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Sammendrag 
Denne artikkelen tar utgangspunkt i to kasuistikker. Forfatteren redegjør for undersøkelse av to middelaldrende 
menn som er henvist for «coxartrose». Noen teoretiske og kliniske poeng trekkes frem. På denne bakgrunn 
drøftes grunnleggende spørsmål knyttet til forbindelsene mellom kropp, kunnskap og kommunikasjon. 
Kjennetegn ved fysioterapipraksis fremheves og relateres til utviklingstrekk i dagens samfunn. Med dette utvides 
perspektivene på faglig virksomhet, og det kastes lys over noen av fagets potensialer og utfordringer. 
Nøkkelord: Fysioterapi, undersøkelse, samhandling, kroppslige budskap, samfunnsutvikling. 

 

Hvordan er kropp, kunnskap og kommunikasjon knyttet sammen i tenkning og praksis? Dette spørsmålet er 
utgangspunktet for denne artikkelen. I årenes løp er det skrevet en del om sammenhengen mellom kroppssyn og 
hva fagutøvere tillegger vekt og verdi. I den senere tid er jeg blitt stadig mer opptatt av å knytte denne 
tenkningen til pasienters muligheter for deltakelse, og til hvordan fag og kommunikasjon er vevd i hverandre. 
Denne innvevdheten har spesiell aktualitet i dag ettersom kommunikasjon og brukermedvirkning er blitt et 
tilbakevendende tema i den helsepolitiske debatten, men oftest løsrevet fra spørsmål om faglige valg og 
vurderinger. På denne bakgrunnen vil jeg se nærmere på forholdet mellom tenkning og praksis, og rette 
oppmerksomhet på hvordan faglig virksomhet har innflytelse på pasienters forhold til egen kropp og helse. 

To kasuistikker presenteres og kommenteres. Grunnleggende spørsmål tas opp i forlengelsen av dem. Videre 
fremhever jeg spesielle sider ved fysioterapipraksis og relaterer dem til utviklingstrekk i samfunnet. Med det 
ønsker jeg å få frem noen av fagets potensialer og utfordringer. 

To kasuistikker 
Førstegangsmøtet med to middelaldrende menn henvist for «coxartrose» skisseres. I begge tilfellene er det tatt 
røntgenbilder som viser begynnende artroseutvikling. Jeg går rett på den kliniske undersøkelsen. 

Per, 48 år. Per står med mest tyngde på høyre ben. Da jeg kommenterer dette, sier han at han har merket det selv 
– han har lagt seg til dette, gjort det til vane å avlaste venstrebenet. 

Med dette får jeg altså vite to sentrale ting: 
- At han har innarbeidet et avlastningmønster, 
- At han merker det selv. 

Jeg spør om han kan prøve seg litt frem med tyngdeplassering fra side til side og gir «instruksjon» med en liten 
ledet bevegelse. Han svarer umiddelbart ved å justere tyngden fra side til side. Det går bra, han får ikke smerter, 
og han holder seg stabil. 

Her får jeg ytterligere viktig informasjon: 
- Han kan justere og nyansere egne bevegelser. 
- Jeg får også vite at han umiddelbart «svarer» kroppslig på en kroppslig instruksjon. 

Ved en mer grundig undersøkelse av stabilitet i hofteregionen viser han antydning til svikt på venstre side. 
Videre har Per en avbalansert kroppsholdning, men med noe oppstrammet ryggparti i stående. Han gir etter i 
liggende stilling, men sier at det er best å ligge med en pute eller lignende under venstre kne. Han putter høyre 
fot under venstre kne for å vise hvordan han iblant ligger. 

Nok en gang fremkommer sentral informasjon: 
- Han har selv tatt initiativ og prøvd seg frem for å finne ut hva som er behagelig. 

Generelt har Per ledige bevegelser i kroppen både i vektbærende og i avlastete stillinger og lar seg bevege 
passivt. Venstre hofte er vond ved enkelte bevegelser i ytterstillinger, og noen bevegelsesutslag er litt reduserte. 



Han gir spontant uttrykk for smerte og gir uttrykk for at det er godt med lett traksjon i hoften. Pusten viser stor 
frihet. Det er generelt gode spenningsforhold i muskulatur og adekvat lengde bortsett fra i venstre hofteregion 
(jeg angir ikke nærmere detaljer her). 

På spørsmål om hva han liker å gjøre, svarer han at han er «et friluftsmenneske». Han liker å gå turer, men har 
kortet ned på lengden i den senere tid på grunn av murring i hoften når han har gått langt. Ellers har nabokona 
tilbudt han ergometersykkelen sin, og han lurer på om det kan ha noe for seg å bruke den. Men han liker ikke 
tanken på å sykle inne og «på stedet hvil». 

Sammenfatning: Samtlige funn i hofteregionen bekrefter hverandre og viser direkte til lokale patologiske 
prosesser. Når vi sammenholder lokale og generelle forhold, tilsier alle generelle kroppslige forhold at Per er i 
god balanse – bokstavelig og i overført forstand. Dette bekreftes ved at det er samsvar mellom kroppslige og 
verbale uttrykk, der jeg merker meg at Per spontant gir uttrykk for både smerte og behag. 

