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teKst tone elise eng Galåen
Foto paal audestad 

Året er 1970. Turid Loraas er 23 år gam-
mel, og gravid med sitt første barn. Smerten 
begynner i hoftene. Legen sier det er bek-
kenløsning. 

Seks uker etter at datteren Cathrine er 
født, kjenner hun for første gang en dyp ver-
king i korsryggen. Den slipper ikke taket. 
Smerten er konstant.

– Jeg fikk problemer med å flytte beina, 
og kunne verken løfte eller bære Cathrine. 
Da jeg kom til revmatolog for første gang 
stilte han raskt diagnosen: Bekhterevs syk-
dom. Den samme sykdommen som hadde 
rammet både min mor og morfar, forteller 
Loraas.

Smertene var så ille at hun ble innlagt på 
sykehus i to måneder. Her fikk hun tradi-
sjonell behandling i form av fysioterapi og 
trening i varmtvannsbasseng. Dessuten gikk 
hun på ski. Hun ble bedre og kom hjem til 
Elverum. Men fra nå av skulle smerten følge 
henne hvor enn hun gikk. 

– Smertene jeg opplevde kan best beskri-
ves som en intens tannpine i korsryggen, 
oppover ryggsøylen, i nakken og i bryst-
beinet. Verkingen var der hele tiden. Jeg 
var plaget av fatigue, og ble gradvis stivere 
i kroppen. Det var nesten umulig å komme 
seg ut av sengen om morgenen. Hver uke 
gikk jeg til fysioterapeut og trente i varmt-
vannsbasseng. Det ble satt i gang utprøving 
av ulike medisiner. Jeg måtte lære å leve med 
smertene, sier Loraas. 

Sammen med andre bekhterevpasienter, 

dro Loraas i 1979 på sin første behandlings-
tur til det daværende Jugoslavia. Loraas var 
rammet uvanlig hardt til å være kvinne. Et 
trekk ved tilstanden er at ryggraden krum-
mer seg og får nakken til å falle frem. 

– For meg ble turen til Jugoslavia en vek-
ker. Jeg la merke til at mange av mennene 
var fremoverbøyde, ute av stand til å rette 
seg opp. Til tross for behandling hos fysiote-
rapeut og egentrening på matte hjemme, var 
også jeg i ferd med å bli krum i nakken. Da 
var jeg 32 år gammel, forteller Loraas.

strakk seg to ganger daglig
For å bremse denne utviklingen, begynte 
hun å legge seg på sofaen to ganger om da-
gen – uten pute. Målet var å få hodet ned i 
underlaget. Etter gradvis å ha presset hodet 
helt ned, var hun i timen etterpå enda stivere 
i rygg og nakke enn normalt, en tilstand dat-
teren Cathrine beskrev som «nylagt». 

– Fra 1979 til 2000 la jeg meg to ganger 
om dagen for å strekke ut ryggraden – ho-
det skulle ned! Jeg sto opp klokken seks og 
trente en time på benken for å være «nylagt» 
på jobb. Jeg var lærer, og ville være i stand 
til å stå i klasserommet uten å lute fremover, 
sier Loraas.

I 2000 brakk den midterste hvirvelen i 
ryggsøylen. Belastningen av å bli strukket ut 
to ganger daglig gjennom en årrekke, ble for 
stor. Loraas ble operert, og det ble satt inn en 
metallplate med åtte skruer. Ryggsøylen ble 
totalt avstivet. 

– Det hjalp litt på ryggen, men nakken 
ble verre. Jeg kunne ikke lenger være «ny-
lagt», det var ikke mer å knekke opp og 

strekke ut, sier Loraas. 
Før operasjonen sto hun i 50 prosent stil-

ling som lærer. Da hun ble lagt inn på Dia-
konhjemmet i Oslo, sa en av revmatologene: 
Vi kan ikke tvinge deg til å slutte å jobbe. 
Men du kan jo reflektere over om det kan-
skje hadde vært litt godt.

Loraas var innlagt ved sykehuset i tre 
uker.

– Jeg gikk gjennom en sorgprosess. Jeg 
var 53 år og elsket å undervise.  Elevene vis-
ste ingenting, de trodde jeg skulle på syke-
huset for å bli bedre. Da jeg fortalte dem at 
jeg skulle slutte, følte de seg sveket. De gråt. 
Mentalt ville jeg fortsette. Det var jo jeg som 
skulle styre sykdommen, og ikke omvendt. 
Det har vært mottoet fra første stund, sier 
Loraas.

I jobben som lærer følte hun mestring. 
Hun dro hjem fra skolen, la seg for å bli 
«nylagt», og gikk så i gang med å planlegge 
neste dag. Hun fikk gode tilbakemeldinger 
fra elever og foreldre. Hva nå, da hun ikke 
lenger hadde noe å gå til? For Loraas ble 
lydbøker, filmer, trening og barnebarn red-
ningen.

Fortregning
– For å kunne mestre smerte, er fortreng-
ning svært viktig. Hodet må være engasjert 
i noe annet enn at du har vondt. Siden jeg 
sluttet som lærer, har jeg vært gjennom mer 
enn 200 lydbøker. Da glemmer jeg meg selv 
en stund, og smerten er ikke lengre så på-
trengende. Det samme gjelder når jeg trener.

I løpet av 15 år stivnet alle de sju halsvirv-
lene en etter en, den siste i 2009. Hodet er nå 

Ubetinget smerte

rundt 30 prosent av den voksne befolkningen lever med langvarige smerter. 
Hvordan påvirker det hverdagen når alt du kan tenke på, er at du har det vondt? 

