasi-
enter med langvarig, kronisk smerte, der 
BK inngikk, ble det konkludert med at en 
fysioterapiundersøkelse med fokus på be-
vegelseskvalitet kunne nyttes som mål for 
kroppsbevissthet; det ble presentert som 
viktig for å kartlegge pasientens behov og 
som basis for et effektivt rehabiliteringspro-
gram (25). 

Bevegelsesgruppe med BK som kom-
ponent i behandling av mennesker med 
personlighetsforstyrrelser viste signifikant 
bedring (26). Tilsvarende presentert i en an-
nen studie viste signifikant bedring av (1) 
funksjon, (2) symptom og (3) interpersonell 
relasjon i bevegelsesgruppe sammenlignet 
med i samtalegruppe alene (27). Bevegel-
sesgruppe i kommunehelsetjenesten, for 
pasienter med langvarige smerter, viste økt 
bevegelseskvalitet og tiltro til å påvirke egen 
livssituasjon og minsket smerte (28).  

Mange forskningsspørsmål gjenstår, 
blant annet forholdet mellom bevegelsesbe-
vissthetstrening og fysisk trening. BK retter 
seg ikke spesielt mot fysisk aktivitet. Imid-
lertid viser klinisk erfaring at mange kan be-
gynne med mer krevende fysiske aktiviteter 
når tillit til kroppen, større bevegelseslyst og 
fornemmelse av bevegelseskvalitet vekkes til 
live. 

Tilblivelse av Basal Kroppskjennskap
Det var den franske bevegelsespedagog og 
psykoterapeut Jacques Dropsy som la grunn-
laget for bevegelsestilnærmingen, dens 
praksis og teori for terapeutisk anvendelse, 
på 1960-tallet. Den svenske fysioterapeuten 
Gertrud Roxendal, PhD (13), introduserte 
tilnærmingen i fysioterapi på 1970-tallet. Si-
den, er den videreutviklet gjennom The In-
ternational Association of Teachers in BBAT 
(IATBBAT), både med tanke på forskning, 
fagutvikling og kvalitetssikring.
 
Med fokus på et samfunnsbehov 
Tilnærmingen har sprunget ut fra fysiotera-
pi og psykisk helse i Skandinavia, og tiltrek-
ker seg økende internasjonal interesse. Det 
pekes på at BK møter et dokumentert sam-
funnsbehov og et kulturelt mangfold. Stu-
dentevalueringer og klinisk praksis trekker 
fram at prinsippene lett kan tilpasses. Fors-
kning indikerer effekt i møtet med pasienter 
med «sammensatte lidelser». Tilnærmingen 

anses som kostnadseffektiv, involverer per-
sonen og gir ferdigheter og innsikt. Prin-
sipper og struktur er framtidsrettet, blant 
annet gjennom anvendelse av gruppebe-
handling og konkret fokus på funksjonelle 
bevegelser og bevegelsesmåte, som har stor 
overføringsverdi. BK er kjent for en godt ut-
viklet struktur med hensyn til kriterier for 
observasjon av bevegelser og vokabular for 
å beskrive, analysere, veilede og være i dia-
log med pasienten. Det er samtidig viktig å 
understreke at BK selvsagt ikke kan nyttes 
ved alle typer lidelser og for alle mennesker. 
Fysioterapiundersøkelse og vurdering ligger 
til grunn for kliniske valg. Vi vil avslutnings-
vis vise til at det er nødvendig med kritisk 
vurdering belyst gjennom forskning, klinisk 
praksis og brukerens stemme. 
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KRONISKE SMERTER kan føre til at destruk-
tive atferdsmønstre etableres hos pasienter: 
De unnviker fra meningsfull aktivitet for å 
unngå smerte, selv om begrensningene ikke 
gir fravær av smerte, og begrensningene på 
sikt gir nedsatt funksjonsevne.    

ACT-behandling (Acceptance and com-
mitment therapy) kan hjelpe pasienter til å 
engasjere seg i meningsfull aktivitet ved å 
forholde seg til smerten på en mer hensikts-
messig måte. 

Fysioterapeuters behandlings-
metodiske valg 
Smerter er en av de hyppigste årsakene til 
at mennesker kontakter lege (1). Mer enn 
én av fire rammes av langvarig smerte som 
vedvarer mer enn et halvt år (2). Mange 
smertepasienter, særlig når smerten har en 
uklar årsak, opplever at konvensjonell smer-
telindring, smertestillende medisiner, ikke 
fungerer som tiltenkt (3). 

Kroniske smerter er den hyppigste årsa-
ken til langtidssykefravær og uførhet i Nor-
ge (2). Samtidig finnes det en stor gruppe 
mennesker med kronisk smerte som fun-
gerer godt i samfunnet. Denne gruppen har 
ofte gode mestringsstrategier: De gjennom-
fører aktiviteter, inkludert fysisk trening, 
med middels intensitet og lytter passe mye 
til signaler fra kroppen. Ettersom de fortset-
ter å være aktive får de også distraksjon fra 
smerten og opplevelse av meningsfullhet i 
sin tilværelse (4). 

En vanlig oppfatning i vårt samfunn er 
at ubehag og lidelse er tegn på «feil» ved 
pasienten, at pasienten er «defekt», og at 
symptomer derfor bør «fjernes» eller be-
handles. En slik tilnærming kommer ofte til 
kort, også ved kronisk smerteproblematikk, 
fordi totalt fravær av ubehag eller lidelse 
sjeldent forekommer hos oss mennesker. 
ACT innebærer en annerledes måte å for-
stå menneskelige symptomer og lidelser på. 
Commitment vil si å bli klar over hva som 
er viktig i livet – verdier – og engasjere seg 
i aktiviteter som er i tråd med disse verdi-
ene (5, s. 28). Acceptance innebærer å få en 
åpenhet for opplevelser ved å anerkjenne 
livets realiteter og fasilitere psykologisk flek-
sibilitet (5, s. 27). ACT er inspirert av zen-
buddhistisk tankegods og bygger på atferds-
psykologisk teori. ACT kategoriseres gjerne 
som en tredje-bølge kognitiv atferdsterapi. 
Hovedforskjellen mellom ACT og kognitiv 
atferdsterapi er at ACT ikke vektlegger end-
ring av pasientens tankeinnhold. ACT foku-
serer snarere på å lære pasienten ferdigheter 
for å håndtere vanskelige tanker og følelser 
på en mer hensiktsmessig måte, slik at disse 
tankene og følelsene får mindre innvirkning 
(5, s 18).

Fysioterapeuter spiller ofte en viktig rolle 
i smertepasienters liv. Fysioterapeuters valg 
av behandlingsmetoder er derfor av stor be-
tydning. ACT har vist seg å være en effektiv 
behandlingsform for depresjon, angst og en 
rekke andre psykiske problemer (5). Også 
ved behandling av kronisk smerteproble-
matikk, har en rekke studier funnet positive 
effekter av ACT (6-12). ACT-behandling 
handler selvsagt ikke om å ignorere den ty-
pen smerte som signaliserer fare eller skade, 
men om å håndtere den smertetypen som 
ikke har en slik funksjon, for eksempel kro-
niske smerter uten fysisk årsak (3).

Denne artikkelen viser at ACT kan være 
en nyttig tilnærming for fysioterapeuter så 

vel som psykologer og psykiatere: Ved å be-
nytte ACT kan fysioterapeuter gi virksom 
fysioterapi og parallelt hjelpe pasienten til å 
leve et mer meningsfullt liv ved å forholde 
seg til smerten på en mer hensiktsmes-
sig måte. ACT er komplementær til annen 
smertebehandling og spesielt virksom i 
kombinasjon med fysisk aktivitet (13,14). 
Kombinasjonen av ACT og styrketrening 
kan være mer virksom enn en av disse me-
todene alene. ACT og fysioterapi kan altså 
gi synergi i form av helseeffekt for pasienten. 
Det kommer vi tilbake til.

Fysisk og psykisk smerte er nært 
beslektet
Kroniske smerter og psykiske problemer 
forekommer ofte sammen. For det første 
løper mennesker som lever med kronisk 
smerte en risiko for å utvikle psykiske pro-
blemer i kjølvannet av smerten. Kroniske 
smerter øker risikoen for redusert psykisk 
helse: Kroniske smertepasienter har to til 
fire ganger høyere forekomst av angst og de-
presjon og dobbelt så stor forekomst av selv-
mord som befolkningen for øvrig (2). 

For det andre kan psykiske problemer 
føre til fysisk smerte. Angst og depresjon gir 
for eksempel økt risiko for å utvikle kronisk 
smerte (2). Psykiske faktorer påvirker også 
opplevelsen av smerte. Kirurgiske pasienter 
med mye angst og depresjon opplever ster-
kere smerte etter operasjonen enn pasienter 
med lite angst og depresjon. Psykiske pro-
blemer kan også fremtre som opplevelse av 
fysisk smerte. Pasientene opplever at de har 
smerter selv om det ikke er noe fysisk som 
feiler dem (15). 

Studier har imidlertid vist at mennesker 
som lider av angst eller depresjon utløst 
av tap eller isolasjon, opplever en mental 
smerte som faktisk er helt lik den smerten 
vi kan oppleve ved en fysisk skade i krop-
pen. Psykisk betingede smerter er ifølge for-
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skere altså ikke innbilte smerter, men riktige 
smerter med en ikke-kroppslig årsak. Psy-
kiske problemer og stress kan i tillegg føre 
til fysiologiske forandringer i for eksempel 
muskulaturen og dermed fremkalle smerter 
som er medisinsk forklarlige (15).

Det viser seg altså at smerter påvirker 
psyken og psyken påvirker smerter. Sam-
spillet mellom smerte og psykisk helse er 
sammensatt. Kroniske smerter og psykiske 
lidelser virker trolig gjensidig forsterkende 
(2). Både fysiologisk og psykologisk kunn-
skap er derfor nødvendig for å kunne hjelpe 
smertepasienten til å kunne leve et bedre liv. 
Kombinasjonen av fysioterapi og ACT kan 
gi gode resultater. Ved å bidra med samta-
lestrategier og opplevelsesbaserte øvelser 
som igangsetter eller opprettholder atferds-
endringer hos pasienten, kan ACT trolig 
hjelpe fysioterapeuter i sitt viktige virke. 

Opplevelsesunngåelse og smerte-
kamp virker mot sin hensikt
Opplevelsesunngåelse vil si å forsøke å 
unngå, bli kvitt, undertrykke eller flykte fra 
uønsket indre ubehag, som vonde tanker 
og følelser som ingen andre vet om hvis du 
ikke forteller om dem (5, s. 41). Smerter er 
i høyeste grad en privat opplevelse av indre 
ubehag. Unnvikelse av ubehag og smerte er 
behagelig og belønnende på kort sikt. 

Det er velkjent at det kan være vanskelig å 
motivere smertepasienter til å øke aktivitets-
nivået. Aktivitet eller trening for å øke funk-
sjonsevnen oppleves ofte som vanskelig for 
pasienten fordi det kan medføre økt smerte 
eller ubehag der og da. Smerte kan også føre 
til at destruktive atferdsmønstre etableres 
hos pasienten for å holde smerten borte: Pa-
sienten unnviker fra meningsfulle aktivite-
ter for å unngå smerte og begrenser dermed 
livsutfoldelsen, selv om begrensningene 
ikke fører til fravær av smerte. I det lange løp 
kan slike destruktive atferdsmønstre føre til 
en enda mer begrenset funksjonsevne (3). 

Helt overordnet fokuserer ACT-behand-
ling på å hjelpe pasientene til å handle i tråd 
med verdiene sine i stedet for å handle ut fra 
opplevelsesunngåelse (5, s 46-47). I stedet 

for å gi pasienten verktøy som kan brukes 
for å unngå smerte, sikter ACT i stedet mot 
å endre holdninger og forventninger, slik 
at pasienten ikke lenger kjemper mot, eller 
unnviker, sine smerter, men frigjør energi til 
meningsfull aktivitet. ACT hjelper pasienten 
med å bli bevisst på ulempene og omkost-
ningene ved opplevelsesunngåelse (5, s. 42). 
Ved å utforske hvilken funksjon atferd har, 
blir mange pasienter klar over at unnvikelse 
virker mot sin hensikt, og denne innsikten 
er en nøkkel til endring. 

Verdifokus motiverer til engasje-
rende handlinger og helsebringende 
aktivitet
Verdier er ønskede kvaliteter og varige 
handlinger som er viktige for den enkelte i 
det store bildet. Gjennom konkrete øvelser 
hjelper ACT pasienten med å få klarhet i 
sine verdier og derpå engasjere seg i hand-
linger som er i tråd med disse verdiene. 
«Er slik atferd nyttig for deg?», er et hyppig 
stilt spørsmål i ACT. Unyttig atferd trek-
ker oss bort fra et verdistyrt liv, mens nyt-
tige atferdsmønstre bringer oss nærmere et 
slikt verdikongruent liv. Etter gjennomgått 
behandling vil pasientene ha mulighet til å 
handle mer i tråd med det som er viktigst 
for den enkelte. Bevisstgjøring, planlegging 
og gjennomføring av handlinger som er i 
overenstemmelse med pasientens verdier 
muliggjør altså et mer meningsfullt liv for 
den enkelte (5, s. 217). 

Ved å fokusere på grunnleggende verdier 
i samtale med pasienten, kan fysioterapeu-
ter trolig lettere motivere pasienter til helse-
bringende aktivitet, slik som fysisk aktivitet 
eller spesifikke øvelser. 

Den svenske hjerneforskeren Martin Ing-
var er ekspert på smerte. Ingvar er opptatt av 
trening av smertehemningssenteret i hjer-
nen. Hos personer med langvarig smerte 
uten kjent årsak, er det den nedadgående 
smertereguleringen i hjernen som feiler. 
Denne smertereguleringen kan ifølge Ingvar 
trenes opp ved hjelp av fysisk og mental tre-
ning: Ved å trene musklene selv om det gjør 
vondt og samtidig trene på aksept av indre 

ubehag, kan styrketrening og ACT sammen 
bidra til en normalisering av smerteregule-
ringen. Ingvars forskning tyder altså på at 
kombinasjonen av fysisk trening (styrketre-
ning) og ACT er svært fruktbar ved kronisk 
smerte (13, 14). Fysioterapeuter kan altså 
oppnå redusert smerteopplevelse hos pasi-
entene ved å kombinere kyndig veiledning i 
tilpassede styrkeøvelser med ACT- behand-
ling. 

Åpenhet og distanse gir handlings-
rom for pasienten 
Vi mennesker har lett for å hekte oss opp i 
indre ubehag som vonde tanker og følelser, 
og la ubehaget styre atferden vår. Dette gjel-
der også smerter. Når man forsøker å stoppe 
indre ubehag ved å skyve det vekk, eller prø-
ve å kontrollere det, blir det ofte bare ster-
kere. ACT fokuserer derfor heller på å hjelpe 
pasienten til å vise åpenhet for opplevelser. 
Åpenhet innebærer å anerkjenne indre ube-
hag, det vil si å la ubehaget, eller smertene, 
være som de er, åpne opp og romme dem (5, 
s. 157). Pasienten trenes også i å legge merke 
til omverden og være mentalt tilstede her og 
nå (5, s. 183).

Smertepasienten kan oppleve tilbake-
vendende tanker om manglende mestring 
og fungering. ACT går ikke inn for å kon-
trollere eller endre vonde tanker. Tvert imot 
hjelper ACT pasientene med å distansere 
seg fra tankene sine og la dem komme og 
gå i stedet for å bli hengende fast i dem (5, 
s. 118). Åpenhet, tilstedeværelse og distanse 
gir altså pasienten handlingsrom og mulig-
het til å ta styringen selv. Smertepasienten 
kan for eksempel øve på å fortsette med 
moderat aktivitet uten å la seg forstyrre av 
tanker om manglende mestring. 