Ole, 42 år. Ole står også med mest tyngde på høyre ben. Da jeg kommenterer dette, blir han litt forbauset. Sier at 
han ikke har lagt merke til det. Det kommer også frem at han prøver å skjule sine plager. 

Med dette får jeg vite tre sentrale ting: 
- At han har innarbeidet et avlastningmønster. 
- At han ikke kjenner det selv. 
- At han helst vil skjule sine plager. 

Også her spør jeg om han kan prøve seg litt frem med tyngdeplassering fra side til side. En begynnende ledet 
bevegelse fra min side møtes med en motbevegelse. Ut fra verbal instruksjon beveger han seg fra side til side. Er 
noe brå i bevegelsene og får litt vondt. 

Jeg får altså ytterligere viktig informasjon: 
- Han har problemer med kroppslig nyansering – iallfall i vektbærende stilling. 
- Jeg får også vite at han tar i og yter motstand som kroppslig «svar» på en kroppslig instruksjon. 

Ved undersøkelse av stabilitet i hofteregionen har Ole litt problemer med å stå på ett ben – det gjelder også høyre 
side. Han mister lett balansen og prøver flere ganger etter hverandre. Jeg foreslår at han kan støtte seg litt, men 
det vil han ikke. Da han etterhvert støtter seg litt mot veggen, har han brukbar stabilise-ringsevne på begge sider, 
noe sviktende på venstre side. 

Igjen noe å merke seg: 
- Her får jeg inntrykk av en person som søker å mestre kroppen med vilje. 

Ole har oppstrammet kroppsholdning: Han står med konstant aktivt hold i mavemuskulatur og bremset pust. Han 
ligger anspent, men gir etter hvert litt etter. På spørsmål sier han at han ligger fint. Jeg kommenterer at det ser ut 
som han ikke ligger godt. Han svarer «det er ikke så mye å bry seg om». 

Nok en gang fremkommer sentral informasjon: 
- Han bagatelliserer sine kroppslige fornemmelser og/eller han har problemer med å kjenne at han er anspent, og 
med å merke forskjell mellom å være anspent og avspent. 

Ole hjelper til, vekselvis holder igjen, ved passive bevegelser i kroppen generelt. Når det gjelder aktive 
bevegelser, har han en tendens til å sette inn med mye kraft. Venstre hofte er vond ved passive bevegelser i 
ytterstillinger, samt ved noen aktive bevegelser, og bevegelsesutslagene er noe reduserte. 

Han gir ikke uttrykk for smerte spontant, men på direkte spørsmål. Han bremser pusten og har mye stram og 
forkortet muskulatur generelt, spesielt uttalt i venstre hofteregion (jeg angir ikke nærmere detaljer her). 

På spørsmål om hva han liker å gjøre, svarer han at han «liker å være fysisk aktiv», og at han er lite innstilt på å 
redusere aktiviteten selv om han får vondt. 

Sammenfatning: Ole er generelt anspent. En del lokale funn i hofteregionen viser direkte til lokale patologiske 
prosesser, andre funn er knyttet til hans generelle kroppslige beredskap. Lokale og generelle forhold synes å 
opprettholde hverandre. Både med ord og med kropp viser han tilbakeholdenhet og kontroll. 

Kommentarer til kasuistikkene 
- I begge tilfeller inkluderes generelle kroppsforhold. 



- Pasientenes egne erfaringer tillegges stor betydning. De etterspørres som en integrert del av den kliniske 
undersøkelsen. Samtalen inkluderer kroppslige vaner, kroppskontakt og kroppslige uttrykk. 
- I konklusjonen legges vekt på mønstre og sammenhenger, ikke minst når det gjelder forholdet mellom det 
lokale og generelle, det kroppslige og verbale. 

Slike kjennetegn gjør undersøkelsen til en samhandlingssituasjon, ikke bare en registrerings- og 
kartleggingssituasjon. 

Faglig ståsted er bestemmende for om de forholdene jeg her trekker frem vurderes som viktige eller 
bagatellmessige. Ikke minst er grunnforståelsen av kroppen avgjørende for forhold som kroppskontakt, 
kroppslige erfaringer og kroppsuttrykk, som at pasienter 
- kan regulere, nyansere og tilpasse innsats og aktivitet, 
- har et utprøvende forhold til egen kropp, det vil si prøver seg fram og finner ut hvordan ulike stillinger, 
bevegelser og aktiviteter kjennes ut og virker, 
- gir uttrykk for både smerte og behag, både det vonde og det gode. 

Et kjennetegn ved fysioterapeutisk funksjonsvurdering er å betrakte kroppen som en funksjonell enhet. Det er 
rimelig å anta at de fleste fysioterapeuter tar forholdet mellom lokale og generelle forhold i betraktning. Men hva 
som inkluderes i dette funksjonelle samspillet, er det verdt å drøfte, samt hva slags perspektiver som benyttes i 
fortolkningen av funn. Det er grunn til å tro at det er variasjoner innad i yrkesgruppen, ikke bare mellom 
spesialister, men også blant dem som ofte omtales som «vanlige» fysioterapeuter. 

