
VI HAR INGEN VENTETID!!

Rehabiliteringstrening som 
fungererIntensiv Rehab er TIF Viking Fysioterapi sin egen 

treningsavdeling. Her legger vi opp individuelle 
treningsprogram for grupper på opptil åtte personer. 
Hver og en jobber med sine øvelser under veiledning 
fra fysioterapeut. Varighet 4 uker. 
* Gruppe A med fokus på rygg og hofte tirsdag og 
torsdag kl 08.
* Gruppe B med fokus på skulder og nakke tirsdag 
og torsdag kl 11.
* Gruppe C med fokus på rygg og hofte tirsdag og 
torsdag kl 12.
Medlemsskap på Intensiv Rehab koster 1250 kr for 
deltakelse i én gruppe. Inkludert er formiddagstilbud 
på TIF Vikings ordinære treningssenter i rehab-
perioden. Vi vil anbefale å bestille time hos en av 
våre fysioterapeuter for undersøkelse i forkant av 
oppstart. Pris 270 kr.

Gruppe Rehab er timer i sal tilrettelagt for dem med 
skade eller plager i muskel- og skjelettsystemet. 
I timene gjennombeveger vi alle ledd, og har 
fokus på stabilitetstrening, styrke, balanse 
og kroppsbevissthet. Vi har også egne timer i 
terapibassenget på Haukeland Universitetssykehus. 
Rehab 1 passer for alle uansett form og 
utgangspunkt. Rehab 2 er et naturlig skritt videre 
med mer utfordring og høyere tempo. Gruppe 
Rehab Medlemsskap koster kr. 850,- pr. 6 mnd. 
Gratis prøveuke. For tilgang til bassengtimer tilløper 
kr. 250,- pr. semester.

TIF Viking Fysioterapi tilbyr også individuell fysikalsk 
behandling. Vi har ikke driftsavtale med kommunen 
men tilbyr konkurransedyktige priser og en aktiv 
behandlingstilnærming. I vår verktøykasse finnes 
også IMS nålebehandling, kinesiotape og massasje.

For mer informasjon se www.tifviking.no/fysioterapi. 
Kontakt oss på e-post hjordis@tifviking.no, eller tlf 
55365346.

Å komme i gang er viktig – å komme videre 
er minst like avgjørende. Turn og Idretts-
foreningen Vikings egen fysioterapiavdeling 
legger vekt på en aktiv og funksjonell til-
nærming og hjelper folk videre på veien mot 
bedre helse og livskvalitet.

TIF Viking har lang erfaring med trening og aktivitet og 
har siden 2000 drevet rehabiliteringstrening i Vikinghallen. 
Kjersti Hordnes er en av dem som har fått god hjelp av 
Intensiv Rehab.

Fokus på muligheter, ikke begrensninger

- Intensiv Rehab 
var et godt tilbud 
for meg som 
tidligere hadde 
treningserfaring, 
men som var 
usikker på hvordan 
jeg skulle trene 
riktig i en rekon-
valiseringsperiode 
uten å få nye 
belastningsskader, 
sier Kjersti. Hun 
forteller at hun på 
Intensiv Rehab har 
fått god veiledning 
til å komme i gang 
med videre trening. 
- Fysioterapeutene 

har hjulpet meg med å sette fokus på mulighetene, ikke 
begrensningene, slik at jeg likevel kan trene om ikke 
formen er på topp. De har også satt opp et personlig 
treningsprogram slik at jeg kan fortsette med øvelsene på 
egenhånd, sier hun. 
- Jeg trivdes godt på Intensiv Rehab fordi man får individuell 
behandling uten at det er fokus på sykdom og plager, men 
at det heller blir lagt vekt på humør og det positive ved 
riktig trening. Kjersti forteller at hun på Intensiv Rehab har 
lært grunnprinsippene ved trening med fokus på den indre 
støttemuskulaturen og bruken av disse. - Det ble undervist 
både muntlig og i treningssal med øvelser og slynger, tett 
fulgt opp av fysioterapeuten – som alltid hadde godt humør 
og positiv påvirkning. Vi lærte mye om løfteteknikk og om 
riktig måte å bruke kroppen på i aktivitet uten å feilbelaste 
den, sier hun.