Kasus og evidens 
Forestill deg at en pasient fortale om kronis-
ke smerter som hadde styrt livet hennes i en 
årrekke. Hun luftet ikke hunden og unnlot å 
besøke barnebarnet sitt, selv om det ikke var 
noe hun heller ville. Unnvikelse av smerte 
var forståelig ettersom hun var redd for å få 
mer vondt. Imidlertid så ikke kampen mot 
smertene ut til hjelpe henne. Hun hadde 
fremdeles vondt. Pasienten sørget over den 
begrensede livsutfoldelsen, og følte hun gikk 
glipp av lystbetont aktivitet og meningsfull-
het i sin tilværelse. Tenk deg videre at pa-
sienten fikk ACT-behandling, og i løpet av 
behandlingen begynte pasienten å «ta med 
smerten» på tur i skogen, og i lek med bar-
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Åpenhet, tilstedeværelse og distanse gir 
pasienten handlingsrom og mulighet til å 
ta styringen selv.
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nebarnet. Smertene var ikke fraværende, 
men hun opplevde å få pauser fra dem inni-
mellom. Se for deg at pasienten ved behand-
lingsslutt rapportere om redusert engstelse, 
høyere stemningsleie og bedre funksjon. 

Denne pasienten ville ikke vært et en-
keltstående tilfelle. En rekke kontrollerte, 
randomiserte studier støtter bruk av ACT 
i behandling av kronisk smerte (7-12). For 
det første har undersøkelser vist at ACT-
behandling kan hjelpe pasienten ved å gi økt 
funksjonsnivå og livskvalitet til tross for en 
relativt stabil smerteintensitet (6,11). Det er 
for eksempel funnet sammenhenger mel-
lom økt aktivitet som er i tråd med pasien-
tens verdier og redusert funksjonshemning, 
angst og depresjon (16). For det andre finnes 
det evidens for at ACT-basert behandling 
kan bidra til å redusere smerteintensitet hos 
pasienter med kroniske smerter (9). For pa-
sienter som sliter med kroniske smerter kan 
det være mer effektivt å benytte seg av ACT 
i tillegg til medisinsk behandling, enn kun 
medisinsk behandling, for å få ned antall sy-
kedager (17).

Oppsummering og veien videre
Vi har sett at smerter ofte fører til unngåel-
sesatferd, som i det lange løp fører til en mer 
begrenset funksjonsevne. ACT fokuserer på 
å hjelpe pasientene til å engasjere seg i ak-
tiviteter som er i tråd med verdier i stedet 
for å handle ut fra opplevelsesunngåelse (5, 
s. 46-47).

Vitenskapelige undersøkelser konklude-
rer med at ACT er effektiv smertebehand-
ling (6-12) og kan bidra til blant annet økt 
funksjon og livskvalitet (6,11), samt redu-
sert smerteintensitet (9) hos pasienter med 
kroniske smerter. ACT og fysioterapi kan gi 
synergi for pasienten. Behandlingsformene 
kan benyttes parallelt eller i kombinasjon og 
er komplementære. 

Kanskje er det mer nyttig å hjelpe pasien-
ter til å forholde seg til smerten på en mer 
hensiktsmessig og funksjonell måte enn å 
behandle smerte utelukkende på symptom-
nivå? En slik tilnærming vil kunne spare 
mange resepter. 
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Sammendrag 

n Innledning: Det uttrykkes en bekymring for barn og unges helse og for at mange 
elever faller utenfor og ikke gjennomfører videregående skole. For å bøte på dette 
skal skolehelsetjenesten styrkes og bygges opp med tverrfaglige team.   

n  Hoveddel: Med bakgrunn i beskrivelser av helsetilstanden til dagens ungdom og 
ulike forståelser av kropp og helse, drøfter vi ut fra et fenomenologisk perspektiv 
fysioterapeuters mulige forståelse og kompetanse i møte med de unges helseut-
fordringer. Ungdoms kroppslige uttrykk kan sies å bære preg av kompleksitet og 
motsatser, som ikke kan forenkles til å handle om inaktivitet og overvekt. Hvilke 
muligheter blir gitt ungdom til å leve de kroppene de er på veien mot å bli voksne – 
og hva kan fysioterapeuter bidra med i denne prosessen?                                                                                                                             

n Avslutning: Fysioterapeuters kompetanse om kropp og bevegelse knyttet til 
erfaringer, helse, deltakelse og funksjon i vid forstand, kan etter vår vurdering styrke 
det tverrfaglige teamet i skolehelsetjenesten og anvendes både i forebyggende og 
helsefremmende virksomhet for ungdom. 

n  Nøkkelord: Skolehelsetjeneste for ungdom, fysioterapi, fenomenologi, den fenome-
nologiske kroppen.
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Bakgrunn
De økonomiske rammene for helsesta-
sjon og skolehelsetjeneste er betydelig økt 
i statsbudsjettet for 2016 (1). Bakgrunnen 
er bekymring for barn og unges helse og at 

mange elever ikke gjennomfører videregå-
ende skole. Skolehelsetjenesten skal styrkes 
– men hvordan? I denne artikkelen vil vi 
rette oppmerksomhet mot ungdom, kropp 
og helse og deres skolehelsetjeneste – som 

inkluderer helsestasjon for ungdom.  
Ungdommer er kropper i forandring og 

det kan kjennes uvant for dem å leve de 
kroppene de er, underveis mot å bli voksne. 
Kropp og utseende henger sammen med 

Fysioterapi i skolehelsetjenesten for 
ungdom - perspektiver og praksis
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Ungdommens stressrelaterte helseplager 
kommer ikke over natten.

hvorvidt ungdom er fornøyd med seg selv 
(2), og unge i dag er opptatt av sunnhet, 
trening og kosthold (3). Fysisk aktivitet og 
sunn mat er likevel ikke nødvendigvis strake 
veien til god helse. I dag beskrives ungdom-
mens helseutfordring som psykisk helse og 
stress (2,4), og det viser seg at de som sliter 
psykisk trener nesten like mye som de som 
ikke har psykiske helseplager (2). 

Både helsepolitisk generelt (5) og i fysio-
terapi (6,7) er det stor oppmerksomhet på å 
være i fysisk aktivitet og å unngå overvekt. 
Mange yrkesgrupper, herunder fysiotera-
peuter, arbeider sammen for å få mer fysisk 
aktivitet inn i skolehverdagen. Hvilken rolle 
skal fysioterapeuter ha i skolen i denne sam-
menhengen? 

De unges helseutfordringer gjenspeiler 
på mange måter de voksnes med et sam-
mensatt og komplekst bilde, og det viser seg 
at ungdom i stor grad tilbys medikamenter 
for sine plager. Bruk av sovemedisin, smer-
testillende og angstdempende medikamen-
ter er økende – unge jenters bruk av anti-
depressiva har eksplodert siste tid (8, 9,10). 
Hva kan skolehelsetjenesten bidra med før 
plager blir til sykdom og før kroppslige ut-
trykk blir medisinert?

Hensikt og spørsmål
Ungdom representerer en generasjon med 
egne utfordringer knyttet til kropp og helse. 
De er opptatt av kroppen sin. De er overvek-
tige, men også undervektige. De er inaktive, 

Kort sagt

•	 For å argumentere for fysioterapeuters 
plass i skolehelsetjenesten for ungdom, 
mener vi det er nødvendig å tematisere 
og problematisere noen grunnleg-
gende spørsmål rundt ungdom, kropp 
og helse. 

•	 Ungdommens helseutfordringer i dag 
kan ikke forenkles til å dreie seg om 
inaktivitet og overvekt. 

•	 Ungdom og helse kan på andre og 
flere måter koples til fysioterapeuters 
kjernekompetanse om kropp, helse, 
bevegelse og funksjon – i vid forstand.
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men også overtrente. De har mindre atferds-
vansker enn tidligere, men mange er urolige, 
stresset, smerteplaget, deprimerte og utmat-
tet (3,4,11). Kroppslige utrykk for hvem de 
er og hvordan de har det er sammensatte, 
kontrastfylte og ikke alltid enkle å forstå i en 
kropp i endring. Helseminister Høie sendte i 
desember 2015 et brev til alle landets ordfø-
rere om å bygge opp helsetjenesten for barn 
og unge. Når NFF videreformidlet dette 
brevet til alle sine medlemmer, forstår vi det 
som et signal om at fysioterapeuter nå må 
argumentere seg inn i tjenesten. For å belyse 
hvilke perspektiv vi trenger for å gjøre det, 
mener vi det er nødvendig å tematisere og 
problematisere noen grunnleggende spørs-
mål. Hvilke forståelser av kropp og helse 
synes å råde i helsevesenet, herunder også 
blant fysioterapeuter? Hva kan fysioterapeu-
ters kunnskap om kropp, bevegelse og funk-
sjon bidra med i dagens skolehelsetjeneste 
for ungdom?

Teoretiske perspektiver
Kroppen kan sees og forstås 
på flere måter                                                                                
I vår tid rettes stadig større oppmerksomhet 
mot kroppen. Gjennom alt fra mote- og ma-
keup-tips, ulike treningsformer, mat og livs-
førsel til plastisk kirurgi omgis vi av råd og 
anbefalinger om hvordan vi kan eller bør ta 
vare på kroppen, og hvordan vi på kroppslig 
vis kan vise hvem vi er, eller ønsker å være. 
Det er den synlige, den utenfra observerbare 
kroppen som i all vesentlig grad er i søkely-
set (12,13,14). Ulike kroppslige «makeover»-
regimer indikerer muligheten alle har til en 
forvandling; fra å være «stygg andunge» til å 
bli «vakker svane» (12). Hva gjør all denne 
oppmerksomheten mot kroppens ytterside 
og synlighet med oss? Hva gjør den med 
ungdommer som lever kropper i endring fra 
barn til voksen? 

Det er flere måter å forstå og rette opp-
merksomhet mot kroppen på. Det ene er 
kroppen som ytterside og dens synlige ka-
rakteristika. En annen og betydelig måte når 
det gjelder helse, er å betrakte kroppen som 
biologi. Her er det kroppens anatomiske, 
fysiologiske og bio-mekaniske egenskaper 
og forhold som står sentralt. Vi har fått mye 
kunnskap om den biologiske kroppen gjen-
nom «granskninger» ved hjelp av blodprø-
ver, biopsier og bruk av avanserte billeddi-
agnostiske verktøy, som på ulike måter kan 
«gjennomlyse» kroppen og undersøke det 
som er under overflaten; kroppens indre og 

skjulte sider.
En som i vår tid har skrevet tankevek-

kende om kroppens synlige og skjulte sider 
er Drew Leder (15). Han har undersøkt og 
forsøkt å forstå tankegodset om kropp og 
bevissthet, kropp og sjel utviklet av Réne 
Decartes (1596-1650). Decartes delte ide-
messig mennesket i to substanser; den mate-
rielle kroppen på den ene siden og tenkning 
og refleksjon på den andre. Denne inndelin-
gen av mennesket i en kroppslig og en men-
tal del kom til å prege menneskers forståelse 
av kroppen, vårt språk om kroppen og også 
vitenskapens interesse og fokus på kroppen 
helt inn i vår tid (12,15,16). Vi kan den dag 
i dag gjenkjenne denne forståelsen i uttrykk 
som fysisk – psykisk, ytre – indre, kropp – 
bevissthet og kropp – sinn.

Andre igjen snakker om den fenomeno-
logiske kroppen. Den kroppen vi er og har. 
Maurice Merleau-Ponty er den filosofen 
som med størst overbevisning har fremhe-
vet at det er som levende kropper vi eksis-
terer og lever våre liv. Gjennom grundig, 
systematisk og vedvarende argumentasjon 
synliggjør han kroppen som fundamentet 
for vår eksistens og som avgjørende for all 
persepsjon, all handling og aktivitet, for vår 
ekspressivitet, vårt språk og vår menings-
dannelse (17).

Helse og helsetjeneste
Hva er helse – og hvordan kan helse for-
stås? Dette er sentrale spørsmål for enhver 
helsefagarbeider og helsetjeneste. Gadamer 
skriver at helse ikke er en tilstand som vi 
kan føle i oss selv – snarere er det en tilstand 
av å være involvert i verden, være en del av 
samfunnet, en del av gjengen og det sosiale 
liv gjennom givende engasjement i hver-
dagslige aktiviteter (18). I tråd med dette be-
skriver Svenaeus (19) det å bli syk, være syk 
som en følelse av «hjemløshet».  Helse kan 
sies å være karakterisert som skjult, som en 
tatt-for-gitt-tilstand av «å ha det bra» (18). 
Når vi har det bra og engasjerer oss i ulike 
aktiviteter som skolearbeid og samvær med 
andre, kjennetegnes kroppen med å være i 
bakgrunn og ved fravær fra vår oppmerk-
somhet (15,16,18). 

Skolehelsetjenesten skal være tverrfag-
lig sammensatt med fysioterapeut i teamet 
sammen med helsesøster, psykolog, jord-
mor og lege (20). Tjenesten skal primært 
drive forebyggende og helsefremmende ar-
beid mot elevmassen som helhet, men også 
være tilgjengelige for ungdom individuelt 

og som sekundærforebygging. Med en åpen 
dør og tilbud til ungdom om noen å snakke 
med, ønsker man å fange opp og hjelpe dem 
før de må oppsøke primærhelsetjenesten 
med sine problemer. Derfor brukes ord som 
lavterskeltilbud og tidlig intervensjon. 

Vanligvis blir skolehelsetjenesten omtalt 
som en enhetlig tjeneste (6,20). Det er på en 
annen side rimelig å anta at elever i barne-
skolen har andre behov og helseutfordringer 
enn elever på ungdomsskolen og i videregå-
ende skole, og at helsetjenesten må innrettes 
ulikt for de to gruppene. Vi vet det er blitt 
færre fysioterapeuter i skolehelsetjenesten 
(6), men vet lite om hvordan fysioterapi-
ressursene er fordelt mellom barn og ung-
dom i skolehelsetjenesten. Imidlertid har vi 
merket oss, og undret oss over, at det er få 
fysioterapeuter knyttet til ungdomsskolen, 
videregående skole og på helsestasjonen for 
ungdom. 

Drøfting
Det at det er som kropp barn, unge og alle 
andre eksisterer, innebærer at kroppen er 
selve grunnlaget for tilgangen til oss selv, 
til andre og til verden med alle de hendel-
ser, omgivelser, situasjoner og aktiviteter vi 
der blir invitert til å involvere oss i (16,17). 
Med kroppen som grunnlag for eksistens og 
språk, har fysioterapeuter «det grunnleg-
gende» som sitt arbeidsfelt når kroppen og 
livet butter – en kompetanse vi mener kan 
anvendes på alle nivåer i skolehelsetjenes-
ten. Det handler ikke om fysioterapispesi-
fikke metoder, men om hvilken tenkning og 
overordnet tilnærming fysioterapeuter kan 
tilføre. Vi tror imidlertid det kan være van-
skelig å få innpass for tenkning og praksis 
uten en fast tilknytning i tjenesten.

Fysisk aktivitet i skolen – fysiotera-
peuters rolle?
Satsningen på fysisk aktivitet i skolen – også 
i ungdomsskolen og i videregående skole  – 
går parallelt med opprustningen av skole-
helsetjenesten og ansees slik sett ikke som 
en del av helsetjenesten. For å stimulere til 
og tilrettelegge for fysisk aktivitet i skolen på 
generell basis, lurer vi på om det er andre yr-
kesgrupper som er vel så godt skolerte som 
fysioterapeuter? 