De forholdene jeg har trukket frem i kasustikkene er dels av lokal art, men jeg har ikke gått i detaljer. I denne 
sammenhengen regner jeg med at alle er enige om at en lokal undersøkelse er nødvendig, og det vil gjelde 
uansett kroppssyn. Mitt fokus i det følgende rettes mot forhold og sammenhenger som først og fremst 
aktualiseres avhengig av kroppssyn. 

Derfor: Personers arbeids- og livssituasjon er sentralt å trekke inn i møter med pasienter. Det synes alle å være 
enige om, men dette temaet relateres sjelden til kroppssyn. For ikke å ta opp alt på en gang, konsentrerer jeg meg 
om ett forhold av spesiell betydning. Det knytter seg til at behandlingstiden hos en fysioterapeut utgjør en liten 
del sammenlignet med pasienters samlete arbeids- og fritid. På denne bakgrunn blir den enkeltes evne til 
selvregulering, til å justere og tilpasse måten de bruker sin kropp – seg selv – på, avgjørende. Og da blir det 
aktuelt å stille spørsmål ved hva som skal til for å realisere mål om «ansvar for egen helse» og «hjelp til 
selvhjelp», som det snakkes og skrives mye om i offentlige meldinger og helsedebatter (i). 

Dominerende tankemodeller 
Hensikten med å trekke inn rådende tenkemåter er å få frem innebygde teoriforutsetninger for praksis og 
tydeliggjøre forbindelser til møter med pasienter. 

Den tenkningen som i århundrer har dominert vestlig kulturkrets innebærer at vi har tendens til å forlate kroppen 
idet vi snakker om subjekt, kommunikasjon, bevissthet og mening. Kroppen har gått inn i den skrevne og 
vitenskapelige historien som et rent naturfenomen (1-3). Som sådan kan den forklares uavhengig av tid, sted og 
sammenheng. Naturvitenskapelig kunnskap dreier seg om det universelle og lovmessige. Det er da det samme 
om vi befinner oss i Norge eller India, om vi står overfor Per, Pål eller Espen. 

Kroppen betraktes som skilt fra den enkeltes erfaringsverden. Den tenkes å stå utenfor og uavhengig av 
meningsskapende liv, som en fysisk størrelse blant andre fysiske størrelser. Det er dette uavhengige og utvendige 
forholdet mellom kropp og person, kropp og subjektivitet, og kropp og livssammenheng som har skapt så mange 
problemer for oss (ii). Selv om ingen fagutøvere praktiserer helt i tråd med en slik rendyrket fremstilling, ligger 
tingliggjøring som en understrøm i vår kunnskapsarv. Vi er derfor tilbøyelige til å oppfatte kroppen som et 
instrument for den menneskelige bevissthet, et slags redskap for subjektet. Det spesifikt menneskelige knyttes til 
tanke og tale, mål og mening, løsrevet fra kroppslig eksistens. Den enkelte – frisk eller syk – deltar ikke som 
menneske selv om armer og ben utfører bevegelser. 

Den dominerende tankemodellen gir lite rom for å tenke i samspill og sammenhenger. Den gir ikke mulighet for 
å innreflektere at opplevelser og erfaringer ytrer seg på konkret, kroppslig vis – i belastnings- og 
bevegelsesmønstre, i vaner og reaksjonsmåter, sammensunket eller oppstrammet, tilbakeholden eller på tå-hev. 
Men våre måter å fremtre kroppslig på involverer nevromuskulære prosesser på bestemte måter, avgjør hvordan 
tyngdekraft og biomekaniske krefter virker inn på enkeltledd og på kroppen som helhet, og kan over tid skape 
ubalanser av funksjonell og strukturell art. Den dominerende tankemodellen gir oss et magert grunnlag for å 
vurdere sammenhenger mellom lokale og generelle kroppsforhold, mellom patologiske og funksjonelle forhold, 
mellom kropp og livshistorie. 



Når kroppen som uttrykksfelt og sentrum for erfaring faller utenfor det faglige interessefeltet, mister vi en sentral 
kilde til innsikt: en kilde til innsikt om pasienten, men også en kilde til innsikt for pasienten selv samt et godt 
utgangspunkt for samtale. 

Vi er midt i problemfeltet knyttet til kropp og kunnskap, nærmere bestemt til spørsmål om sammenhengen 
mellom kroppssyn og hva som gjelder som kunnskap i kliniske møter. Med kroppen som «rent» fysisk legeme 
blir observerbare og målbare forhold det eneste faglig relevante. Innenfor en slik tankeverden kan det godt gis 
rom for samtale, men i den holdes to informasjonskilder fra hverandre: ord og mening på den ene siden og kropp 
og måling på den andre. Livserfaring og subjektivitet er kun verbale anliggende. 

Men det fins andre måter å tenke og handle på, andre måter å ta pasienters erfaringer alvorlig på enn den som 
følger av en slik dualistisk logikk. Det er å ta utgangspunkt i at livet setter spor, også kroppslig. Forhold som 
anspenthet oppleves ikke bare subjektivt, men uttrykkes også kroppslig. Det har mange fysioterapeuter mye 
erfaring med. 

