
VI HAR INGEN VENTETID!!

- Jeg har hatt 
kjempeutbytte av 
slyngetrening

Hva syns du om infor-
masjonen rundt kroppens 
oppbygging som du får i løpet 
av de 4 ukene? Har du fått en 
større forståelse av hvordan 
din egen kropp fungerer?

Ja. Selv om jeg har 
helseutdannelse selv har jeg fått 
mye mer kunnskap om de indre 
musklene som jeg nå vet er viktig 
for resten av kroppen – spesielt 
rundt ryggsøylen.
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Høsten 2008 startet TIF Viking Fysioterapi med Intensiv Rehab. 
Intensjonen var å hjelpe folk med muskel og skjelettplager med å 
komme i gang med riktig trening i trygge omgivelser. Her gjør hver 
enkelt individuelt tilpassede øvelser i egen treningsavdeling, men 
sammen med andre og med fysioterapeut til stede. Vi har denne 
høsten gjennomført 4 treningsperioder og flere av deltakerne har 
valgt å fortsette etter jul. Tilbakemeldingene er gode og det er tydelig 
at et slikt tilbud har vært etterlengtet av mange. Vi har tatt en prat 
med Hilde Risti, som er spesielt fornøyd med sine resultater.

Hvorfor begynte du på 
Intensiv Rehab? 

Jeg fikk en ryggskade for 
halvannet år siden og begynte så 
vidt å trene meg opp i utlandet. 
Da jeg leste i Vikingbladet om 
fysioterapitilbudet i Vikinghallen 
og om Intensiv Rehab tenkte jeg 
at dette var midt i blinken for 
meg. Jeg ringte og fikk raskt time 
hos fysioterapeut som anbefalte 
meg Intensiv Rehab.

Hvordan trives du? 

Jeg synes Intensiv Rehab er 
et flott tilbud. Jeg har tidligere 
deltatt på annen ryggtrening 
med fysioterapeut men dette 
tilbudet skiller seg ut. Her trener 
man sammen med andre og har 
tett oppfølging fra fysioterapeut. 
Alle deltakerne har lignende 
problemer og vi kan dra nytte 
av hverandres erfaringer. Det er 
god stemning i gruppen og det er 
kjekt å se både egen og andres 
fremgang. At Intensiv Rehab 
også fungerer som en sosial 
møteplass er spesielt viktig når 
man er sykemeldt og ute av sitt 
vante miljø.

Er det noe du savner i 
opplegget? 

Nei, faktisk ikke – dette er et 
virkelig bra opplegg.

Hva har fysioterapeutene 
i Vikinghallen hjulpet deg 
med? 

Jeg har fått overskudd i hverdagen 
og fått lyst og krefter til å gjøre 
mer. Smertene er mindre og 
jeg sover bedre. Jeg har bedre 
balanse og føler meg sterkere i 
muskulaturen. Jeg synes i det hele 
tatt at det går rette veien. Jeg har 
prøvd ulike behandlingsformer før 
men det er først her at jeg har fått 
et opplegg som virkelig fungerer 
for meg – her starter vi med de 
små tingene; enkle bevegelser og 
øvelser.

Hva gjør dere på Intensiv 
Rehab? 

Vi har det veldig gøy! Her blir vi 
hele tiden rettledet i forhold til hva 
som er bra og ikke bra å gjøre. 
Jeg har hatt kjempeutbytte av 
slyngetrening – men også av tips 
om arbeidsstillinger, tøyninger og 
andre ting. Vi trener mye balanse 
og det er faktisk også mentalt 
slitsomt. Jeg har oppdaget 
muskler jeg aldri har reflektert 
over at jeg hadde.
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