Fysioterapeuters spisskompetanse er, 
slik vi ser det, å inkludere ungdom som av 
ulike grunner faller utenfor i fysisk aktivi-
tet – også i kroppsøvingsfaget der mange får 
fritak slik det praktiseres i dag. På Toppmøte 
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om ungdomshelse arrangert av Helse- og 
omsorgsdepartementet i februar i år, sa Sol-
frid Bratland-Sanda at frafall fra skolen ofte 
starter med mer og mer fravær fra kropps-
øvingstimene, før elevene dropper gradvis 
ut fra de andre fagene også. Erfaringene 
underbygger betydningen av å legge til rette 
for at alle kan delta i kroppsøving – også de 
som har nedsatt funksjon, skader og helse-
problemer, samt de som av ulike grunner 
«melder seg ut» og synes det er vanskelig å 
engasjere seg i fysiske aktiviteter. Elever som 
f.eks er utmattet eller undervektige og tren-
ger å redusere aktivitetsnivået, behøver også 
individuell tilrettelegging. Kroppsøving kan 
forstås vidt. Når det likevel virker som om 
undervisningen i gymsalen primært er rettet 
mot den materielle kroppen, mens tenkning 
og refleksjon er sentralt i klasserommet, sier 
det kan hende noe om et rådende kroppssyn 
i skolen?

Mens vi vet mye om inaktivitet og over-
vekt, synes overtrening og undervekt lite 
tematisert og debattert. Når det gjelder ung-
dom og bevegelse, virker det som om fysisk 
aktivitet ofte blir til trening blant annet for å 
forme kroppen til perfekte utgaver (13) – av 
noen kalt kosmetisk trening. De siste årene 
har mange unge begynt å trene betydelig 
mer enn tidligere (3), og spiseforstyrrelser 
er et stort problem blant de som trener mye 
(21).  Med hensyn til vekt, viste en selvre-
gistrering i vernepliktsverket at det var flere 
undervektige enn overvektige 17 år gamle 
jenter i Oslo (22). Denne nye kunnskapen 
om treningsvaner og vekt kan synes å rokke 
ved «vedtatte sannheter»; fysisk aktivitet og 
trening er selvsagt bra, men kan forstås på 
godt og vondt. 

Vi erfarer at ungdom henvises til fysio-
terapi for spiseforstyrrelser, tvangslidelser, 
pusteproblemer, belastningsplager og ut-
mattelse forbundet med overtrening. Pa-
radoksalt nok virker det som om ungdom 
både sitter seg syke og trener seg syke – og 
felles for begge gruppene er at de, om vi 
støtter oss til Gadamer (18), risikerer å falle 
utenfor det sosiale livet med venner, i aktivi-
teter og fra skolen. 

Skolehelsetjenesten kan tematisere og 
problematisere treningsvaner. Hva gir me-
ning og hva liker Ida og Eirik å gjøre – om de 
får kjenne etter? Å utforske opplevelsen av å 
ha og være en kropp i aktivitet – og i hvile – 
kan synes sentralt både generelt i ungdoms-
kulturen og også når det gjelder trening og 
idrettsaktivitet. Det gir nok mer status å gå 

«ungdomsbirken» enn å hvile – også for en 
sliten kropp.

NFF har et slagord som sier at «Fysisk 
aktivitet er min medisin». I lys av ungdom-
mens utstrakte bruk av medikamenter lurer 
vi på om fysisk aktivitet «på resept» kan for-
stås som en «medikamentell løsning». Ved 
å tilføre bevegelse og trening utenfra i ulike 
doser, får man ut bedre kondisjon, lavere 
vekt, økt muskelstyrke, bedre evne til å tåle 
stress og mindre angst og depresjon. Blir 
det en forestilling om at vi kan disiplinere, 
forme, trimme og reparere kroppen ved å ta 
den rette medisinen?

Fysioterapi i skolehelsetjenesten for 
ungdom – mer enn fysisk aktivitet
I ungdomstiden forvandles den trygge og 
vante barnekroppen. Ungdom kan kjenne 
seg fremmede som de kroppene de blir, og 
skal i denne fremmedheten søke tilhørig-
het i nye relasjoner og sammenhenger. Slik 
sett er de i en sårbar fase i livet. Samfunnets 
forventninger, fokus på helse og sunnhet og 
krav til kroppens utseende og «pleie», kan 
lede til stress og helseplager (19) – kanskje 
spesielt for de unge?

Som sensitive og sansende kropper er vi 
alltid og kontinuerlig rettet ut mot omgivel-
sene, tingene, situasjonene, aktivitetene og 
de andre – kort og godt den sammenhengen 
vi til en hver tid er en del av. Samtidig som vi 
er rettet ut mot verden rettes vi også av ver-
den (16). I tråd med en slik forståelse rettes 
ungdom av samfunnsblikket, herunder også 
helsevesenet, som sier de er stillesittende, 
for mye på mobil og Facebook og at de må 
passe på vekt, utseende og matvaner. Ung-
dom selv sier at alt blir et slit (2). Det synes 
som det vipper fra å være kropp vendt mot 
livet og verden til å bli en som retter det ytre 
blikket mot seg selv i større og større grad. 
Mon tro om det bidrar til å forstyrre både 
ungdomskroppene i endring og premis-
sene for å engasjere seg i livet og i aktiviteter 
sammen med andre? (18,19). I lys av at det å 
være fornøyd med seg selv henger sammen 
med å være fornøyd med kroppen sin, mer-
ker vi oss at det hjemme hos kroppsfor-
nøyde ungdommer har vært lite snakk om 

kropp og utseende (23).  Det kan forstås som 
at blikket utenfra er tonet ned og at kroppen 
som deltar i livet er bra nok som den er, gir 
mening og får betydning (13) – ifølge Gada-
mer også i et helseperspektiv (18).

Ungdom beveger seg ut av foreldrenes 
favn og skolens faste rammer for å bli mer 
selvstyrte, ta mer ansvar og gjøre egne valg. 
Hvem skal de da bli? Råd om kropp, trening 
og helse slår imot dem fra aller kanter og er 
gjennomgående temaer på de rosa bloggene 
som følges av mange unge. Det kan være 
vanskelig å se hvordan substansen i disse rå-
dene skiller seg fra de helsepolitiske. Rådvil-
le og usikre spør ungdom oss fysioterapeu-
ter: Hva skal jeg gjøre for få en fastere mage 
og rumpe? Hvordan skal jeg klare å sove, 
håndtere alle krav og uroen min? Om vi fy-
sioterapeuter møter ungdommens spørsmål 
med løsninger og «sannheter» om riktig sit-
testilling, pustemåter, stressmestring, hold-
ning og trening, – bidrar vi da til en følelse 
av «hjemløshet» – forstått slik Svenaeus be-
skriver den? (19). 

Som noe annet enn å få løsninger og 
sannheter kan ungdom selv få kjenne etter 
hvordan de best mulig lever kroppen på va-
rierte måter, merke seg egne behov og være 
kroppen sin i tråd med dem. Kontakt med 
og tillit til egen kropp kan koples til å stole 
på seg selv og danne grunnlag for å ta egne 
valg – en side av å ivareta egen helse (18). 
Mange unge forteller oss at fysioterapi og 
kroppen som innfallsvinkel gir innsikt og 
kunnskap om seg selv på en annen måte enn 
ord alene – noe også helsesøstre og psykolo-
ger vi samarbeider med har lagt merke til og 
kommenterer. 

Å ta ansvar for egen helse blir gjerne as-
sosiert med å trene, spise sunt og la være å 
røyke. Kan uttrykket også romme å merke 
seg selv og la seg lede av hva kroppen for-
teller? Det kan handle om å roe ned eller 
bevege seg, ta imot eller si i fra, være med 
på eller velge bort, være i kontakt med an-
dre eller trekke seg unna og å merke følelser 
og å kunne utrykke dem. Anspente muskler, 
belastningsskader, hodepine, uro og proble-
mer med pusten, vekt og søvn er eksempler 
på kroppslige uttrykk som kan fortelle at 

Å ta ansvar for egen helse blir gjerne 
assosiert med å trene, spise sunt og 
la være å røyke.
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noe ikke helt stemmer for tiden. En kropp 
som er stresset er ikke taus, og vi vet at økt 
aktivering av stresshormoner over tid skaper 
plager og sykdom (24,25). Kroppen kom-
mer i forgrunnen og får oppmerksomhet på 
en uønsket måte som forbindes med svak-
het og uhelse (15,18). Det kan samtidig gi en 
følelse av noe fremmed – en følelse av ikke å 
være seg selv (19). 

Kroppslige uttrykk kan altså på én side 
fortolkes som svakhet, sykdom og symp-
tomer som medisineres. På en annen side 
kan de forstås som en ressurs og veiviser 
til å merke seg og uttrykke egne behov og 
grenser. «Symptomer» satt inn i en sammen-
heng kan hjelpe ungdom til å oppdage sin 
egen individualitet og forstå seg selv og den 
konteksten de lever i (26). Ungdommens 
stressrelaterte helseplager kommer ikke over 
natten. Kroppen har gjerne «snakket» lenge 
før plager får ulike betegnelser eller blir til 
sykdom.  

Avslutningsvis
Med denne artikkelen har vi ønsket å pro-
blematisere ulike perspektiv på ungdom, 
kropp og helse i konteksten av at skolehel-
setjenesten skal rustes opp og bygge opp 
tverrfaglige team, tilpasse innholdet til da-
gens helseutfordringer og hindre ungdom 
i å falle utenfor. Denne satsningen og et 
kroppssyn der kroppen anses som grunn-
leggende for menneskelig eksistens, kan un-
derstøtte behovet for et bredt helseperspek-
tiv og for fysioterapi i skolehelsetjenesten 
for ungdom. Vi mener at en åpen dør til en 
fysioterapeut med kompetanse om kropp og 
bevegelse knyttet til erfaringer, helse, delta-
kelse og funksjon i vid forstand, kan styrke 
det tverrfaglige teamet både når det gjelder 
forebyggende og helsefremmende virksom-
het for ungdom.  

Takk
Takk til Fond til etter- og videreutdanning 
av fysioterapeuter samt Lillehammer og Ski 
kommune  for økonomisk bidrag gjennom 
satsningen på FYSIOPRIM.
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FAG FAGARTIKKEL

Physiotherapy in School Health Services for Adolescents – Perspectives and Practice 
Abstract 

n Introduction: Today there is an expressed concern for children’s and adolescent health, 
and the fact that many students do not complete highschool. In order to meet these 
challenges, school health services need to be strengthened and multidiciplinary teams 
developed. 

n  Main part: Describing the health challenges of adolescents today, and also different 
understandings of body and health, we discuss, based on a phenomenological per-
spective, physiotherapists’ possible understanding and competence in meeting young 
people’s health challenges.  Bodily expressions can be said to be characterized by 
contradictions, which cannot be reduced to a simple question of inactivity and obesity. 
What possibilities can be given to youth, enabling them to live their bodies changing 
towards adulthood, – and how can physiotherapists contribute to this process?

n Conclusion: What opportunities can be given in order to enable young people to live 
their changing bodies towards adulthood? How can physiotherapists contribute to this 
process? In our opinion, physiotherapists’ knowledge about body and movement related 
to experiences, health, participation and function in the broadest sense, is a way of 
strengthening the multidisciplinary team in school health care, both in prevention and 
health promotion activities for youth. 

n Keywords: School health services, physiotherapy, phenomenology and the phenome-
nological body.
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fag FAGARTIKKEL

Sammendrag 

n Innledning: Ved fysioterapeututdanningen ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) 
er det utviklet en ny type studentpraksis, der bachelorstudenter er treningskontakter 
for pasienter med alvorlige psykiatriske lidelser. For å kvalitetssikre denne praksis-
modellen ble studentene intervjuet om sine praksiserfaringer  

n  Hoveddel: Studentene møter relasjonelle utfordringer og bevisstgjøres på ulike 
sider ved terapeutrollen i møte med pasientene. Artikkelen diskuterer hvordan 
ulike terapeutposisjoner opptrer som dialektiske motsetninger. Eksempler på slike 
motsetningspar er ydmykhet/skråsikkerhet, nærhet/distanse, involvering/avgrens-
ning, profesjonell/privat og venn/terapeut. Som terapeut vil man være i flyt fram og 
tilbake mellom disse ytterpunktene.

n  Konklusjon: Denne studien viser at selvstendig studentpraksis gir god læring om 
egen rolle og hvordan man må tilpasse egen væremåte til den enkelte pasient. Dette 
er grunnleggende tematikk i all fysioterapibehandling.  

n Nøkkelord: Terapeutrolle, schizofreni, trening.

Elisabeth Møyner, 
spesialist i psykomoto-
risk fysioterapi (MNFF). 
Høgskolelektor ved 
Høgskolen i Oslo og 
Akershus. elisabeth.
moyner@hioa.no

Denne fagartikkelen er fagfellevurdert 
etter Fysioterapeutens retningslinjer, og ble 
akseptert 10.3.2016. Studien er godkjent 
av Norsk samfunnsvitenskapelig data-
tjeneste (NSD). Det er innhentet skriftlig 
informert samtykke fra alle informanter. 
Ingen interessekonflikter oppgitt.  

Innledning
Denne artikkelen omhandler studenterfa-
ringer med å være treningskontakter for 
pasienter med alvorlige psykiatriske lidelser. 
Treningskontaktordningen ble utprøvd som 
studentpraksis i et samarbeidsprosjekt mel-
lom sykehus, bydeler og fysioterapeututdan-
ningen ved Høgskolen i Oslo og Akershus 
(HiOA), og senere innført på permanent 
basis. 

Treningskontaktpraksis
Utgangspunktet for samarbeidet var at ut-
danningen ble kontaktet av en sykehusfy-
sioterapeut som erfarte at pasienter med 
alvorlige psykiatriske lidelser ofte blir pas-
sive og fysisk inaktive igjen, etter utskrivelse 
fra opphold på psykiatrisk avdeling. For å 
bedre overgangen til en mer aktiv hverdag, 
ble studenter i 4. semester ved bachelorut-
danningen treningskontakter for hver sin 
pasient ukentlig i 12 uker. Studentpraksisen 

bygger på treningskontaktmodellen som ble 
utviklet for pasienter med psykiske lidelser 
og rusproblemer (1). Studentene gjennom-
gikk et forberedende introduksjonskurs. De 
hadde to gruppeveiledninger med psykolog 
og fysioterapeut, og individuell veiledning 
ved behov. Deltakende pasienter ble vurdert 
til å kunne fungere alene med studenten og 
valgte selv treningsaktivitet. Pasientene ble 
koblet sammen med studenter som kunne 
«matche» pasientens væremåte, ønsker og 
behov. 
 
Schizofreni og bipolare lidelser
Pasientene i prosjektet hadde diagnosene 
schizofreni eller bipolar lidelse. Kjennetegn 
ved pasientgruppen er følelsesmessig insta-
bilitet, nedstemthet og lav selvvurdering.  
Bipolare lidelser uttrykkes ved vekslende 
perioder med mani og depressivitet (2,3). 
Schizofreni kjennetegnes ved negative symp-
tomer som affektavflating, tilbaketrekning, 

passivitet og lite initiativ og utholdenhet, og 
positive symptomer som vrangforestillinger 
og hallusinasjoner (2,3). Manglende initiativ 
og utholdenhet, sammen med bivirkninger 
av medisiner, fører ofte til inaktivitet, over-
vekt og somatiske lidelser (4). 

Formål
Det er lite studentpraksis innen psykiatri-
feltet, og treningskontaktordningen er en 
helt ny måte å organisere studentpraksis på. 
For å kvalitetssikre praksismodellen ønsket 
utdanningen å undersøke hva studentene 
hadde erfart og lært gjennom treningskon-
taktordningen. Artikkelforfatter, som også 
var prosjektleder, intervjuet studentene for 
å få utdypet deres praksiserfaringer. Kunn-
skap om studenterfaringene kan være av 
interesse for andre utdanningssteder. Stu-
dentene deler tanker og erfaringer som også 
erfarne fysioterapeuter kan ha nytte av å re-
flektere over for egen del, siden studentene 

Terapeutrollen belyst ved 
studenterfaringer     

mailto:elisabeth.moyner@hioa.no
mailto:elisabeth.moyner@hioa.no


54     FYSIOTERAPEUTEN  4/16

har et «nybegynnerblikk», og ikke er sosia-
lisert inn i terapeutrollen der ulike sider ved 
samhandling tas for gitt. 