Og dermed er vi er midt i problemfeltet knyttet til kropp og kommunikasjon. Når kroppen som i dualismen 
forstås løsrevet fra personen, er den avpersonifisert. Den oppfattes ikke som meddelende, men som taus, som 
ikke-deltakende i sosialt og kulturelt liv. Og så oppfattes kommunikasjon som noe vi gjør sammen som 
snakkende mennesker. Det er ikke tilfeldig at kroppen har falt ut av mye kommunikasjonsteori og -forskning. 
Det er heller ikke tilfeldig at kroppens uttrykksfulle sider har falt ut av mye faglitteratur og helsefaglig forskning. 

Men hver dag erfarer vi en annen kropp enn den dualismen lærer oss om. Vi erfarer uttrykksfulle kropper, svette 
hender og bankende hjerter. Vi erfarer oppgitthet, sjenanse og glede både som følelsesmessige tilstander og som 
kroppslighet – hos oss selv, pasienter og andre medmennesker. I livet står ikke kroppen utenfor personen. Våre 
livserfaringer bidrar ikke bare til bestemte forestillinger, normer og livsorienteringer, men også til bestemte 
former for kroppslighet – vaner og praksiser, være- og reaksjonsmåter. Og vi erfarer at kroppen er høyst til stede 
i ethvert møte mellom mennesker: Vi ser på hverandre og viser interesse eller mangel på interesse gjennom blikk 
og mimikk, kroppsholdning, stillinger og kroppslig orientering. Utveksling av kroppslige budskap regulerer 
relasjoner, samhandling og samvær mellom mennesker. Kroppen er en integrert del av menneskelige og 
meningsskapende liv (5-7). 

Kropp – kommunikasjon – kunnskap: forbindelseslinjer 
Fra filosofisk hold er det understreket at den dualistiske kroppen er en høyst abstrakt kropp (8-10). Det 
fremheves at kroppen er omgjort til en ren fysisk størrelse. En har redusert og transformert det primære og 
konkrete ved å rense det for subjektivt meningsinnhold, det som nettopp mennesker av kjøtt og blod erfarer. En 
tar i stedet utgangspunkt i et sekundært fenomen og skaper dermed en forestilling om kroppen som avviker på 
fundamentalt vis fra den konkrete dagligkroppen, den vi uttrykker oss med i glede og sorg og som kan fungere 
som kilde til viten i mange sammenhenger. 

Den naturvitenskapelig kunnskapsutviklingen er basert på dette sekundære fenomenet. Hva så med tenkningen 
om kommunikasjon og kunnskap? Her har vi å gjøre med hva som er kalt en «kognitiv» og «cerebral» tradisjon, 
der kunnskap ensidig forbindes med mental og intellektuell aktivitet, og kommunikasjon med språk og symboler 
(11,12). Dette henger nettopp sammen med kropp/sjel-dualismen. Den har dannet basis for den allmenne 
oppfatningen av hva som er kunnskap og kommunikasjon: I vår kulturarv er kroppen en del av den materielle og 
utstrakte verden, ikke en del av det erfarende, meddelende og erkjennende subjektet. Kroppen har følgelig 
ingenting med kunnskap og kommunikasjon å gjøre. Dette preger kunnskapsutviklingen i alle fag og 
vitenskaper. 

Å kople kropp og subjektivitet sammen representerer et brudd med en lang og tung tradisjon. Det innebærer å 
betrakte kroppen som kommunikativ og som en potensiell kunnskapskilde for ethvert menneske – både for 
pasient og fagutøver. 

«Gårsdagens menneske» – vaner og praksiser 
Det har vært en økende interesse for kroppen og kroppslig praksis i deler av samfunnsvitenskapen de senere tiår 
(6,12-15). Her understrekes det at vaner og praksiser dreier seg om kunnskap og hukommelse «i kroppen». Det 
fremholdes at vaner er mer enn tekniske ferdigheter, at de har makt over oss – nettopp fordi de er en integrert del 
av oss selv; de er mer eller mindre tett knyttet til vår identitet. Videre fremheves det at all slags praksiser skapes 
og videreføres i bestemte sosiale sammenhenger og knyttes til bestemte språkverdener, verdier og normer. Ulike 
sosiale lag fremelsker med andre ord ulike former for handle- og væremåter. Kroppen kommer altså ikke i tillegg 
til annen form for sosialisering. En tenker at innlæring av verdier og normer er innvevd i kroppslig oppførsel og 
væremåter. 



Vi er alle preget av «gårsdagens menneske» sier Bourdieu, en av dagens mest kjente samfunnsteoretikere (6). 
Ifølge ham er det ikke bare slik at vi uttrykker fortiden, det er også slik at vi gjenskaper den i vår nåværende 
oppførsel. Da blir det mulig å forstå at sosiale forhold og kulturelle verdier leves og forvaltes av enkeltindivider 
og det på kroppslig vis. Det fins ingen ren fysisk kropp «ubesudlet» av sosialt og kulturelt liv. Hvert menneske er 
selv – i kjøtt og blod – bærer av liv og historie, privat og personlig, sosialt og kulturelt. 

Relevansen til fysioterapi er åpenbar. De vanene, aktivitetene og praksisene vi stimulerer til gjennom vår 
virksomhet har ikke konsekvenser bare for enkeltindividers helse og sykdomstilstand. De har også konsekvenser 
for samfunnsutviklingen som helhet ettersom enkeltaktører, blant annet gjennom sine kroppslige handlinger, 
bidrar til å videreføre so-siokulturelt liv – eller endre det. 

