
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

Endelig Trygg Rygg
Terje ble smertefri med trening
Terje Dale meldte seg på Trygg Rygg-kurset i mars i år. Det 
var et fall i september som gjorde at han fikk problemer 
med ryggen. 

Terje pådro seg kompresjons-
brudd og kjente at ryggen ble 
dårligere og dårligere. Han ble 
avhengig av smertestillende for 
å komme gjennom arbeidsdagen.  
I februar låste rygg og nakke 
seg og det gikk mot en lengre 
sykemelding. På oppfordring 
fra fastlegen oppsøkte Terje 
fysioterapeut Hjørdis M. Steinsvik 
i Vikinghallen, og det var hun 
som anbefalte Trygg Rygg kurs. 
«Terje så ut til å ha kommet inn 
i en vond sirkel, der smerter og 
frykt gjorde at han vegret seg 
for å bevege ryggen normalt, 
noe som forverret tilstanden. 
Jeg anbefalte ryggkurset i tillegg 
til individuell behandling, for 
å hjelpe ham å normalisere 
funksjonen» sier Steinsvik.

I løpet av det fire uker lange 
kurset trente Terje to ganger i 
uken med fysioterapeut i gruppe 
sammen med syv andre. «Dette 
var for meg det perfekte kurset» 
forteller han; «upretensiøst, 
høyt faglig nivå på kurslederne;  
vanlige mennesker med mye lun 
humor.». Han trivdes godt med i 
det ujålete miljøet i Vikinghallen 
og har tegnet halvtårskort på 
treningssenteret i etterkant. 
«Jeg fikk en utrolig rask og god 
bedring og følte meg veldig mye 
bedre etter kurset, supplert med 
fysioterapitimer hos Hjørdis.  
Jeg kom raskt tilbake i 100% 
jobb og bruker sjelden mer 
smertestillende medisin. Uten 

kurset hadde jeg ikke kommet 
i gang – dette var konkret og 
motiverende.» sier Terje.
Som navnet på kurset tilsier, er 
hovedmålet å trygge deltakerne i 
bruk av ryggen. «Fysioterapeutens 
viktigste tiltak ved ryggsmerter 
er ofte å ufarliggjøre tilstanden», 
forteller Steinsvik. «På kurset 
kombinerer vi styrke og 
stabilitetstrening med informasjon 
og bevisstgjøring.»

«Fysioterapeutene i Vikinghallen 
har lært meg ikke å være redd for at 
ryggen min kan skades av trening. 
Ryggen er meget robust og stert til 
tross for et brudd.» sier Terje. «Jeg 
har også lært at det ikke finnes 
noen mirakelkur. Man må ta seg tid 
til bedring og i en travel hverdag ble 
det en redning for meg at jeg hadde 
forpliktet meg til kurs to dager i 
uken. Jeg har lært mange gode 
øvelser og prinsipper som jeg har 
tatt med meg videre. Jeg kjenner, 
spesielt nå etter sommerferien, 
at jeg må følge opp øvelsene 
hele tiden. Da er jeg smertefri.» 
avslutter en fornøyd Terje.
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