Hoveddel
Metode 
Intervjuene ble foretatt åtte måneder et-
ter avsluttet treningskontaktpraksis. Det 
ble gjennomført tre gruppeintervjuer med 
henholdsvis fem, to og to deltakere. Ni av 
ti aktuelle studenter deltok. Studentene 
var engasjerte og stimulerte hverandre til å 
huske ulike erfaringer fra praksisperioden. 
Intervjuene ble tatt opp og transkribert ord-
rett, for så å bli analysert gjennom en her-
meneutisk fortolkningsmetode. I fortolk-
ningsprosessen veksler en mellom å se på 
helheten, utvikle meningsenheter ved del-
analyse, og deretter se delene inn i en helhet 
igjen (5,6). Analysen ga følgende tema: rela-
sjonskompetanse, personlige utfordringer, 
kommunikasjon, motivasjon og endret syn 
på trening og psykiatri. Ved videre analyse 
vurderes disse tema som elementer ved tera-
peutrollen. Studentene ga skriftlig samtykke 
til intervjuet, og studien er godkjent av NSD. 

Terapeutiske utfordringer
Studentene hevdet at denne typen praksis 
ikke passet for hvem som helst; man måtte 
ha litt «bein i nesa». Hva innebærer et slikt 
utsagn? Studentene møter en ukjent pasi-
entgruppe, har ansvar alene og møter pasi-
entene på en uvanlig arena for studentprak-
sis. De opptrer derfor ganske ubeskyttet og 
sårbare i forhold til annen studentpraksis. I 
dette møtet der mye er nytt og ukjent, blir 
terapeutiske utfordringer veldig tydelige. 
Analysen av materialet viser hvordan ulike 
terapeutposisjoner opptrer som dialektiske 
motsetninger. Eksempler på slike mot-
setningspar er: ydmykhet/skråsikkerhet; 
nærhet/distanse; involvering/avgrensning; 
profesjonell/privat og venn/terapeut. Mot-
setningsparene kan ses på som ytterpunkter 
på et kontinuum. I behandlingsprosesser vil 
fysioterapeuter møte kommunikative di-
lemmaer, der en beveger seg mellom disse 
ytterpunktene i møte med pasienter. Føl-
gende presentasjon av studenterfaringene 
synliggjør dette. 

Å utvikle seg selv i møte med andre
Intervjuene viser stor enighet blant stu-
dentene om at det var spesielt lærerikt å ha 
selvstendig behandleransvar og kunne følge 
en pasient over tid. Studentene forteller om 

utfordringer med interpersonlige forhold i 
møte med pasientene. Dette kan blant annet 
sees i sammenheng med at det ved psykose 
skjer en subjektivitetssvekkelse som endrer 
pasientens opplevelse av seg selv, gir tanke-
forvirring, tilbaketrekning og uvirkelig opp-
levelse av verden (2). Når en person mister 
fotfeste i en felles menneskelig virkelighets-
oppfatning, kan det derfor bli vanskelig å nå 
inn til vedkommende (3). 

For å mestre slike forhold må studentene 
ha mentaliseringsevne, som defineres til å 
kunne se seg selv utenfra og andre innenfra. 
Det innebærer også å kunne ha en forstå-
else av selve relasjonen og konteksten den 
utspilles i (3,7). På veiledningsmøter re-
flekterte studentene over egen rolle og sine 
relasjonelle erfaringer i etterkant. Selvref-
leksjon er å kunne betrakte seg selv, mens 
det å reflektere over relasjonen man står i, 
kaller Schibbye relasjons-refleksivitet (7). 
Slike refleksjonsformer kan gi ny innsikt og 
forståelse av seg selv, og er sentrale i profe-
sjonsutøvelsen. 

Usikkerhet i møte med det ukjente 
Studentenes første møte pasienten var på 
sykehuset der pasienten hadde vært innlagt, 
sammen med behandlende fysioterapeut. 
Studentene var spente og usikre på hvordan 
diagnosen ville spille inn på pasientenes 
oppførsel. En sa det slik: «For å være ærlig, 
… var litt redd … for jeg har hørt de er helt 
gærne på psykiatrisk avdeling». En annen sa: 
«Jeg var litt redd for at pasienten min skulle 
høre andre stemmer, begynne å se ting som 
jeg ikke så, …(..)… hvordan skal vi da rea-
gere?». En tredje tenkte tilsvarende: «Nå ser 
jeg en mann der borte, ser du ham? Hvordan 
takle en situasjon med hallusinasjoner og pa-
ranoide tanker... og sånt?». 

Studentenes forforståelse preges av både 
allmenn og teoretisk kunnskap om alvorlige 
psykiske lidelser. De er oppriktige og ærlige 
om egen usikkerhet om hvordan man skal 
forstå og forholde seg til aktuell pasient-
gruppe. Smebye omtaler dette som kognitiv 
usikkerhet og interaksjonsusikkerhet. Han 
fremhever at profesjonell kompetanse hand-
ler om å kunne forholde seg til slike typer 
usikkerhet (8). 

Studentenes forforståelse ble endret da 
de møtte sin pasient. Noen forventet at pa-
sienten ville vært mer i sin egen verden, slik 
en uttrykte: «Hun var jo egentlig normal, … 
(…) akkurat som en ungdom som var usikker 
på seg selv». En student fortalte at pasienten 
ikke kom til første avtale og dette gjorde 
henne usikker. Da de senere møttes, mer-
ket pasienten hennes usikkerhet: «Det første 
min pasient sa til meg var: ’må ikke være ner-
vøs. Er du nervøs, eller?’». Studenten kom-
mer her opp i en uventet situasjon, der den 
andre oppfatter hennes usikkerhet, og helt 
uforberedt mister hun sin autoritet som te-
rapeut og fremtrer som en vanlig, likeverdig 
person. Vetlesen beskriver hvordan et posi-
tivt møte ledsages av ord som likeverdighet, 
åpenhet for annerledeshet, tillit og ydmyk-
het (9). Tolket ut fra en slik ramme, kan 
studentenes usikkerhet og ydmyke holdning 
ha gitt pasienten en opplevelse av fellesskap 
basert på likeverd og tillit. 

I motsetning til andre behandlere hadde 
studentene begrenset kunnskap om pasien-
tens symptomer og særtrekk. Pasienten har 
personlig ekspertise om seg selv og sin livs-
verden, mens studenten har faglig ekspertise 
på kropp og trening. Ekspertbegrepet er all-
tid relasjonelt, man er ekspert i forhold til 
«ikke-eksperter» (8). Deling av ekspertrol-
ler, som her, vil gjøre begge meningsberet-
tigede og kan gi et utgangspunkt for en like-
verdig og symmetrisk allianse (7). Pasienten 
må stille opp for at studentpraksisen blir 
godkjent, mens studenten bidrar til at pasi-
enten får en mer aktiv hverdag. De blir der-
for gjensidig betydningsfulle for hverandre, 
noe som forsterker symmetrien i relasjonen. 

Venn eller terapeut?
Mange studenter strevde med grenseopp-
gangen mellom å være venn eller terapeut, 
og privat eller profesjonell. Ifølge studentene 
omtalte pasientene dem som en «trenings-
kompis» eller «treneren min» til familie og 
øvrige behandlere. Dette kan speile at pasi-
entene deltok i en hverdagsaktivitet, i kon-
trast til andre støtte- eller behandlingstiltak. 
Flere pasienter hadde lite sosiale nettverk 
utover familie og behandlere, og studentene 
kan derfor ha fått en sentral sosial rolle. Pa-

FAG FAGARTIKKEL

Profesjonell kompetanse handler om 
å kunne forholde seg til ulike typer 
usikkerhet.
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sient og student trener sammen i et tilsyne-
latende likeverdig forhold, og flere studenter 
var jevngamle med sin pasient. Dette kan 
øke opplevelsen av nærhet og fellesskap og 
forsterke vennefølelsen. Erfaring viser at det 
kan skapes sterke bånd mellom personer 
som gjør og opplever ting sammen (10). 

Flere pasienter var sosialt unnviken-
de med stor grad av angst. De ville trene 
hjemme eller starte trening hjemmefra. Det 
å møtes i pasientens hjem, gjerne med en 
kaffekopp, kunne forsterke vennefølelsen 
og utfordre profesjonsrollen. Når trenings-
aktiviteten skjer på en utradisjonell arena 
for fysioterapi, mangler ytre rammer som 
regulerer aktiviteten. Dette kan bidra til at 
grensene utviskes og rollene blir utydelige, 
slik en student uttrykte: «Det er mye lettere 
når jeg er kledd i en blå treningsbukse og hvit 
T-skjorte med navneskilt. Da synes det at du 
er fysioterapeut». 

Dersom pasienten har lite erfaring med 
nære relasjoner, kan vedkommende åpne 
opp for nær tilknytning, uten å innse at det 
ikke kan bli varig. Henriksen og Vetlesen 
hevder at dersom pasienten tildeler terapeu-
ten en vennerolle, kan dette være en projise-
ring av et slikt vennebehov. Nærhet forutset-
ter et personlig engasjement, samtidig er det 
etisk nødvendig i en terapisituasjon å skape 
en avstand. Yrkesetisk profesjonalitet for-
utsetter et slikt samspill mellom nærhet og 
avstand (7,11). Terapeuten må derfor opptre 
som en autonom person som ivaretar egne 
behov og har et avgrenset forhold til seg selv 
og andre, slik at pasienten kan ha noen «å 
speile seg mot» (7). For studenter må dette 
bevisstgjøres og læres over tid. 

Involvering og selvavgrensning 
Studentene påpekte at de ikke var godt 
nok forberedt på hvordan man møter pa-
sienters ulike væremåter. Dette ble tydelig-
gjort i møte med aktuell pasientgruppe, 
der pasientene kunne være uforutsigbare, 
ambivalente, demotiverte og ha forvrengt 
virkelighetsforståelse. Studentene uttrykte 
eksempelvis usikkerhet for om noe kunne 
«eskalere» dersom de sa noe feil. De fortalte 
hvordan de måtte «lese den andre» og vurde-
re kroppsuttrykk og mimikk når den andre 
ikke uttrykte seg verbalt. Evne til å fortolke 
tegn og uttrykksmåter er viktig for å forstå 
sosial mening, og er en vesentlig del av in-
teraksjonskunnskap (8). Å utvikle slik taus 
kunnskap forutsetter empatisk holdning og 
mentaliseringsevne (3,7,9). 

Pasientene kunne være nedstemte, inn-
advendte og lite verbale, og dette kunne ha 
betydning for at kommunikasjonen opplev-
des som tung og vanskelig. En student ut-
trykte det slik: «Jeg måtte bruke mye energi 
på å dra ut og bygge opp (…) hun hadde et 
veldig negativt syn på seg selv… var veldig 
innesluttet og usikker». En annen student 
reflekterte over det å tåle stillhet i en tera-
pisituasjon: «Det er OK å være litt mer stille 
selv, så må pasienten på banen». Schibbye 
beskriver hvor viktig det er at terapeuten 
lener seg tilbake og lar den andres uttrykk 
komme fram (7). Men pasientens adferd kan 
også forstås som et diagnostisk uttrykk, el-
ler tolkes til at pasienten holder avstand til 
andre for å beskytte seg mot nye relasjonelle 
skuffelser (12). Pasienten kan altså ha pro-
blemer med å forholde seg til andre enn seg 
selv, men allikevel trenge oppmerksomhet.

Motsatte erfaringer kom også frem, 
eksempelvis når pasienten i første møtet 
skravlet uavbrutt og overøste studenten med 
komplimenter. Studentene fortalte: «Jeg ble 
helt ’satt ut’, og måtte gå litt unna og sette 
meg». I terapi er det nødvendig å jobbe med 
selvavgrensing for å kunne tåle ulike re-
aksjoner fra den andre. Slik kan en unngå 
emosjonell smitte eller overføring av den 
andres følelser (7,12).  

Ved oppstart av treningsperioden ble det 
anbefalt å avtale faste møtetidspunkt og inn-
hold for treningstimen. Noen pasienter kom 
stadig for sent eller utsatte avtalene. I ettertid 
mente studentene at de skulle satt tydeligere 
grenser. En fortalte at hun ventet i nesten to 
timer, med flere telefonsamtaler, før pasien-
ten dukket opp. En slik utholdenhet speiler 
et stort engasjement som kan ha gitt posi-
tive forhåpninger hos pasienten (10,13). For 
studentene kunne det være vanskelig å for-
stå at manglende oppmøte skyldtes forhold 
ved pasienten, og ikke ved treningsoppleg-
get eller en selv. Schibbye hevder at dersom 
terapeuten er usikker på egen kompetanse 
kan pasientens ambivalens lett omformes 
til en negativ egenskap ved en selv (7). Stu-
dentene er i sin første praksis og er naturlig 
nok ekstra sårbare for denne type opplevd 
avvisning. 

Personlig og profesjonell
Noen studenter ble opprørte og uttrykte 
sympati for pasientene, når de hørte his-
torier om hvordan pasientene ble møtt av 
behandlerapparatet. Men studentene måtte 
korrigere egen oppfatning, når det viste seg 

at pasientens historie var en fordreining av 
virkeligheten. I terapeutiske sammenhenger 
kan det være utfordrende å finne balansen 
mellom egenperspektivet (min verden), an-
dreperspektivet (din verden) og det inter-
subjektive perspektivet (vår verden) (12). 
Som terapeut må en våge å tro på den andre, 
men også være forberedt på at historiene 
kan presenteres ut fra hva som er til fordel 
for pasienten i situasjonen. Terapeuten må 
derfor være deltagende på både en personlig 
og faglig måte, og kunne analysere hva som 
skjer i situasjonen.  

En student fikk høre at pasienten var lagt 
i tvangsjakke og tvangsmedisinert under 
innleggelse. Studenten syntes det var van-
skelig å forestilles seg at hennes pasient ble 
utsatt for tvangstiltak, og forklarte hvordan 
hun: «valgte å tro at det ikke stemmer,… let-
tere for meg å håndtere det sånn». Terapeuter 
kan unngå å følge opp utsagn med spørsmål 
og utdypninger for å beskytte seg selv, når 
virkeligheten innimellom er for tung å ta 
inn. Terapeutrollen krever at en kan være i 
et bredt spekter av følelsesmessige tilstan-
der, uten å distansere seg ved bruk av avver-
gestrategier (eksempelvis benektning) når 
vanskelige følelser dukker opp (12). 
 
Tiltro til den andre gir håp om 
mestring
Mange studenter oppfattet pasientene som 
mindre «uvanlige» enn antatt. Denne «nai-
viteten» kan ha vært betydningsfull. Ifølge 
bydelskontaktene hadde studentene en an-
nen holdning til pasientene enn andre be-
handlere, og stilte mer krav til pasientene 
enn de var vant til. Eksempelvis kom stu-
dentene med pigger til sko, staver og reflek-
ser, hvis pasienten ikke ville møte til avtalt 
trening fordi det var kaldt, glatt eller mørkt 
ute. Dersom pasientene ikke ville gjøre plan-

Kort sagt

•	 Selvstendig behandleransvar for en 
pasient over tid, gir god læring for 
studenter.

•	 Personlige egenskaper og relasjonelle 
ferdigheter er sentralt for en god tera-
peutisk allianse med pasienten.