Med en slik tenkning overskrides skillet mellom fag/kropp/naturvitenskap på den ene siden og 
kommunikasjon/samtale/humanisme og samfunnsvitenskap på den andre. Vi løsriver kroppen fra dens fastlåste 
plass i naturvitenskapen og inkluderer den i et humanistisk og sosialt prosjekt. 

Det vurderingsgrunnlaget som nå er etablert innebærer å erkjenne at ethvert menneskes generelle væremåte har 
kroppslige aspekter og er av betydning for å forstå utviklingen av plager, funksjonsproblemer og sykdom. 
Dermed blir vaner og praksiser, måter den enkelte deltar i liv og arbeid på, viktig i ethvert møte – viktig å søke 
informasjon om, viktig å arbeide med i terapeutiske sammenhenger, viktig å sette inn i en meningssammenheng. 

Dette grunnlaget gjør det mer forståelig at kroppslig endring kan være vanskelig å få til, og det inviterer til en 
viss tilbakeholdenhet. Tilnærming til andres kropper er alltid en tilnærming til deres livshistorie. Alt skal ikke 
gjøres noe med, samtidig har helsearbeid forandring og utvikling som sitt mål. Dette er selvsagt en langt 
vanskeligere fortolkningsramme å hanskes med i konkrete møter enn den dualistiske – og desto mer utfordrende. 

Mange spørsmål melder seg i forlengelsen av slike innsikter. Vi kan for eksempel spørre oss selv: I hvilken grad 
fanger vi opp vaner og væremåter? Og hva slags aktiviteter, hva slags kroppslighet, er det vi fysioterapeuter 
stimulerer til gjennom de tusenvis av enkeltmøter som foregår rundt om i landet? 

Klinikk og konkretisering 
Et livshistorisk perspektiv – allmenn gyldighet. Et livshistorisk perspektiv er ikke aktuelt kun i forhold til 
såkalte «diffuse» lidelser, sammensatte muskelskjelettplager og psykiske lidelser. Personer som har offisielt 
godkjente og veldefinerte sykdommer med kjent patologi som hjerneslag, hjerteinfarkt og coxartrose har også 
levd et liv før de ble syke. Dette preger dem som mennesker og dermed som kropper. 

Tilbake til Per og Ole: I begge tilfellene har vi å gjøre med en i medisinsk forstand veldefinert sykdomstilstand 
«coxartrose», med påviste røntgenforandringer. Undersøkelsen av generelle kroppsforhold viste at livene har satt 
sine spor over tid hos begge to, og det på høyst forskjellig måte. At det ikke bare dreier seg om øyeblikkspregete 
og situasjonsbetingete forhold, fremgår av utbredelsen og typen av kroppslig beredskap hos Ole, så vel som 
friheten og det generelt avbalanserte hos Per. I forhold til Per er det derfor rimelig å tenke seg at en lokalt rettet 
behandling er adekvat, hos Ole er en mer helhetlig og generell tilnærming nødvendig. 

I alt klinisk arbeid er det viktig å kunne skille forhold som har sin rot i øyeblikket og den aktuelle situasjonen fra 
mer varige mønstre i kroppsuttrykk. Slik informasjon er avgjørende for å kunne velge adekvat behandling. For å 
ta stilling til om og når lokal behandling er indisert, kreves med andre ord et blikk på kroppen som livshistorie. 

Informasjonskilder. Når subjektet ikke bare knyttes til tanke, ånd og intellekt, men også til menneskets 
kroppslige eksistens, innebærer det at vi i møter med pasienter har to hovedkilder til forståelse av deres plager og 
lidelser: ord og kropp. Det tradisjonelle skillet mellom det talende subjektet og den tause kroppen oppheves. 
Men det betyr ikke at vi mennesker «taler» på samme vis med ord og kropp, eller om de samme tingene. Om 
dette er det mye å si (se eksempelvis 7,16). Hovedpoenget her er å få frem at ord og kropp kan utfylle hverandre 
på nye måter i forhold til den tradisjonelle tankemodellen. For der gis det kun én inngang – én kilde – til 
menneskers erfaringer, og det er ordene. Kroppen er jo skilt fra den menneskelige erfaringsverden, kroppen er 
ren fysikk. 

Undersøkelsen av Ole viser at han er i kroppslig beredskap med redusert ledighet i kroppen som helhet. Når han 
kjenner lite fra egen kropp og gir lite uttrykk for kroppslige fornemmelser, antar jeg at nevnte forhold har 
sammenheng. Når undersøkelsen videre viser begrenset nyanseringsevne kroppslig sett, underbygges antagelsen. 

Både hos Per og Ole bekrefter ord og kropp hverandre, men det dreier seg om forskjellige «fortellinger» om 
henholdsvis ledighet og tilgjengelighet og mangel på det samme. 



Målbare forhold og mening. Når vi erkjenner at kroppen er sammensatt, både sentrum for erfaring og materielt 
objekt, at vi er den og at vi har den, er det åpenbart at målbare forhold kan være med å gi forståelse for smerter 
og plager. Men da vil også andre forhold ved kroppen enn de målbare fange interesse, og dermed kan målbare 
forhold sees i et annet lys. For å hindre misforståelse vil jeg understreke at det oftest er relevant å inkludere både 
forhold som bevegelsesutslag og kroppslige uttrykk. Poenget er tenkningen om sammenhengen mellom målbare 
forhold og mønstre i kroppsuttrykk, samt i hvilken meningssammenheng de plasseres. 

