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FAKTA OM VÅRE KURS
Hos TIF Viking Fysioterapi i Vikinghallen 
treffer du fysioterapeutene Kjerstin 
Ursin, Morten Hide og Hjørdis M. 
Steinsvik. 

Vi tilbyr ulike kurs for at du skal få 
god oppfølging i treningen din. Når du 
bruker tid på helsen din, er det viktig 
at det er god kvalitet på det du gjør 
slik at du får maksimalt utbytte - og 
fremfor alt at du unngår skader og 
feilbelastninger. Fysioterapeutene 
er utdannet til å finne riktig aktivitet 
for den enkelte – og å ta hensyn til 
eventuelle plager og andre hensyn.
 
Trygg Rygg og Nakke Pakke er 
fire ukers kurs der deltakerne gjennom 
individuell oppfølging, undervisning og 
trening lærer om prosesser rundt sine 
plager og hvordan disse kan reduseres.  

Tid: tirsdager og torsdager kl 11 (Nakke 
Pakke) og kl 12 (Trygg Rygg).
Oppstart 14.oktober og 11.november.
 
Kurs i Slyngetrening går en gang 
i uken på kveldstid og gir en innføring i 
trening i slynge. Kurset passer for alle 
da øvelsene tilpasses.

Tid: onsdager kl 16:30.
Oppstart 15.oktober og 12.november.

Informasjon om alle våre kurs:
tifviking-fysioterapi.hoopla.no/sales/

Vi garanterer time innen 3 dager

Fysikalsk undersøkelse
Fysikalsk behandling
Kinesiotape
IMS nålebehandling
Slyngeterapi
Opptrening 
Såletilpasning

fysioterapi@tifviking.no 
55365346

Farvel til hodepinen
Trening forandret Tines hverdag
Tine Landro Sjøflot hadde lenge vært plaget av 
muskelsmerter og hodepine da hun begynte på kurs 
i Vikinghallen i 2011. Den siste tiden hadde smertene 
forverret seg og hun gikk med konstant hodeverk.

«Jeg innså at jeg måtte gjøre 
noe dersom jeg skulle klare 
å holde meg yrkesaktiv i 
fremtiden. Kontorarbeid med 
mye stillesittende arbeid foran 
pc, gjorde at kroppen til slutt 
sa stopp.» forteller Tine.

Gjennom en rutinekontroll 
hos bedriftshelsetjenesten, 
ble hun henvist til Nakke- 
og Ryggpoliklinikken ved 
Haukeland sykehus, og fikk 
der høre om fysioterapeutene i 
Vikinghallen. «Jeg har vel alltid 
tenkt at det å ta vare på seg 
selv og sette av tid til helsen, 
var veien å gå. Gjennom 
bedriftshelsetjenesten ble 
det tilrettelagt for dette rent 
praktisk, og da så jeg at det var 
mulig.»

Tine deltok først på 
Nakke Pakke– deretter på 
Trygg Rygg, og følte seg 
sterkere for hver uke som 
gikk. Hodepinen forsvant 
gradvis. «Fysioterapeutene 
i Vikinghallen har hjulpet 
meg til å få større bevissthet 
omkring kroppsholdningen 
min, og hvordan dårlig holdning 
kan forsterke muskel- og 
skjelettplager. Utbyttet har 
vært at jeg har fått bedre 
kunnskap om hvilken effekt 
slyngetrening har på kroppen.

Jeg får brukt musklene på 
en helt annen måte enn ved 
trening i apparater, og har 
blitt kjent med muskelgrupper 
jeg knapt visste om. I tillegg 
bidro styrketreningen til bedre 
vektkontroll, økt muskelmasse 
og fysisk og psykisk velvære.»

På kurset fikk Tine et personlig 
treningsprogram, som hun 
forsøker å følge opp ved å ta 
seg en økt i slyngen hjemme 
eller på treningssenteret. Det 
er ikke alltid like lett. «Jeg 
kjenner at det å holde helsen 
ved like er en utfordring – 
at øvelsene må følges opp 
regelmessig for ikke å gå i 
glemmeboken og miste effekt. 
Så nå er jeg klar for en ny 
runde med slyngekurs for å 
friske opp gamle kunster! Men 
jeg er kvitt hodepinen og som 
dere ser, sterk nok til å bære 
en fysioterapeut på ryggen.» 
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