•	 Profesjonell kompetanse innebærer et 
reflektert forhold til egne verdier og 
væremåter for å kunne håndtere relasjo-
nelle dilemmaer og konflikter.
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lagt aktivitet, fant studentene på noe annet. 
Det å bli møtt med krav og forventninger 
og en ikke-dømmende holdning, represen-
terer likeverd og kan gi pasientene en opp-
levelse av anerkjennelse og tro på mestring 
(7,11,13). Likeverdighet er knyttet sammen 
med prinsippet om selvbestemmelse, og det 
er et sentralt skille mellom å ta ansvar for og 
ansvar fra den andre (11). Anerkjennelse 
kan styrke egen selvfølelse gjennom håp og 
økt tiltro til seg selv. Dette står i sterk mot-
setning til lært hjelpesløshet som kan oppstå 
dersom pasienter blir objekter som skal hjel-
pes og ordnes for (13). De kan da bli passive 
og uten tro på at de selv kan gjøre noe for å 
lykkes.  Manglende tro på seg selv gjør det 
lett å bli avhengig av andre personer og ytre 
belønninger (13). Studentene erfarte nett-
opp dette: pasientene var veldig avhengig av 
mye ytre motivasjon.

Urealistisk selvvurdering
Studentene hadde ulike erfaringer med pa-
sientenes treningsnivå; noen kunne trene 
hardt, mens andre var slitne før de rundet 
hushjørnet. Det viste seg at flere pasienter 
hadde urealistiske målsetninger for trenin-
gen. De ønsket mer enn de mestret. En pasi-
ent hadde foreslått: «Kanskje vi kan svømme, 
eller danse, … eller løpe rundt Sognsvann?». 
Studenten konkluderte med at løping var 
helt urealistisk siden pasienten knapt orket 
å gå 400 meter. En annen hadde som mål 
å svømme 1.000 meter, men i bassenget 
viste det seg at vedkommende ikke kunne 
svømme. På den annen side kunne pasien-
tene klare mer enn de ga uttrykk for, slik en 
student erfarte: «Jeg prøvde å få han til å gå 
fortere, men han var ikke i form. Da det be-

gynte å regne, løp han avgårde». 
En pasient vurderte treningen til «svært 

anstrengende» på Borgs skala uten tegn til 
å være andpusten. En annen pasient oppga 
lav skåring på anstrengelse ved løp på trede-
mølle, mens pulsbeltet viste 180. Ved sam-
tale etterpå sa pasienten at hun var kjem-
pesliten. Studentene fikk problemer med å 
fortolke slike motsetningsfylte selvvurderin-
ger. Ville ikke pasienten akseptere egen tre-
ningstilstand, men gi inntrykk av at hun var 
i god form? Kunne det tolkes til at pasienten 
ønsket å fremstå like sprek som studenten? 
Vetlesen skriver at psykiske lidelser er sterkt 
forbundet med skam, og mange ønsker å 
holde sykdommen skjult (9). Manglende 
konsentrasjon og tankeforvirring kan også 
gjøre selvrapportering vanskelig. Generelt 
sett vil det være en viss usikkerhet knyttet til 
selvrapportering, da mange ønsker å fremstå 
bedre enn virkeligheten tilsier.   

Relasjonens grunnleggende 
betydning 
Noen pasienter trente jevnlig med god in-
tensitet uten problemer. Mange av studen-
tene erfarte imidlertid at de hadde for høye 
forventninger til nivå på treningsaktiviteten. 
En student sa: «De kan jo trene som oss, de 
har ikke noen paralyse eller sånt å ta hensyn 
til». Studentene hadde lite pasienterfaring, 
og sammenliknet med eget treningsnivå 
kunne det bli uforståelig hvor lite pasientene 
faktisk orket før de måtte ha pause. Flere av 
pasientene var dekondisjonerte og hadde 
liten grad av kroppskontakt. I tillegg kan 
sykdomstegn som ambivalens, unnvikelse, 
innadvendthet og manglende konsentrasjon 
bidra til liten utholdenhet (2,4). 

Studentene endret sin innstilling til tre-
ningsnivået underveis i praksisperioden. De 
konkluderte med at det å møte til en avtale, 
det å gjøre noe sammen, kunne være et mål i 
seg selv. Eksempelvis vil en felles gåtur inne-
bære å være utenfor hjemmet, bevege seg, 
møte andre personer, snakke med noen og 
kanskje handle mat. Når studentene erfarte 
at forhold utenom selve treningsaktiviteten 
var betydningsfullt i pasientens hverdagsliv, 
kunne de lettere akseptere at treningseffek-
ten ble liten. En student uttrykte det slik: 
«Det å kunne se at det gleder den andre at 
man kommer… når de sier at det letter litt på 
dagen… selv om man nesten ikke har trent 
noe». Friis hevder at relasjonen er en hjør-
nestein i all psykiatrisk behandling. Innen 
somatisk medisin fokuseres det mest på 
symptomer og adferd, mens behandlingen av 
det lidende menneske forsømmes. Gode re-
lasjoner kan bidra til bedring, mens uheldige 
relasjoner kan ha skadelig effekt i form av økt 
symptompress og mer uro (14). Sett i lys av 
dette, var studentenes innsats svært verdifull 
selv om flere opplevde at motivasjonsarbei-
det overfor pasientene ga liten respons på 
treningsinnsatsen. Men en god relasjon kan 
muligens gi økt treningsaktivitet over tid? 

Metodekritikk
Dersom studentene hadde blitt intervjuet 
umiddelbart etter praksis kunne det gitt 
rikere beskrivelser. Studentene hadde imid-
lertid hatt en ny praksisperiode i mellomti-
den, og flere hevdet at det var i senere stu-
dentpraksis de oppdaget hva de hadde lært 
som treningskontakter. Min forforståelse 
som intervjuer var preget av kjennskap til 
studenterfaringer fra veilednings- og evalu-
eringsmøte. Dette påvirket intervjuguiden 
og kan ha hindret nye momenter å komme 
fram. Dowling hevder dessuten at egen for-
forståelse kan begrense en i å se mangfoldet 
av tolkningsmuligheter (5). Studien baseres 
på et lite utvalg, men de samme hovedte-
maene er blitt fremhevet på samtlige evalu-
eringsmøter fra flere studentkull.    

Avslutning
Artikkelen viser at denne praksismodellen 
kan være en verdifull læringsarena. Det å ha 
selvstendig behandleransvar ble fremhevet 
som svært viktig, da studentene selv måtte 
håndtere uventede forhold og tilpasse tre-
ningsaktiviteter ut fra pasientens varierende 
tilstand. Det å måtte håndtere dilemmaer og 
konflikter i møte med pasienten er en viktig 
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arnt about their therapeutic role and how to adapt their own behaviour to the individual 
patient. These are fundamental in all physiotherapy treatment.
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del av profesjonalisering for terapeuter. For 
å bli gode fysioterapeuter trengs ulike typer 
kompetanse, både faktakunnskap og et re-
flektert forhold til egne verdier og væremåter. 

Hvordan kan vi i fremtiden sørge for at 
faktakunnskap spiller konstruktivt sammen 
med den relasjonelle tause kunnskap? Med 
økende grad av akademisering av profe-
sjonsrollen og vektlegging av evidensbasert 
kunnskap, kan vi stå i fare for at grunnleg-
gende forhold ved det å møte en annen blir 
sett på som mindre vesentlig, både i utdan-
ning og i praksis. Det er behov for mer forsk- 
ning for å styrke denne siden av fysioterapi-
faget for fremtiden. 

Takk
Takk til fysioterapeut Ane Borrebæk som 
tok initiativ til samarbeidet og har vært 

sentral i utvikling og gjennomføring av 
studentpraksisen. Takk til alle involverte i 
samarbeidsprosjektet, både i bydeler og på 
Diakonhjemmet og Lovisenberg sykehus.
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n Det er for mange mennesker som strever med usynlige symptomer i kropp og sinn, og 
som ikke tilbys hensiktsmessig behandling og nødvendig oppfølging i helsevesenet. 
Rehabiliteringsprosjektet «Stopp en halv – beveg deg – og bli beveget» henvendte 
seg til mennesker med kroppslige og mentale reaksjoner på stress og livsbelastninger. 
Disse fikk tilbud om et lærings- og mestringskurs, der hovedfokus var å bedre forstå-
elsen for og opplevelse av at kropp og sinn er uløselig knyttet sammen. Kunne et slikt 
kurs bidra til å bringe prosessen for den enkelte et skritt i riktig retning? Tilbakemel-
dingene fra deltakerne tyder på det. Mange rettet ryggen med en ny forståelse og 
etterspurte relevant behandling med større trygghet og tyngde.

Symptomer må anerkjennes

fag

DET LYDER SOM et paradoks, men det skal 
visstnok nok være bedre å rammes av syk-
dommer i hjerte og hjerne. Verre er det å 
rammes av hendelser som setter smertefulle 
avtrykk i kropp og sinn. I verste fall kan et 
funksjonstap reduseres til et spørsmål om å 
ta seg sammen. 

Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering 
arrangerte sin årlige LEV VEL konferanse 
19. januar d.å. Opplevelsen av å leve med så-
kalte «upopulære sykdommer» var i fokus. 

Det var her det ble sagt at det er bedre 
å rammes av sykdommer i hjerte og hjerne. 
Ikke fordi dette ikke kan ha fatale konse-
kvenser for den som rammes, men fordi 
helsevesenet i økende grad kan tilby effek-
tive behandlinger med gode resultater. Men-
nesker som sliter med høyt symptomtrykk 
i kropp og sinn derimot, kan streve med å 
finne gode behandlingstilbud og få nødven-
dig oppfølging. 

Med støtte fra Rådet for psykisk helse 
mottok jeg prosjektmidler fra Extrastiftel-
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sen i 2015. Slik ble prosjektet «Stopp en halv 
– beveg deg – og bli beveget» en realitet1, et 
rehabiliteringsprosjekt med fokus på å bedre 
forståelsen for og opplevelse av at kropp og 
sinn er uløselig knyttet sammen. Deltakerne 
i dette prosjektet hadde plager og lidelser 
med sammensatte årsaker. Alle var kvinner, 
til tross for at prosjektet var åpent for begge 
kjønn.

Ordfører i Oslo, Marianne Borgen, åpnet 
konferansen med å si at noen sykdommer 
usynliggjøres gjennom underkommuni-
sering. Generalsekretæren i Norges Fibro-
myalgiforbund, Hege Tegler, formidlet at 
enkelte fibromyalgipasienter har sagt de 
kunne ønske seg en kreftdiagnose. Denne 
oppsiktsvekkende uttalelsen taler for seg. 
Hun sa også at mange ønsket å stå fram med 
sin historie, men at mediene ikke var inter-
essert. Begge løftet fram kvinneperspektivet.

Livet setter seg i kroppen (1)
Mange av prosjektdeltakerne hadde erfart 
en hverdag med trette og vonde kropper. 
Med søvnvansker, tankekjør, uro og mang- 
lende konsentrasjon. Dette er symptomer 
som kan vekke både frustrasjon, redsel og 
fortvilelse, for ikke å snakke om skam. Og 
mye annet. Funksjonen rammes, arbeidsev-
nen reduseres, og det kan være vanskelig å 
holde fokus i hverdagen. Ulike former for 
tap var en viktig fellesnevner hos deltakerne. 
For noen handlet det om samlivsbrudd el-
ler tap av arbeid og inntekt.  Andre hadde 
manglet tilstrekkelig omsorg i oppveksten, 
mens flere hadde mistet sine kjære og nære 
ved sykdom og død. 

De fleste hadde erfart at det følger et u-
utalt sosialt krav med usynlige symptomer. 
Det gjelder å «holde maska», for lidelse 
skaper usikkerhet og er ikke spesielt «po-
pulært» i samfunnet generelt, noe som også 
kom tydelig fram på konferansen.

– Må det sterke og rike kvinner til for at 
vi skal få fokus på kvinners sykdomspano-

rama?
Spørsmålet kom fra ordføreren, og hen-

viste til Gunhild Stordalen. Kvinner må for 
ofte rettferdiggjøre, forsvare og forklare sin 
tilstand, ble det sagt. Dessverre er dette alt 
for ofte sant. 

Noe nytt må på plass
At kropp og sinn er ett, ble understreket 
på konferansen av Elling Ulvestad, avde-
lingsoverlege dr. med ved Avdeling for mi-
krobiologi og immunologi, Gades institutt, 
på Haukeland sykehus i Bergen. Han sa at 
vi mennesker reagerer gjennom sentralner-
vesystemet, hormonsystemet og immunsys-
temet samtidig. Både ved psykiske traumer 
og infeksjoner reagerer hele kroppen. Han 
er selvfølgelig ikke alene om å hevde dette. 
Psykologer så vel som forskere i nevrobio-
logi sier det samme. «Sinnet bor i kroppen, i 
ordets fulle betydning, ikke bare i hjernen», 
ifølge nevrologen Antonio Damasio (2).

Ulvestad understreket at helsevesenet 
står overfor utfordringer til det han kalte 
komplekse sykdommer. «Kompleks syk-
dom» angir en væremåte for mennesker, og 
kan handle både om relasjoner, livssituasjon 
og livsfortelling. Menneskets erfaringer har 
sentral betydning for helsen. Komplekse 
sykdommer gir derfor en unik mulighet 
til å forstå hva det vil si å være menneske i 
dagens samfunn, men likevel unnlater vi å 
utforske dette fenomenet i tilstrekkelig grad. 
«Noe nytt må på plass», mente Ulvestad. 

«If you talk to him in his language, 
it goes to his heart »
Jeg deltok på et kurs i pasient- og pårørende-
opplæring for helsepersonell på Lærings og 
mestringssenteret, OUS, våren 2014. Dette 
kurset ga støtet til ideen om å utvikle et læ-
rings- og mestringskurs som et av tiltakene 
i rehabiliteringsprosjektet. Kunne mennes-
ker med sammensatte lidelser ha nytte av å 
lære mer om hvordan kropp og sinn henger 
sammen? Og hvilke verktøy kunne de trenge? 

Kunne det være en ide å utvikle et kurs 
der anerkjennelsen av subjektive helseerfa-
ringer fikk mye oppmerksomhet? Der tillit 
og tilhørighet fikk betydning, og der kropps-
lige og mentale reaksjoner ble satt inn i en 
meningsfylt sammenheng? En motvekt til 
opplevelsen av fragmentering som lett kan 
skje i det høyteknologiske og effektive hel-
sevesenet. Og sist men ikke minst, kunne et 
slikt kurs være en døråpner inn i en indivi-
duell reorienteringsprosess? 

Lærings- og mestringskurset, som var et 
av to tiltak i prosjektet2, ble et lavterskeltil-
bud på frisklivssentralen i Bydel Sagene i 
Oslo. Totalt 17 kvinner fikk tilbud om å del-
ta på kurset. 13 av disse fullførte. Hvert kurs 
hadde åtte samlinger, og varte i halvannen 
time hver gang. Kurset ble holdt tre ganger 
i løpet av 2015.

Flere av deltakerne hadde diagnoser som 
depresjon, posttraumatisk stresslidelse, 
angstdiagnoser og fibromyalgi, men diagno-
ser var ikke i fokus.  Fokus var derimot på 
vanlige reaksjoner som stress og livsbelast-
ninger. Betydningen av at våre reaksjoner 
er individuelle og må ses i lys av vår egen 
livshistorie og livssituasjon, var tema i un-
dervisningen og i samtalene som oppsto.

Mange var mottakere av arbeidsavkla-
ringspenger. Noen var uføretrygdet. Flere 
hadde vanskeligheter med å finne hen-
siktsmessig behandling, til tross for gode 
fastleger som fulgte dem tett. Andre hadde 
dårlige erfaringer både med helsevesenet og 
med Nav. Noen ønsket psykomotorisk fysio-
terapi, men visste at kapasiteten i Oslo ikke 
er tilstrekkelig. 

Vi både har og er en kropp
Det er ikke mulig å gi et fullstendig bilde av 
kurset i denne artikkelen. Det følgende blir 
derfor bare en smakebit. 