Vi kan igjen tenke tilbake på de to mennene: Det ville være faglig uforsvarlig ikke å undersøke hoftens 
bevegelsesutslag – en prinsipielt målbar størrelse – men det ville også være faglig uforsvarlig å neglisjere 
kroppens generelle uttrykk, nettopp fordi kroppen er erfarende og ikke erfaringsløs materie. 

Oles anspenthet kan vanskelig tolkes som annet enn et kroppslig uttrykk for emosjonell/psykisk belastning over 
tid, og den innebærer en koaktivering av muskulatur som bidrar til belastning av vevsstrukturer, og en 
mangelfull veksling mellom kompresjon og dekompresjon av ledd. De generelle kroppsforhold, den manglende 
ledigheten i kroppen, influerer på lokale belastnings- og bevegelsesforhold og reduserer kroppens toleranse for 
ytre, mekanisk belastning (iii). 

Kroppen som kilde til innsikt for pasienten selv. Å løfte fram kroppssyn er viktig, ikke bare for å utvide det 
tradisjonelle kunnskapsbegrepet, men også for å skape forbindelser mellom terapeuters blikk og pasienters 
deltakelse. Derfor noen ord om en viktig balansegang i møter med pasienter: balansegangen mellom å erfare med 
kroppen og å informere om kroppen, mellom å bygge opp under kroppen som subjekt og objekt. 

Forhold som bevegelighet, stabiliseringsevne, belastnings- og gangmønster står sentralt i mye behandling, ikke 
bare i forhold til dem med artrosetilstander. Skal behandlingen ha overføringsverdi til hverdagslivet, må 
pasienter (videre)utvikle og stole på sin evne til selvregulering. Vi er tilbake til «hjelp til selvhjelp»-tanken. 

Pasienter kan lett bli opptatt av «å gå pent», og vi kan lett bygge opp under deres betrakterforhold til egen kropp, 
til «ha»-forholdet til kroppen, noe en ser på og viser frem. Med utgangspunkt i at kroppens subjektstatus er det 
primære, er det viktig å legge vekt på proprioseptive impulser og bygge opp under kroppskontakt, -forankring, -
fortrolighet – til å kjenne seg stødig, stole på ben og underlag, stole på andre sanser enn synet. Utgangspunktet er 
altså egenkroppen som informasjonskilde for pasienten selv. 

Ikke minst på bakgrunn av vår tids sterke kroppsinteresse med vekt på form og fasong – på «design», er det lett 
for enhver å overta omverdenens blikk på seg selv. Det gjelder ikke bare dem som har synlige tegn på «avvik», 
som haltende gange og liknende. Det gjelder også dem som «avviker» fra kulturelle idealer, som ikke er slanke, 
veltrenet og velformete. Når kroppen i økende grad har fått varekarakter i vårt samfunn, gjøres den til objekt for 
andre. Dermed blir den også lett et objekt for den enkelte selv. I en slik tid får forholdet mellom å være og å ha 
kropp en spesiell betydning. 

Fysioterapisituasjonen gir gode muligheter til å forankre den enkelte i eget kroppssubjekt og slik bygge opp 
under evnen til selvregulering. Her dreier det seg om konkret kroppslig arbeid, og om hvordan kropp og mening 
knyttes sammen. Det gjelder ikke minst i forhold til pasienter som mangler språk for sine erfaringer. 

Det rapporteres for tiden om et økende antall personer med kroniske smerter (17-19). Smertene kan være det 
eneste de kjenner ved og fra egen kropp, eller det de kjenner mest. De synes å ha mistet kontakten med kroppen, 
mens smertene får større og større plass i deres liv. Da er det viktig at de får muligheter til å sette ord på 
erfaringer og får en fortolkningsramme å forstå dem i forhold til. Da er det viktig å knytte kropp, følelse og 
kognitive aspekter sammen samt å gi noen nye – noen annerledes – kroppslige erfaringer. Nettopp fordi våre 
fortidige erfaringer er vevd inn i våre kroppslige vaner og væremåter, er det viktig ikke bare å repetere vante 
praksiser. Dermed kan det åpnes for nye handlingsmuligheter. 

Selv om pasienter i utgangspunktet kan mangle ord for sine erfaringer, kan nettopp samtaler og arbeid med 
kroppen aktivisere både ord, tidligere erfaringer og hendelser. Og kombinasjonen av samtale og kroppslige 
tilnærminger kan være en hjelp til å bearbeide erfaringer – en hjelp til å komme ut av uheldige, 
sykdomsskapende og repeterende handlingsmønstre. 

Dersom kroppens erfaringer og fornemmelser avskrives, underkjennes, neglisjeres, mister personen viktige 
holdepunkter for selvregulering. Konsekvensen kan bli en hjelpeløshet i å kunne fortolke egen kropp. Den 
enkelte blir på et vis «offer» for egen kroppslig smerte og vanskelige livsopplevelser. Resultatet blir i sin tur 
enda større avhengighet av andres hjelp. 