Kjersti Hordnes står igjen med mye ny kunnskap og 
motivasjon etter en Intensiv Rehab periode. - Det viktigste 
jeg lærte her var at jeg hver dag i mange situasjoner har 
bruk for, og bruker, støttemuskulaturen aktivt. I tillegg kan 
de enkleste øvelser for å vedlikeholde funksjon gjøres hver 

Våre fysioterapeuter, Kjerstin (t.v.) 
og Hjørdis.

Litt om våre 
treningsgrupper

dag omtrent hvor som helst uten “å stjele tid”. Dette ble 
min grunnpakke for enhver trening og øvelse, og som 
ved førstehjelp er det ikke unyttig å repetere selv om 
man har lært det en gang, avslutter hun med et smil.

Økt forståelse for egen helse

- Vi har erfart at styrke og stabilitetstrening kombinert 
med informasjon og bevisstgjøring utgjør de viktigste 
komponentene i god rehabilitering. En tettere oppfølging 
fra fysioterapeut i en periode gir derfor de beste 
resultatene, sier Hjørdis M. Steinsvik, fysioterapeut i 
Vikinghallen. - Mange kan redusere sine plager ved å 
komme i et miljø med fokus på bevegelse og aktivitet. 
Intensiv Rehab egner seg også godt for dem som ønsker 
å forebygge.

Rehabiliteringstreningen i Vikinghallen er utarbeidet 
i samarbeid med fysioterapeuter på Nakke- og Rygg 
poliklinikken ved Haukeland Universitetssykehus. Ansvar 
for egen helse står sentralt. - Det er viktig at deltakerne 
selv tar et aktivt tak i sin egen situasjon og gjenkjenner 
prosesser som bidrar til å opprettholde plagene, sier 
Steinsvik. Hun understreker at bevisstgjøring og 

informasjon om 
hvordan kroppen 
fungerer er viktig. 
- En økt forståelse 
for egen helse 
gjør det lettere 
å komme videre. 
Mange deltakere 
som har slitt lenge 
med smerter er 
ofte engstelige for å 
bevege seg, og synes 
det er godt å komme 
i gang med trening i 
trygge rammer.

Intensiv Rehab er et 
fire ukers opplegg 
der deltakerne trener 
to ganger i uken. 
Det er maksimalt 
åtte deltakere i en 
gruppe og treningen 
foregår i egen 
treningsavdeling. 
Utstyret som 
brukes er slynger, 
terapiballer, strikk, 
puter, matter og 
apparater. Tiltakene 

er basert på en funksjonsundersøkelse og kontinuerlig 
vurdering sammen med den enkelte deltaker. Målet er 
at deltakerne gjennom de fire ukene skal få utarbeidet 
et treningsprogram som de kan bygge videre på etter at 
Intensiv Rehab er ferdig. – Noen går videre til egentrening 
etter fire uker, mens andre ser det som nyttig å fortsette 
på Intensiv Rehab en periode til, sier Kjerstin Ursin, 
fysioterapeut i Vikinghallen. Hun opplever at de fleste av 
deltakerne oppnår en større forståelse for prosessene 
rundt egne plager. – Mange har kanskje aldri prøvd 
systematisk trening tidligere. Å reaktivere muskulatur 
som har vært lite i bruk er en aha-opplevelse for mange, 
sier hun og legger til at øvelsene tilpasses hver enkelt. 
– En som driver med hardt fysisk arbeid i hverdagen 
trenger en annen tilnærming enn en som sitter på kontor. 
Vi legger vekt på å innlemme øvelser som deltakeren 
kan ha nytte av og kjenne igjen i hverdagen, som for 
eksempel løfteteknikker og sittestilling. 

- I Vikinghallen har vi plass til alle og ingen ventetid. 
Og vi drister oss til å påstå at vi har et tilbud til alle, 
det være seg rehabilitering, seniortrening, mosjon eller 
idrett. Vi kan bistå med å finne rett aktivitet for deg, 
avslutter fysioterapeutene.
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