Deltakerne lærte at kroppen både har en 
subjektiv og en objektiv side. I denne sam-
menheng fikk den subjektive kroppen (3) og 
fortolkingen av sanseerfaringer mye fokus. 
Vanskelige og vonde følelser som skyves 
unna bevisstheten kan et stykke på vei for-
klare kroppslige plager og stressreaksjoner. 
Redsel er i denne sammenheng helt sentralt.

Vi brukte derfor mye tid på redsel. Jeg 
tenkte at det var viktig å lære bort at redsel 
eller angst kan utløse en umiddelbar sam-
mentrekning av kroppens bøyemuskulatur 
(4). Er vi redde over tid, påvirkes spontan 
pust, holdning og bevegelse. Spenninger 
har som kjent en dobbelt effekt. De beskyt-
ter mot smertefulle følelser, samtidig som de 
er symptomdannende. Slik er det også med 
stresshormoner. Et signal til hjerne og kropp 
om at det kan være «fare på ferde», noe som 

1 Bydel Sagene valgte å omorganisere prosjektleders 
stilling i 2014. Denne ble flyttet fra Rehabiliterings-
senteret til Sagene frisklivssentral. Det ble derfor 
planlagt et prosjektsamarbeid mellom Rehabilite-
ringssenteret og frisklivssentralen. I forprosjektpe-
rioden ble det dannet en arbeidsgruppe bestående 
av leder og ergoterapeut, begge fa Rehabiliterings-
senteret, samt en fysioterapeut fra frisklivssentralen 
i tillegg til prosjektleder. Begge parter bidro med 
verdifulle innspill. På grunn av nedbemanning i Re-
habiliteringssenteret, var det ikke tilstrekkelig perso-
nellressurser til å ha ergoterapeuten som koterapeut 
gjennom hele prosjektperioden.

2 Det andre tiltaket hadde samme fokus, men delta-
kerne var kvinner med innvandrerbakgrunn. Disse 
møttes ukentlig i ca. ti måneder. Erfaringer fra denne 
gruppa blir ikke omtalt i denne teksten, fordi util-
strekkelige kunnskaper i norsk hos deltakerne gjorde 
det vanskelig for dem å gi entydige tilbakemeldinger. 
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kan gi mye ubehag dersom reaksjonene ved-
varer (5). Stresshormoner kan trigges av helt 
personlige erfaringer. Reaksjoner må derfor 
ses i lys av den individuelle livshistorie og 
livssituasjon. 

Mange sa at denne kunnskapen gjorde 
symptomene mer forståelige. Det var en let-
telse.  Jeg var samtidig nøye med å være tro 
mot alt som ikke kan forklares fullt ut i dette 
komplekse universet, og prøvde etter beste 
evne å skille hypoteser og sikker viten.

Teori ble fulgt opp med praktiske øvelser. 
Deltakerne erfarte at kontakt med kropps-
sansning og bevegelser kan øke tilgangen 
til tanker og følelser. Vi prøvde ut i praksis 
hvordan for eksempel redsel og sinne kan 
henge sammen med vanespenning, som 
igjen kan hindre fri bevegelse. Postdoktor og 
psykologspesialist Ole Andre Solbakken be-
skriver «følelsene som er et indre kompass 
som en kan lære å navigere etter» (6). Men 
da må vi først bli bevisst hva vi føler. I denne 
sammenheng kan tilstedeværelse i kroppen 
og nysgjerrighet på kroppslige fornemmel-
ser være gode hjelpemidler. 

For noen ble denne tilstedeværelsen ube-
hagelig. De avsto fra avspenningen, som 
også ble prøvd ut som verktøy. Dette ubeha-
get bidro likevel til å gjøre fenomener som 
toleranse for ubehag, grenser og følelsesre-
gulering konkret og dermed mer forståelig. 
Mange syntes dette var nyttig.

Andre igjen sa de hadde stor nytte av av-
spenning for å få sove. Mange likte rolige be-
vegelser. De var lei av å høre at de måtte be-
gynne å trene. Verdien av å bryte ned store 
mål til overkommelige delmål ble utforsket. 
Fysisk aktivitet trenger ikke ha høy inten-
sitet i første runde. Noen hadde dessuten 
erfart at kondisjons- og styrketrening bare 
økte smertene. 

Vedvarende smerter fikk derfor mye plass 
i undervisningen. Mange ble nysgjerrige på 
hjernens smertenettverk, og organismens 
smertedempende systemer (7). Alle fikk 
med seg at smerter ikke alltid skyldes skade i 
vevet ute i kroppen, men at både følelser, tan-
ker, minner, bevegelser og sanseinntrykk fra 

kroppen kan sette i gang smerteopplevelsen. 
Jeg formidlet siste nytt fra Norsk smerte-
forenings 10 års jubileum, avholdt i januar 
2015, der en psykiater sa at han hadde erfart 
at hans kroniske smertepasienter slet med et 
uutholdelig sinne i nære relasjoner. Så snart 
de fikk kontakt med følelsene sine, og fikk 
gitt uttrykk for sitt sinne, forsvant smertene. 

Anerkjennelse er ikke nok
Gjenkjennelse må også til. Kanskje er det slik 
at endring hos mennesker med sammensat-
te lidelser først kan begynne når de kjenner 
seg gjenkjent. Som f.eks i fenomenet «den 
indre kritiker». Nesten alle deltakerne hadde 
en indre kritiker som var fordømmende og 
derfor ganske plagsom. De trengte å høre at 
indre kritikere gjør vondt verre. Vennlighet 
og aksept virker bedre. For mange var dette 
nye takter. Det var underlig og vanskelig å gi 
seg selv anerkjennelse. Og se at dette kunne 
lirke prosessen små skritt i riktig retning. 
Det ble viktig å styrke opplevelsen av selv-
medfølelse (8), som ikke på noen måte må 
forveksles med selvmedlidenhet. 

Oppleves kroppen tung, vond og sliten, 
og har vært slik over år, er det neppe særlig 
klokt å anbefale kondisjonstrening som før-
stevalg. Domineres hverdagen av uro, tan-
kekjør, søvnforstyrrelser og vansker med å 
holde fokus, forsvinner selvtilliten. Krav om 
å ta seg sammen har lite for seg. Det er smer-
ten i situasjonen som må anerkjennes. Kri-
ser kan gi en opplevelse av å miste seg selv. 
Det er i seg selv skremmende. Flere hadde 
erfart at døden kan ramme hardt. De kjente 
seg igjen i hverandres beskrivelser. «Har du 
det også sånn?», var det en som sa. Det leg-
ger sten til byrden å tro at man er alene om 
sine reaksjoner. Flere sa det var fint å opp-
dage at dette ikke stemte.

Denne gjenkjennelsen ga støtet til deling 
av livsfortellinger. For mange ble det natur-
lig å dele smertefulle følelser og eksistensi-
elle erfaringer. I velferdsstaten Norge kan 
man kjenne seg temmelig ensom med sine 
usynlige plager. Sosial støtte kan være nokså 
fraværende. Det var derfor godt å komme et 

sted der det var rom for erfaringer og fortel-
linger, der det var ro og tid både til å dele 
og lytte.

Oppsummering
I evalueringene har samtlige gitt uttrykk for 
at de hadde fått en ny forståelse for at kropp 
og sinn henger sammen, og at vi reagerer 
i ulike systemer samtidig. Teoridelen traff 
godt med tanke på kursdeltakernes symp-
tomer og funksjonsproblemer. Svært mange 
sa at de ville ha hatt et lengre kurs med mer 
tid til å integrere kunnskapen. Nesten alle sa 
at de ville ha mer tid til å arbeide med prak-
tiske øvelser. 

I forlengelsen av kurset har enkelte sagt 
at de er tryggere i møte med helsevesenet og 
med Nav. For flere ble kurset en døråpner, 
fordi mange gikk inn i en behandlingspro-
sess, enten i psykoterapi eller psykomotorisk 
fysioterapi. Det er gledelig og kan bety at en 
reorientering har funnet sted.

En av kursdeltakerne ga følgende tilba-
kemelding: «Kurset er veldig viktig. I helse-
vesenet forøvrig behandles en og en «ting». 
Sjelden eller aldri helhetlig. Sjelden ser man 
på årsakssammenhenger, sjelden eller aldri 
ser man sammenhenger mellom fysiske og 
psykiske plager». 

Kurset er under konstant revurdering 
med utgangspunkt i deltakernes erfaringer, 
og videreføres som et lavterskeltilbud på 
frisklivssentralen i Bydel Sagene. Neppe noe 
nytt, slik Ulvestad etterlyste, men gammel 
kunnskap satt inn i en ny kontekst. Det kan 
også ha god effekt.
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og har vært slik over år, er det neppe 
særlig klokt å anbefale kondisjons-
trening som førstevalg.
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bransjeregisteret

Ergonomiske produkter 
på arbeidsplassen

www.ergo-line.com

Alt innen idrettsmedisinsk materiell, 
treningsartikler, ortoser, behandlingsbenker, 
såler etc. Vi arrangerer en rekke kurs innen 
Kinesio Taping, Formthotics sålekonsept, trening 
etc. Forhandlerpriser til institutt, kommuner og 
institusjoner.

AlfaCare AS, 3676 Notodden, Tlf: 35 02 95 95,
 post@alfacare.no, www.alfacare.no

•	 Bekkenbelte
•	 Treningsutstyr
•	 Gåstol	–	barn	9	mnd	og	opp	til	voksne

				Tlf.	51	58	87	81		www.ronda.no
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Fra pasient til medlem 
www.qicraft.no/helse

Irradia Medical Intelligent Diode Laser
MID-Laser

 Boks 65 Strømmen, 
 2010 Strømmen
 Tlf. 928 31 651
 

Vår kunnskap - din sikkerhet
Internett: www.irradia.no  Epost: info@irradia.no

Kontakt oss 
for kurs!

Vi er eneforhandler i Norden 
av utstyr til trykkbølgebehandling 

med dokumentert effekt.

Tlf.:+47 67 07 91 80
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Liten modul
n Kontakt Henriette 971 98 747

Ledende leverandør av benker/utrustning:

Tlf: 915 72 035www.masolet.no

NaprapatiOMI

Tlf: 915 72 035www.masolet.no

Benker for Manuell Terapi

Skreddersydde benker 

MT/OMT MT-tillbehør
Standard

Special

Powerlaser PRO
Probably the best

handheld laser in the world

www.powermedic.no
tlf. 92 46 63 33

www.follo-futura.no | www.alfacare.no

Logoen skal alltid gjengis slik nedenfor spesifisert. 

Stjernesymbolet og navnetrekket skal aldri skilles dersom de benyttes sammen.

Stjernesymbolet kan benyttes alene uten navnetrekk. 

Navnetrekket kan aldri benyttes alene uten stjernesymbolet.

NB! Understreken i F er flyttet ned 4x0,05 mm!

Font:

Fairbanks  

(Kan benyttes i produktnavn, men aldri i tekst. Der benyttes Frutiger.)

Farger / CMYK:

Blå: 100C. 70M. 0Y. 10K

Grønn: 70C. 0M. 100Y. 0K 

 (+40% i striper)

Sort: 100%

 (Striper også i 100%)

Negativ på sort bunn

Negativ 

Denne benyttes ikke som original !

(Logonavn som tekst - ikke outline)

F U T U R A
F O L L O

www.follo-futura.no | www.alfacare.no

Logoen skal alltid gjengis slik nedenfor spesifisert. 

Stjernesymbolet og navnetrekket skal aldri skilles dersom de benyttes sammen.

Stjernesymbolet kan benyttes alene uten navnetrekk. 

Navnetrekket kan aldri benyttes alene uten stjernesymbolet.

NB! Understreken i F er flyttet ned 4x0,05 mm!

Font:

Fairbanks  

(Kan benyttes i produktnavn, men aldri i tekst. Der benyttes Frutiger.)

Farger / CMYK:

Blå: 100C. 70M. 0Y. 10K

Grønn: 70C. 0M. 100Y. 0K 

 (+40% i striper)

Sort: 100%

 (Striper også i 100%)

Negativ på sort bunn

Negativ 

Denne benyttes ikke som original !

(Logonavn som tekst - ikke outline)

F U T U R A
F O L L O

www.follo-futura.no | www.alfacare.no

Logoen skal alltid gjengis slik nedenfor spesifisert. 

Stjernesymbolet og navnetrekket skal aldri skilles dersom de benyttes sammen.

Stjernesymbolet kan benyttes alene uten navnetrekk. 

Navnetrekket kan aldri benyttes alene uten stjernesymbolet.

NB! Understreken i F er flyttet ned 4x0,05 mm!

Font:

Fairbanks  

(Kan benyttes i produktnavn, men aldri i tekst. Der benyttes Frutiger.)

Farger / CMYK:

Blå: 100C. 70M. 0Y. 10K

Grønn: 70C. 0M. 100Y. 0K 

 (+40% i striper)

Sort: 100%

 (Striper også i 100%)

Negativ på sort bunn

Negativ 

Denne benyttes ikke som original !

(Logonavn som tekst - ikke outline)

F U T U R A
F O L L O

www.follo-futura.no | www.alfacare.no

Logoen skal alltid gjengis slik nedenfor spesifisert. 

Stjernesymbolet og navnetrekket skal aldri skilles dersom de benyttes sammen.

Stjernesymbolet kan benyttes alene uten navnetrekk. 

Navnetrekket kan aldri benyttes alene uten stjernesymbolet.

NB! Understreken i F er flyttet ned 4x0,05 mm!

Font:

Fairbanks  

(Kan benyttes i produktnavn, men aldri i tekst. Der benyttes Frutiger.)

Farger / CMYK:

Blå: 100C. 70M. 0Y. 10K

Grønn: 70C. 0M. 100Y. 0K 

 (+40% i striper)

Sort: 100%

 (Striper også i 100%)

Negativ på sort bunn

Negativ 

Denne benyttes ikke som original !

(Logonavn som tekst - ikke outline)

F U T U R A
F O L L O

www.follo-futura.no | www.alfacare.no

Logoen skal alltid gjengis slik nedenfor spesifisert. 

Stjernesymbolet og navnetrekket skal aldri skilles dersom de benyttes sammen.

Stjernesymbolet kan benyttes alene uten navnetrekk. 

Navnetrekket kan aldri benyttes alene uten stjernesymbolet.

NB! Understreken i F er flyttet ned 4x0,05 mm!

Font:

Fairbanks  

(Kan benyttes i produktnavn, men aldri i tekst. Der benyttes Frutiger.)

Farger / CMYK:

Blå: 100C. 70M. 0Y. 10K

Grønn: 70C. 0M. 100Y. 0K 

 (+40% i striper)

Sort: 100%

 (Striper også i 100%)

Negativ på sort bunn

Negativ 

Denne benyttes ikke som original !

(Logonavn som tekst - ikke outline)

F U T U R A
F O L L O

www.follo-futura.no | www.alfacare.no

Logoen skal alltid gjengis slik nedenfor spesifisert. 

Stjernesymbolet og navnetrekket skal aldri skilles dersom de benyttes sammen.

Stjernesymbolet kan benyttes alene uten navnetrekk. 

Navnetrekket kan aldri benyttes alene uten stjernesymbolet.

NB! Understreken i F er flyttet ned 4x0,05 mm!

Font:

Fairbanks  

(Kan benyttes i produktnavn, men aldri i tekst. Der benyttes Frutiger.)

Farger / CMYK:

Blå: 100C. 70M. 0Y. 10K

Grønn: 70C. 0M. 100Y. 0K 

 (+40% i striper)

Sort: 100%

 (Striper også i 100%)

Negativ på sort bunn

Negativ 

Denne benyttes ikke som original !