Men mange pasienter kan fortelle om erfaringer og livsforhold som kaster lys over smerter og plager hvis de 
bare gis tillit og anledning til å komme med sin versjon. Da er det relevant å knytte an til forbindelser mellom 
faglig fokus og kommunikasjon. Kommunikasjon er mer enn det sagte og mer enn de bevisst valgte budskapene. 
Vi kommuniserer blant annet via faglige handlinger, gjennom det vi som fagpersoner tillegger vekt og verdi. Slik 
legger vi føringer på pasientens oppmerksomhet. Derfor forteller pasienter ofte det de tror vi vil høre. 

Fysioterapi og utviklingstrekk i samfunnet 
Nå vil jeg fremheve spesielle sider ved fysioterapipraksis og deretter skissere visse utviklingstrekk i dagens 
samfunn. Med dette ønsker jeg å utvide perspektivene på faglig virksomhet og få frem noen av fagets 
potensialer. Jeg kommer blant annet tilbake til forhold som er nevnt over, vår tids sterke kroppsinteresse. 

Fysioterapi. Fysioterapi foregår i det som ofte kalles ansikt-til-ansikt-situasjoner, som egentlig er kropp-til-
kropp møter: De innebærer berøring, håndtering, bevegelser og interaksjon av ulik art. Det som videre 
kjennetegner fysioterapi er lite bruk av utstyr. Begge (eventuelt flere) parter er aktive deltakere, men måten dette 
skjer på kan være så forskjellig. 

All fysioterapi innebærer somatosensorisk stimulering. Kroppssanser involveres gjennom berøring, bevegelser 
og stillinger. Dette gjør fysioterapi vesensforskjellig fra mye annen behandling og representerer en kontrast til 
stillesittende arbeids- og hverdagsliv. 

Utviklingstrekk. I vårt samfunn har det funnet sted en utvikling fra direkte kontakt og kommunikasjon mellom 
mennesker til indirekte kontakt og kommunikasjon, ikke minst via teknologi. Kommunikasjon er i stadig mindre 
grad avhengig av tid og sted. Det betyr at den foregår uavhengig av hvor kroppen befinner seg (20). 

Informasjonsmengden vokser raskt i alle fag og virksomheter, og vi forholder oss i økende grad til tekster og 
bilder. Synet brukes relativt sett mer enn andre sanser. Og det er hele tiden et misforhold mellom alt som 
produseres, og hva vi makter å tilegne oss. 

Videre er arbeids- og samfunnslivet generelt preget av teknologi og høyt tempo. Det snakkes om «det grenseløse 
arbeidsliv» der krav til omstilling er nøkkelbegrep. Det er slutt på den tiden da gullklokka for lang og tro tjeneste 
ble verdsatt. Nå gjelder det å skifte og fornye seg. 

Vår tid er ikke minst preget av oppløsning og økende individualisering. Dette er trekk som er godt beskrevet og 
redegjort for fra filosofisk og samfunnsvitenskapelig hold (se eksempelvis 21,22). Vi er ikke lenger forpliktet og 
bundet som før av tradisjoner, sosiale normer og nettverk. Vi er vitne til en økende «frisettelse» fra overleverte 
tradisjoner og en oppløsning av det tidligere «far-som-sønn-samfunnet». I kjølvannet følger en økende 
individualisering, og livet blir mindre forutsigbart. Samtidig øker kommersialiseringen på stadig flere 
livsområder. 

Valgmulighetene for den enkelte er blitt mange. Det gir en frihet, men også «mulighet» for ensomhet og 
avmektighet. Mye står på spill, den enkelte kan bare skylde på seg selv dersom noe går galt. Før forholdt den 
enkelte seg til noe utenfor seg selv – til Gud, kirken, monarken. Nå er det meste flyttet over til den enkelte, og vi 
blir selvsentrerte. For tiden snakkes det da også mye om selvrealisering, selvforståelse, selvoppfatning, 
selvrefleksivitet og identitet. Det snakkes samtidig en del om underernæring på sosiale fellesskap (22). 

Selvkontroll blir stadig viktigere, og her kommer kroppen inn med full styrke. Kroppen er blitt det nye uttrykket 
for selvet. I en verden som oppleves som uoversiktlig og usikker, er mange på leting etter holdepunkter. Kroppen 
kan lett bli målet i en slik søken. Dette forsterkes av dagens kommersialisering av kropp og fysisk aktivitet. 
Videre forsterkes det av at det som tidligere ble sett på som en stabil og grunnleggende grense mellom natur og 
kultur, kropp og omverden forskyves, jamfør organtransplantasjon, kunstig befruktning og kosmetisk kirurgi. 

I dette klimaet kan alle slags problemer lett gjøres om til kroppslige problemer, og enkeltpersoner kan lett få 
følelsen av å miste «grepet», miste «fotfestet». Paradoksalt nok synes mange samtidig å tro at «alt er 
kontrollerbart». Dette representerer store utfordringer for fysioterapeuter. 