(Logonavn som tekst - ikke outline)

F U T U R A
F O L L O

– Verdiskapende produkter  
til deg og din klinikk

Alere AS, Pb. 93 Kjelsås, N-0411 OSLO  
Tlf: 24 05 68 00.  Fax: 24 05 67 80.    alere.no

Trykkbølge

Ultralyd
MOTOmed

T: 23 05 11 60  |  www.fysiopartner.no

kr. 355,–

Bestill  
boken - Send  

Eldrebølgen 
til 2030

105390 GRMAR Annonse 57x40 Mens vi venter paa Eldreboelgen.indd   816.04.15   09.50

SKANLAB NG PRO
69 35 20 80

info@skanlab.nowww.skanlab.no

 
BEHANDLE OVER 

METALLER
NAVIGASJON PÅ 

HÅNDKONTROLLEN  
TOUCHSCREEN

69 35 20 80info@skanlab.nowww.skanlab.no

SKANLAB THERAPY

SKANLAB NG PRO
SKANLAB LASER PRO

TRYKKBØLGE
ELEKTROTERAPI

Liten modul
n Kontakt Henriette 971 98 747
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Bli med i bransjeregisteret!
Mange fysioterapeuter sitter sentralt plassert i offentlige institusjoner og i private fysikalske institutt. De har stor innflytelse på hva 
som skal kjøpes inn av hjelpemidler, treningsapparater, inventar og annet spesialtilpasset utstyr. I tillegg er fysioterapeuter viktige 
formidlere av informasjon om det å leve et aktivt liv, med sport- og friluftsaktiviteter. Ved å registrere deg i vårt bransjeregister sik-
rer du deg oppmerksomhet på ditt firma og dets produkter.

DATAPRODUKTER
TEST-, TRENINGSUTSTYR/HJELPEMIDLER

bransjeregisteret

 

 

                                                                 

                              

                                

 

 

 

Leverandør av hjelpemidler for barn og voksne       

  

 
 

www.bamseprodukter.no  69 30 01 05 

Gymline AS I Tlf: 69 34 36 20 I post@gymline.no I www.gymline.no   

30 år som totalleverandør av 
treningsutstyr

n Tidsskriftet Fysioterapeuten er 
landets største og beste annonse-
organ for fysioterapeuter.

Liten modul, 57x20
11 utgaver: kr. 6.000

Medium modul, 57x30
11 utgaver: kr. 7.900

Stor modul, 57x40
11 utgaver: kr. 10.000

n Ta kontakt med Henriette, 
henriette@a2media.no eller Ronny, 
ronny@a2media.no i A2 Media AS!

Kontoradresse: 
Kaffegata 16, 2270 Flisa   
Postadresse: 
Postboks 2, 2271 Flisa

Henriette Brattli
Tlf.: +47 971 98 747
henriette@a2media.no

Ronny Grenberg
Tlf.: +47 907 63 984
ronny@a2media.no

Annonse i Bransjeregisteret? Ta kontakt med:

Etablert 1991
Tlf. 32 78 63 63
www.GYM2000.no

Norsk produsent - Treningsutstyr - Spesial-
produksjon - Serviceapparat - Stort varelager

20 års erfaring!
Konstruksjon, produksjon og vedlikehold av

behandlingsbenker og treningsutstyr.

Tlf: 90 73 09 90
E-post: kontor@velco.no
www.velco.no

VO2 testing

Kroppsanalyse

T: 23 05 11 60  |  www.fysiopartner.no

VO2 testingVO2 testingVO2 testingVO2 testingVO2 testingVO2 testingVO2 testingVO2 testingVO2 testingVO2 testingVO2 testingVO2 testingVO2 testingVO2 testingVO2 testingVO2 testingVO2 testingVO2 testingVO2 testingVO2 testingVO2 testingVO2 testingVO2 testingVO2 testing
Trening

www.physica.now:
@: post@physica.no

35 05 79 10T:

Stor modul
n Kontakt Henriette, 971 98 747

http://www.arko.no/
http://www.bamseprodukter.no/
http://www.kktape.no/
http://www.extensor.no/
http://www.gymline.no/
http://www.fysioterapeuten.no/
http://www.pvf.no/
https://www.facebook.com/Tidsskriftet-Fysioterapeuten-533855456644534/
http://a2media.no/Dokumenter/2016/Fysioterapeuten%20medieplan%202016.pdf
http://www.a2media.no/
http://www.gym2000.no/
http://www.velco.no/
http://www.fysiopartner.no/
http://www.physica.no/
http://www.sportsmaster.no/
mailto:henriette@a2media.no
mailto:ronny@a2media.no
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NFFs forhandlingsseksjon informerer 
om arbeidslivsspørsmål som berører 
medlemmene.Jus og arbeidsliv

Lønnsundersøkinga 2015
Thomas Volden Åse, seniorrådgjevar, NFFs forhandlingsseksjon

Lønnsnivå 2015

KS 463 530
Spekter Helse 478 585
Virke Spesialist 468 027
Oslo kommune 505 672
Stat 566 256
NHO 472 645

Tabell: Gjennomsnittleg lønnsnivå per  
område, alle stillingstypar.
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Figur: Gjennomtrekk og lønnskrav ved tilsetjing.

Forhandlingsseksjonen i NFF har utført ei 
lønnsundersøking per desember 2015 blant 
storparten av NFFs medlemmar på tilsettsida. 
Undersøkinga omfatta medlemmar i dei største 
avtaleområda våre, og tilsette i NHO-verksem-
der. Svara frå i overkant av 2000 medlemmar er 
no blitt behandla og analyserte. I det følgjande 
vil eit lite utval av funna bli presentert.

Om lønnsundersøkinga
I undersøkinga etterspør me lønnsdata per 
1. desember for å undersøkja lønnsnivået til 
yrkesgruppa, og for å sjå kva for lønnsutvikling 
forskjellige medlemsgrupper har hatt over tid. 
I tillegg til lønnsdata gir undersøkinga oss òg 
nyttig informasjon om til dømes stillingstype, 
erfaring og utteljing i lokale forhandlingar. 
Dette gjer oss i stand til studera fysiotera-
peutars lønnsnivå ut frå ulike stillingar, 
kompetansefelt, ansvarsområde og ansiennitet. 
Undersøkinga er ei verdifull kjelde til kunnskap 
og innsikt når krav til kommande oppgjer skal 
utformast. Statistikken me utarbeider utgjer ein 
avgjerande reiskap internt i forbundet, men har 
òg nytteverdi for medlemmane i samband med 
lønnsforhandlingar og jobbskifte.

Tariffområda: nivå og utvikling
Mellomoppgjeret i fjor enda med eit moderat og 
nøkternt resultat grunna oljeprisfall, aukande 
arbeidsløyse og fallande lønnsemd i delar av 
frontfaget. Dette, kombinert med eit høgt 
overheng (etterverknad av oppgjeret frå året i 
førevegen), gjorde handlingsrommet lite for alle 
forhandlingsområda våre. 

Aller minst handlingsrom var det for KS-
området, der partane hadde vald å sjå 2014 
og 2015 i samanheng på grunn av innføringa 
av eit nytt lønnssystem. I 2014 vart det derfor 
også forhandla fram lønnstillegg for 2015, 
noko som resulterte i ein høgare årslønnsvekst 
i 2014–2015 enn det andre avtaleområde enda 
opp med. Grunnprinsippet i det nye systemet, 
som har fått namnet garantilønnssystemet, er 
at arbeidstakarane skal vera sikra lønnstillegg 

ved kvart ansiennitetsopprykk. Dette sikrar 
ein ved at tillegga vert gjevne uavkorta og 
uavhengig om vedkommande har fått lokale 
tillegg eller ikkje. 

I KS-området vart det ikkje gjeve noko 
generelt tillegg i 2015. Leiarar og fagleiarar 
fekk dermed ingen sentrale tillegg, då desse 
stillingskodane ikkje er omfatta av det nye 
lønnssystemet. Sidan det i 2014 blei lagt ei 
føring frå sentralt hald om at leiarar/fagleiarar 
skulle prioriterast i dei lokale forhandlingane, 
kjem desse gruppene over ein toårsperiode 
likevel godt ut. Statistikken i etterkant har vist 
ei god utteljing for gjeldande kodar.

I Oslo kommune og det statlege tariffom- 
rådet blei det gjeve generelle prosentvise 
tillegg. For Oslo kommune var tillegget på 1,7 
prosent, minimum 6500 kroner. Resultatet ser 
ut til å ha treft gruppene våre relativt bra. I 
staten vart det, på grunn av eit høgt overheng, 
semje mellom partane om eit generelt tillegg til 
alle tilsette på 0,19 prosent. 

Eit moderat utfall blei det også for overeins-
komstområda i Spekter Helse. Her vart det gje-
ve eit generelt kronetillegg som varierte med 

kompetansekrav, medan minstelønnssatsane 
auka tilsvarande. Landsovereinskomsten for 
Virke Spesialist enda opp med tilsvarande 
resultat som Spekter Helse.

Lønnsundersøkinga speglar tydeleg mode-
rasjonslinja og det knappe spelerommet som 
prega oppgjeret. Låg avkasting på utdanning 
representerer, saman med likelønnsgapet, 
framleis store utfordringar for både oss og 
andre høgskulegrupper. Det vil verta interes-
sant å observera korleis garantilønnssystemet 
utviklar seg, og kva for smitteeffektar systemet 
eventuelt kan gi andre område for å motverka 
ei vidare samanpressing av lønnsstrukturane.
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NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND
Stensberggata 27
Postboks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo 
Tlf. 22 93 30 50
Hjemmeside: www.fysio.no  
E-post: nff@fysio.no

FORBUNDSLEDER
Fred Hatlebrekke
Steingrims vei 22 A, 1185 Oslo 
Tlf.  934 04 037, fh@fysio.no

GENERALSEKRETÆR
Arild Stange, 934 98 522

SEKSJON ORGANISASJON OG KOMMUNIKASJON
Seksjonsleder: Elin Robøle Bjor, 901 47 513 
Kommunikasjonsleder: Vidar Rekve, 957 08 990
Seniorrådgiver: Kari Bente Sørlie, 482 25 205
Konsulent: Monica Haugen, 943 24 777

SEKSJON FOR PERSONAL OG ØKONOMI
Seksjonsleder: Sunniva Borgen, 901 46 523
Regnskapsansvarlig: Rune Tørrlenn, 932 56 955
Rådgiver: Maren Helene Pedersen, 915 83 781
Økonomikonsulent: Kjellaug Kristoffersen, 969 03 358
Sekretær: Liss Kristoffersen, 22 93 30 50
Sekretær: Linda Karakka-Michelsen, 969 03 242 

FAGSEKSJONEN 
Seksjonsleder: Marianne Aars, 934 12 066
Seniorrådgiver: Jorunn Lunde, 952 21 005
Seniorrådgiver: Bente Øfjord, 482 61 726
Seniorrådgiver: Áslaug Skúladóttir, 402 38 662
Rådgiver: Mona Raddum Loe, 976 28 807
Rådgiver: Ingunn Andersen, 451 22 759
Seniorkonsulent, kurs: Micheline Viktil, 924 28 247
Kurssekretær: Sissel B. Minkara, 458 78 537

FORHANDLINGSSEKSJONEN
Forhandlingssjef (fung.): 
Thea Wessel Jørgensen, 913 45 224
Advokat: Irja Anthi, 950 26 665
Advokat: Else-Margrethe Husby, 900 99 021
Advokat: Jan Rino Austdal, 958 59 406
Seniorrådgiver: Bente Eide, 907 30 901
Seniorrådgiver: Kirsti Glad, 908 52 024
Seniorrådgiver: Henriëtta Richter, 990 30 661
Seniorrådgiver: Thomas Volden Åse, 476 34 024
Rådgiver: Lene C. Ziener, 957 71 488
Rådgiver: Ida Bentestuen, 969 03 119
Rådgiver: Susanne Gallala, 452 03 915
Seniorkonsulent: Else Jørgensen, 926 53 470

Sørg for at opplysningene om deg på «Min side» på www.fysio.no alltid er 
riktige. Da blir Fysioterapeuten sendt til rett adresse, og vi når deg med all 
NFF-informasjon. Ved flytting kan du selv endre bostedsadresse i «Min side»-
profilen din. Husk at du også må melde ny bostedsadresse til Posten. Endrer 
du arbeidssted, kan du registrere dette i/via «Mine arbeidsforhold».

CV og fakturaer på «Min side» 
Opplysninger om dine verv og NFF-kurs o.a. du har tatt, finner du under «Min 
CV». Har du behov for å dokumentere en betalt medlemskontingent, kan du 
laste den ned fra «Mine fakturaer» og skrive den ut..

Avslutning av medlemskap 
Utmelding av NFF må skje skriftlig, gjerne per e-post. NFF har halvårlige kon-
tingentperioder. Landsmøtet i NFF vedtok i 2007 at avslutning av medlem-
skap i NFF gjelder fra den datoen utmeldingen er registrert i medlemsre- 
gisteret, men at kontingenten likevel skal betales fullt ut frem til den  
nærmeste av datoene 1. juli og 1. januar.

Spørsmål? 
Se under «Spørsmål og svar» på forbundsnettsidene, eller kontakt oss på 22 93 30 50, 
informasjon@fysio.no.

Ditt NFF-medlemskap

Tariffavtalane for dei ulike områda gir både 
moglegheiter og avgrensingar for lønns- 
og karriereutvikling. Lønnsundersøkinga 
peikar spesielt på to moglegheiter der me 
har forbetringspotensial, nemleg det å stilla 
lønnskrav ved tilsetjing, og å bli kompensert 
for fagleiaransvar. 

Lønnskrav ved tilsetjing
I undersøkinga spør vi om dei som er blitt 
tilsette dei fire siste åra, stilte lønnskrav ved 
tilsetjing, og om dei i så fall fekk høgare lønn 
enn minstelønn/garantilønn. Totalt sett har 31 
% skifta jobb dei fire siste åra. Av desse var 
det 39 % som forhandla lønn ved tilsetjinga, 
noko som gav utteljing for 63 %. Av dei som 
ikkje forhandla, som utgjer 60 %, var det 
kun ein fjerdedel som fekk høgare lønn enn 
gjeldande minstelønn/garantilønn.

Lågast grad av utteljing for lønnskrav er 
det for nytilsette i Spekter: Under halvparten 
av dei som forsøkte å forhandla startlønna si i 
dette tariffområdet, fekk utteljing. Det er også 
i Spekter-området at flest vegrar seg for å 
stilla lønnskrav, for heile 7 av 10 tok ikkje opp 
spørsmålet ved tilsetjing. Lågast terskel for å 
stilla krav er det blant dei kommunalt tilsette. 
Det er også denne gruppa som i størst grad 
får høgare lønn enn minstelønn/garantilønn, 
både med og utan forhandling. 

Kompensasjon for fagleiaransvar
24,4 % av dei kommunetilsette oppgjev å ha 
fagleiaransvar, men berre halvparten av desse 
blir økonomisk kompensert for jobben som blir 
lagd ned. Fleire har gjennom godt arbeid med 
den lokale lønnspolitikken lykkast med å få 
gjennomslag for dette i lokale forhandlingar.

Tilsetjingsforhold
I 2015 var det totalt 15,5 % som arbeidde del-
tid. I 2014 og 2013 var dette høvesvis 18 og 
24 %. Nedgangen kan tilskrivast ein reduksjon 
i talet på deltidsstillingar i både KS, Spekter og 
Virke. Oslo kommune har på si side halde talet 
nokså konstant, medan det statlege tariffom-
rådet har hatt ein beskjeden auke i deltids-
bruken. Om lag 40 % av dei deltidstilsette 
arbeider meir enn det stillingsbrøken tilseier, 
og 1 av 3 ønskjer utvida stillingsprosent.

Hovudregelen i norsk arbeidsliv er fast 
tilsetjing, men endringane i arbeidsmiljølova 
i fjor endra maktbalansen mellom partane. 
Frå juli av vart det opna for – generelt og 
vilkårslaust – å tilsetja mellombels i inntil 12 
månader, utan at det eksisterer eit mellombels 
behov. Lønnsundersøkinga måler andelen av 
mellombels stillingar til 13,1 % i 2015. Denne 
har halde seg forholdsvis konstant over tid, og 
var 12 % i både 2014 og 2013. n

http://www.fysio.no/
mailto:nff@fysio.no
mailto:fh@fysio.no
http://www.fysio.no/
mailto:informasjon@fysio.no
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NFFs etterutdanningskurs

Kurstittel Kursdato Sted Påmeldingsfrist

Fysioterapi og psykisk helse 27.-29. april og 25.-26. august Oslo Fortsatt ledige plasser!

Fysioterapi for eldre – grunnkurs 16.-17. juni og 24.-25. oktober Trondheim Fortsatt ledige plasser!

Helsefremmende og forebyggende arbeid i et 
folkehelseperspektiv

29. august - 2. september Oslo 29. mai

Grunnkurs i treningslære for fysioterapeuter 1.-2. september og 17.-18. november Trondheim 16. juni

Grunnkurs i motiverende samtale 5.-6. september og 17. oktober Tromsø 15. juni

Fordypningskurs i undersøkelse, vurdering og 
behandling av cervicalcolumna

12.-13. september  Oslo 12. juni

Onkologi for fysioterapeuter – kreft og fysisk 
aktivitet

14.-16. september Oslo 13. juni

Balansekoden/læringsorientert fysioterapi 14.-16. september og 17.-18. november Oslo 13. juni

Fysioterapi barn og ungdom - psykisk helse 7.-9. september og 28.-29. november Oslo 15. juni

Fysioterapi i palliasjon 17.-19. oktober Bergen 15. august

Grunnkurs i kreftrelatert lymfødem 24.-28. oktober Oslo 26. juli

Fysioterapi for eldre – forebygging av funksjons-
svikt og fall

26.-28. oktober Trondheim 19. juni

Advanced course based on the Bobath Concept 7.-11. november Ahus 12. juni

Fysioterapi for eldre – demens og alderspsykiatri 10.-11. november Sandefjord 11. august

Bekkenrelaterte plager 2 14.-17. november Oslo 13. august

Helse- og miljøarbeid - fysisk arbeidsmiljø, kurs 2 30. januar-3. februar 2017 Oslo 30. oktober

Fordypningskurs i undersøkelse og behandling  
av kjeveleddet

18.-19. november Oslo 20. juni

Det tas forbehold om endringer
Kursoversikt 2016

Kollegaveiledning er et aktuelt fagutviklingstiltak for alle  
fysioterapeuter. Deltakelse i kollegaveiledningsgruppe er obligatorisk 
ved fornying av spesialitet MNFF.

Vi setter i gang grupper i hele landet, avhengig av etterspørsel. Det 
må være min 5 deltakere i en region for å starte opp en gruppe. Vi 
lyser ut kollegaveiledningsgrupper i de største byene, men kan også 
starte opp grupper basert på lokale initiativ. Hvis du ønsker gruppe der 
du bor, få med deg min. fire kolleger og ta kontakt med oss.

Gruppene går over 17 timer, vanligvis fordelt på 6-8 samlinger på 
ettermiddagstid over en 4-9 mnd periode eller 2 ganger 2 samlinger. 
Målet er at alle som ønsker å delta i gruppe, skal kunne få et tilbud 
innen rimelig tid. 

l Kollegaveiledning

Grupper med planlagt oppstart vår 2016: 

•	 Ettermiddagsgrupper: Molde, Arendal, Oslo, Skei i Jølster,  
Bergen og Trondheim

•	 2x2 dager: Oslo, Tromsø



FYSIOTERAPEUTEN  4/16     65

Man føler seg godt ivaretatt og man blir hjulpet 
videre til å bli en bedre fysioterapeut. Kursdeltaker  

Tidspunkt for kurs i 2016 - 2017 - 2018
Helse- og miljøarbeid - psykososialt arbeidsmiljø 18.-22. april Oslo
Helsefremmende og forebyggende arbeid i et folkehelseperspektiv, kurs 1 29. aug.-2. sept.  Oslo
Helse- og miljøarbeid - fysisk arbeidsmiljø, kurs 2 30. jan.-3. febr. 2017 Oslo
Helsefremmende og forebyggende arbeid i et folkehelseperspektiv, kurs 1 28. aug.-1. sept. 2017 Oslo
Helse- og miljøarbeid - fysisk arbeidsmiljø, kurs 2 29. jan.-2. febr. 2018 Oslo
Helse- og miljøarbeid - psykososialt arbeidsmiljø, kurs 3 16.-20. april 2018 Oslo

Videreutdanning i arbeids- og folkehelse for fysioterapeuter
Tidligere videreutdanning i helsefremmende og forebyggende arbeid for fysioterapeuter

NFF samarbeider med Høgskolen i Oslo  
og Akershus om videreutdanning i arbeids- og 
folkehelse for fysioterapeuter,  
15 studiepoeng.
 
Målgruppen for videreutdanningen er fysio- 
terapeuter som ønsker å utvikle kompetanse  
i helsefremmende og forebyggende tiltak  
knyttet til folkehelsearbeid generelt og  
arbeidshelse spesielt.

Påmelding: www.fysio.no/kurs

Videreutdanningen består av følgende kurs og obligatoriske oppgaver:

l Kurs 1: Helsefremmende og forebyggende arbeid i et folkehelseperspektiv
Kurset gir kunnskap om sammenhenger mellom helse, helseatferd, samfunnsmessige, sosi-
ale og individuelle faktorer. Deltakere får også kunnskap om folkehelsepolitiske føringer og 
prioriteringer og implikasjoner for helsefremmende og forebyggende arbeid. 

l Kurs 2: Helse- og miljøarbeid – fysisk arbeidsmiljø
Kurset har hovedfokus på sammenhengene mellom muskel- og skjelettplager, fysisk 
arbeidsmiljø og organisatorisk arbeidsmiljø. Etter kurset kan deltakere utføre ergonomisk 
kartlegging og risikovurdering, samt utføre og dokumentere individuelle arbeidsplassvur-
deringer basert på kartlegging av funksjon, arbeidets art og arbeidsplassens fysiske utfor-
ming. Kurset og godkjent oppgave kvalifiserer fysioterapeuter til påta seg arbeidsplass-
vurderinger for NAV. 

l Kurs 3: Helse- og miljøarbeid – psykososialt arbeidsmiljø
Kurset har fokus på sammenhenger mellom psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø og 
arbeidsrelaterte sykdommer og plager generelt og bevegelsesapparatet spesielt. Deltakere 
får innføring i kunnskapsbaserte kartleggings- og forbedringsprosesser som retter seg mot 
psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø.

For å kunne påbegynne del 3 må del 1 og 2 være fullført. Hver av disse delene er fullført når 
studenten har tilfredsstilt kravet til obligatorisk deltakelse på samlingene og fått godkjent opp-
gavene.

l Fysioterapi for eldre
I 2016 arrangeres det kurs i:

Fysioterapi for eldre – grunnkurs,  
Trondheim, 16.-17. juni og 24.-25. oktober

Fysioterapi for eldre – demens og alderspsykiatri, 
Sandefjord, 10.–11. november

Fysioterapi for eldre – forebygging av funksjonssvikt og fall, 
Trondheim, 26-28. oktober

For påmelding og mer informasjon om kursene, se www.fysio.no

Vi trenger flere kursledere 

i fagområdet Fysioterapi for eldre, 
og først og fremst til grunnkurset.

Kontakt oss i Fagseksjonen for mer 
informasjon. Mer informasjon kommer - følg med på 

http://fysio.no/Forbundsforsiden/Kurs/Kursnytt

Oslo, 8. september 2016
Hold av dagen!

NFFs fagseksjon arrangerer 

Temadag om 
fysioterapi og flyktninger

http://fysio.no/Forbundsforsiden/Kurs/Kursnytt
http://www.fysio.no/kurs
http://www.fysio.no/
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ANDRE KURS OG MØTER
For søknader om forhåndsgodkjenneing av kurs til spesialistordningen, 
se: www.fysio.no/spesialistordningen

LEDIG BEHANDLINGSROM
for fysioterapeut med driftsavtale i bydel Frogner (Majorstuen / 
Homansbyen) fra ca 1/9-16. Gunstig leieavtale.
Kontakt: Tlf: 901 22 263 eller epost: reiduntufte@yahoo.no

TIL LEIE PÅ LYSAKER
To store (25 kvm) og ett lite (10 kvm) kontor ledig for fremleie fra 
april 2016 i en psykiatrisk praksis svært sentralt beliggende på 
Lysaker. Klinikken har fokus på spiseforstyrrelser, så psykomoto-
risk terapi-bakgrunn hadde vært positivt. Pris 4.000 per måned 
for lite kontor, 9.000 per store kontor. Leies samlet eller separat.  
Inkl bredbånd.Tlf. 932 58 699.

Vet du va? Vi har inga smärtreceptorer!
Köp boken på www.holteninstitute.com
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SPEILET
Å forstå og forholde sig til smerte og stress

Tom Arild Torstensen

Holten Institute AB

ko
m

m

un
ika

tion om smerte er kommunikation om følelser

Vet du hva? Vi har ingen smertereseptorer!
Les mere om boken på www.holteninstitute.com
og om kurs i MTT og KRT 2016

En rød tråd gjennom
 sm

erten

MARTINA–SEMINAR 2016 
Velkommen til årets seminar! 
I år fokuserer vi på føtter og skuldre.

Dato: 26. mai 2016
Tid: 8.15–15.45 på «Bærum Sykehus» i Auditoriet

PROGRAM:
07.45–08.15 Registrering 
08.15–08.30 Velkommen
08.30–10.00  Føttenes oppbygning og funksjon 
 v/ Ola Eriksrud, høyskolelektor NIH
 Spørsmål/ diskusjon
10.00–10.15  Pause 
10.15-11.15 Funksjonsvurdering føtter 
 (kasuistikker v/fysioterapeuter MHH)
11.15–11.30 Spørsmål/ diskusjon
11.30–12.15 Kirurgiske tiltak føtter v/Mads Sundet, lege MHH
12.15–12.30  Spørsmål/ diskusjon
 
12.30-13.15 LUNSJ

13.15-14.00 Ortopediingeniørens tiltak v/ Mette Mjelde   
 Grimsrud, OCH
14.00–14.15 Spørsmål og diskusjon
14.15–15.30 Nytt fra Martina: 
 Fagprosedyre subacromiale smerter 
 v/ Benjamin Haldorsen, fysioterapeut
 Tverrfaglig skulderpoliklinikk 
 v/lege og fysioterapeut
15.30–15.45 Avslutning                                                                             

 VEL HJEM!

Informasjon og bindende påmelding:  
https://egencia.qondor.com/MartinaSeminar2016

KJØP – SALG – LEIE

EN UNIK FORRETNINGSMULIGHET  
FOR FYSIOTERAPEUT I TRONDHEIM
Mudo Gym og Kampsport på Heimdal i Trondheim er et fullt utstyrt 
treningssenter i med saltimer i ulike kampsporter på ettermiddag- 
og kveldstid. Vi ønsker å tilby en fysioterapeut å leie seg inn hos 
oss for å drive selvstendig som fysioterapeut. 
Her vil fysioterapeuten ha alle fasiliteter som resepsjon, behand-
lingsrom, tilgang til alt av styrke- og treningsapparater, sal til 
gruppetimer på dagtid, samt garderober og toaletter.
Hele senteret er 650 kvm og selve behandlingsrommet er 15 kvm. 
Leieutgifter og event. gradvis oppstartsavtale er forhandlingsbar.

Ved interesse, vennligst ta kontakt: Mudo Gym Heimdal AS
v/daglig leder Ståle Børseth, tlf. 454 94 686.
E-post: heimdal@mudo.no 

Les Fysioterapeuten som eblad!
Fysioterapeuten nr. 2/16 var den aller første heldigitale utgaven av bladet. 
Fysioterapeuten nr. 7, som kommer i august, vil også være heldigital. Ebla-
dene har den fordelen at de er interaktive. Det betyr at du kan gå inn på 
annonsørenes nettsider, og du kan klikke deg inn på lenker i redaksjonelle 
artikler og fagartikler.

Om du syns det er nok papir i hverdagen, kan du velge å motta ALLE 
utgivelsene som eblad. Gi beskjed til fysioterapeuten@fysio.no

http://www.holteninstitute.com/
https://egencia.qondor.com/MartinaSeminar2016
http://www.fysio.no/spesialistordningen
mailto:reiduntufte@yahoo.no
mailto:heimdal@mudo.no
mailto:fysioterapeuten@fysio.no


Helproft utstyr 
for proffene

Vårt norske golf-ess og en av verdens beste kvinnelige golfspillere de siste 
10 årene, Suzann (Tutta) Pettersen, benytter trykkbølgebehandling med 
Swiss DolorClast® fra Enimed som hjelpemiddel i restitusjonsfasen mellom 
treningsøktene i en hektisk oppkjøring til ny sesong. 

Trykkbølgebehandling med Swiss DolorClast 
er dokumentert som en effektiv metode for å 
bekjempe lidelser i bevegelsesapparatet 
(ref: PEDro database og FDA USA).

Klassiske indikasjoner som musearm, akilles 
smerter, skulderplager, jumpers knee, plantar 
fasciitis og nedsatt funksjon i skulder kan 
kureres uten kortison eller operasjon. 
Nyere forskning viser dessuten at anvendelse 
av Swiss DolorClast kan ha god terapeutisk 
effekt på stressfrakturer og artroser. 
Referanser og utfyllende dokumentasjon 
finnes på www.enimed.no.

Det komplette behandlingsutstyret 
Behandlingsutstyret består av ulike moduler 
og modeller med spesialiserte egenskaper for 

å oppnå best resultat og effekt. Med en 
kombinasjon av klassisk/bred penetrasjon og 
dyptvirkende/fokusert penetrasjon inn i 
behandlingsområdet, gjøres behandlingen 
optimal.

Enimed er importør og distributør
Enimed sørger for opplæring i bruk og metode, 
kalibrering av utstyr, service og reservedeler 
ved behov. Klinikker over hele Norge innen 
fysikalsk medisin og rehabilitering tilbyr nå 
trykkbølgebehandling med vårt utstyr. 

For mer informasjon, dokumentasjon og 
oversikt over alle klinikker som tilbyr 
behandling med vårt utstyr, se 
enimed.no eller trykkbølgebehandling.no

Swiss Smart® 
Komplett trykkbølgeutstyr

fra Swiss Dolor Clast®

Suzann Pettersen

Postadresse: Boks 62, 1488 Hakadal. Besøksadresse: Rauerskauveien 522, Nittedal. Telefon: (+47) 67 07 91 80, Fax: (+47) 67 07 91 81. Mail: post@enimed.no

Importør/distributør:

http://www.enimed.no/


Kjenn vinden i kinnene 
og sus i vei til nye mål
GEKKO er den kule, lette og stabile liggesykkelen. Junior-modellen 
passer for de som er fra 120 til 180 cm. Den kan enkelt legges 
sammen, og får plass i bagasjerommet. 

Felles for våre sykler er at de er enkle i bruk. Utviklet for å skape 
trygghet, mestring, felles glede - og ikke minst frihetsfølelse.

+  Individuell tilpasning

Copilot 3
Tandemsykkel med to hjul foran
og ett bak. Den er stabil og
trygg, og gir ekte sykkelglede.

Costa Kid
En lett og smidig sykkel med 
god sittehøyde. Den er enkel å 
håndtere og sittestillingen gir 
bra oversikt.

+  Høy kvalitet +  Krever lite vedlikehold

bardum.no    • post@bardum.no    • tlf. 64 91 80 60

Nyhet! 
Gekko nå også for barn

Herlige opplevelser på hjul

NOISSN 0016-3384
Returadresse:
Norsk Fysioterapeutforbund
Postboks 2704, St. Hanshaugen
N – 0131 Oslo

http://www.bardum.no/