Fag og samfunn. Fysioterapi kan nettopp bidra til at den enkelte får bedre «fotfeste» – mer «grep» på seg selv, 
bedre kroppslig kontakt og forankring. Men fysioterapi kan som nevnt også ha motsatt virkning. Gjennom vår 
praksis kan vi bygge opp under en opptatthet av form og fasong, stimulere opplevelse av kroppen som noe 
«utenpå», som objekt for betraktning og manipulering. På bakgrunn av den generelle samfunnsutviklingen møter 
vi mange nye utfordringer. Som fagpersoner må vi forholde oss til en økende kropps-, helse- og 
sykdomsopptatthet i befolkningen. 



Her finner jeg det relevant å trekke inn eksempler fra andre fagområder. Nevrologen Oliver Sacks skriver i sin 
kjente bok «The man who mistook his wife for a hat» (23) om flere pasienter der han understreker betydningen 
av propriosepsjon i forhold til selvoppfatning og realitetssans. En spesielt bemerkelsesverdig kasuistikk er om 
«Christina» som mistet sin kinestetiske sans på grunn av degenerasjon av visse sensoriske nervebaner. Sacks 
gjengir hvordan Christina følte at kroppen var fremmed, «død», ikke-virkelig, og hvordan manglende oppfatning 
av impulsaktivitet fra ledd og muskulatur virket inn på hennes oppfatning av seg selv og omgivelsene. 

Sacks skriver om somatisk sykdom, om nevrologiske lidelser. Fra psykiatrien rapporteres det om hvordan 
sansestimulering kan tydeliggjøre kroppsgrenser og gi en opplevelse av å være en hel og avgrenset person; 
hjelpe fram et tydeligere «jeg» (24, 25). Slike erfaringer fra klinikken kan si oss noe allment om hvor viktig 
sanseinformasjon fra egen kropp er. 

Hverdagen for mange mennesker i dag innebærer lite variasjon i bevegelser og aktiviteter. Det er grunn til å tro 
at dette er uheldig på mange måter, ikke bare i forhold til det som vanligvis får oppmerksomhet i faglitteratur og 
massemedia: sykdomsutvikling som hjerte-/kar- lidelser, sukkersyke og lignende. Slik sykdomsutvikling er 
bekymringsfull, misforstå meg ikke. Men det er også andre aspekter ved dagens kroppslighet som gir grunn til 
bekymring. De blir imidlertid synlige først når en erkjenner at kroppen er et sammensatt og historisk fenomen – 
sentrum for erfaring og en biologisk organisme samtidig. Da blir det åpenbart at redusert fysisk aktivitet, 
stillesitting og lite varierte bevegelser, ikke bare virker direkte på hjerte-kar-systemet, på elastisiteten i vev, på 
respirasjon med mer. Det gjør også noe med oss som personer på mange og forskjellige vis. 

Dagens situasjon kaster nytt lys over sentrale elementer i fysioterapiarbeid. Nettopp fordi fysioterapi innebærer 
somatosensorisk stimulering – berøring, kroppslig interaksjon, arbeid med variasjoner i ledd- og muskelbruk, 
nyanser i stillinger og bevegelser, i uttrykk, innsats, kraft og tempo – kan alle sanser involveres, ikke minst de 
som for tiden er understimulerte. Det kan være et viktig ledd i å utvikle en opplevelse av å være samlet og 
forankret, gjenvinne følelsen av å være et reelt subjekt – et kroppslig subjekt. Slike opplevelser kan hjelpes frem 
gjennom forskjellige måter å rette oppmerksomheten på, og gjennom at kropp og mening knyttes sammen. 

Når en ser utviklingstrekk i samfunnet og særtrekk ved fysioterapi i sammenheng, mener jeg det er grunn til å 
fremheve fagets potensialer. Fysioterapisituasjonen gir spesielt gode muligheter til å møte noen av dagens 
utfordringer. Men mange spørsmål og vanskelige avveininger følger i forlengelsen av at vi lever i en tid preget 
av sterk kroppsfokusering. Hvordan kan en best utvikle kroppslig forankring, aktiv deltakelse og 
selvreguleringsevne i forhold til den enkelte, uten å bygge opp under selvsentrering – uten å gjøre kroppen til 
hovedinteressen, til «holdepunktet» – målet og meningen i livet? For det overordnete målet i fysioterapi, som i 
alle former for helsearbeid, er å stimulere til deltakelse og engasjement i omgivelsene og andre mennesker, i 
arbeid og sosialt liv, der kroppen ikke er sentrum for den enkeltes bevisste oppmerksomhet. 

 

Fotnoteri. En tilføyelse: I mange arbeidssituasjoner er det liten mulighet til å regulere eget arbeid, og jeg ønsker 
ikke å bygge opp under en oppfatning om at helse er den enkeltes ansvar alene. Men jeg anser det viktig at 
fysioterapeuter bidrar til at den enkelte utvik-ler et handlingsrom innenfor de rammene som eksisterer, uten 
samtidig å tilsløre uheldige forhold knyttet til arbeidsmiljø og strukturer. 

ii. For avklaring om utvendighets- og innvendingshetsforhold, se sosiologen Dag Østerberg (4). 

iii. Det er med vilje jeg bruker ordet «belastning» knyttet både til emosjonelle/psykiske og kroppslige forhold i 
den hensikt å skape assosiasjoner til sammenhengen og samtidigheten mellom dem. 
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