Hvilke tiltak kan gi deg smertelindring? noen finner svaret selv. 
andre må ha hjelp til å akseptere smerten som en del av livet.
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sementert til kroppen; hun kan verken nikke 
eller vri på hodet, og derfor ikke lenger kjøre 
bil. 

– Den sjuende halsvirvelen brukte fem 
år på å stivne. Smertene jeg hadde mens 
dette pågikk, var enorme. Hver sjette uke 
reiste jeg til Kongsvinger sykehus hvor en 
anestesilege ga meg en sprøyte med kortison 
direkte i hodet. Jeg gråt i bilen fra Elverum 
og tilbake igjen. Smertene kan best beskrives 
som hysteriske, sier Loraas. 

De første 35-40 årene av sykdommen var 
det den intense verkingen i leddene og ryg-
gen som var verst, i tillegg til smertene i nak-
ken. Nå som sykdommen er utbrent, er den 
dype smerten i ryggen nesten borte. Det hun 
sliter mest med i dag, er senskader i form av 
stivhet. Hun bærer vekten av hodet, sju og 
en halv kilo, i vinkel ut fra kroppen. 

– Det er veldig tungt å holde hodet oppe 
på denne måten. Det er som å ha et barn på 

nakken som blir tyngre og tyngre utover da-
gen. Mens barnet forsøker å dytte hodet mitt 
nedover, kjemper jeg imot for å få hodet opp 
og blikket frem. Det er intenst strevsomt. Jeg 
har en dragende smerte i nesebeinet og i ga-
nen, og hodebunnen er så øm at jeg ikke kan 
ta på den, forteller Loraas.

– treninga holder meg oppe
For å mestre hverdagen, er hun avhengig av 
å trene. I snitt går og sykler hun fem mil hver 
uke. Hjemme trener hun på ergometersyk-
kel, benk og med slynge, i tillegg deltar hun 
på gruppetreninger både i sal og basseng. 
Dessuten klør det konstant i turfoten. Lor-
aas har faste runder av ulik lengde som hun 
velger mellom etter vær- og føreforhold. 15 
timer i uka går med til trening. I 2015 syklet 
hun til sammen 270 mil. Hver eneste kilo-
meter hun tilbakelegger, blir ført i trenings-
dagboka.

– Trening gir meg endorfiner og psy-
kisk velvære, treninga holder meg oppe. Jeg 
greier å gå fem kilometer, men da må jeg 
ligge en times tid når jeg kommer hjem. Det 
er herlig å gå for rygg, bein og hofter, men 
det blir verre og verre for nakken. Jeg gle-
der meg over det som gjør godt, og tar den 
vonde nakken med på kjøpet, sier Loraas.

På mandager trener hun aerobics i sal 
sammen med 15 damer med ulike plager. 
Onsdag er det stavgang i gruppe, og hver 
tirsdag er det varmtvannstrening i Anker-
skogen svømmehall på Hamar. 

– Bassengtreningen er ukas høydare! 
Klassen blir ledet av en mannlig fysiotera-
peut, Torger, med halvlangt, krøllete hår 
og pannebånd. Han har skjønt hva dette 
dreier seg om. Alle øvelsene er ledsaget av 
kul musikk som gamle damer liker. Jeg får 
sånn kick! I vannet kan jeg hoppe og twiste. 
Nakken er like vond og stiv, men kroppen – 

Leve med smerter – For meg har det alltid vært viktig å være Turid. Ikke Turid med Bekhterevs, sier Turid Loraas. Hun er mer aktiv enn sine friske  
venninner, og har familie og venner rundt seg.
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jeg er som en ballerina! I bassenget husker 
jeg hvordan det var å kunne bevege seg uten 
restriksjoner. Det er en fantastisk følelse, sier 
Loraas.

tåler mer i vann
Til Ankerskogen svømmehall har mennes-
ker med revmatiske lidelser kommet for 
organisert trening siden 1990-tallet. Fysio-
terapeut Torger Heitmann leder åtte bas-
sengtreninger i uka, fire av dem i regi av 
Norsk Revmatikerforbund. 15 prosent av 
driftstilskuddet han har i Hamar kommune, 
er forbeholdt gruppetrening i basseng.

– De fleste som kommer, har en smerte-
problematikk i bunnen. Jeg ser revmatiske 
lidelser som revmatoid artritt, psoriasisart-
ritt og Bekhterevs, men også mer generelle 
smertetilstander i kategorien muskel/skje-
lettlidelser. Deltakerne varierer, både med 
hensyn til diagnoser og alderssammenset-
ning, forteller Heitmann.

Timene starter med lette øvelser for å 
myke opp leddene, før tempo og intensitet 
trappes opp. 

– Jeg kjører store muskelgrupper slik at 
pulsen øker. Vi jobber også med bevegelse 
i leddene og prøver å fange opp ulik mus-
kulatur. Deltakerne velger selv hvor hardt 
de vil ta i. På den måten kan jeg trene folk 
som ønsker en intens treningsøkt, sammen 
med de som må å ta det litt mer med ro, sier 
Heitmann.

Får bedre funksjon
I en spørreundersøkelse foretatt av Heit-
mann, oppgir de fleste av deltakerne at de 
har mindre smerter og bedre funksjon etter 
at de startet å trene i basseng. I vannet er det 
andre fysiske lover som gjelder. Deltakere 
som må ta seg fram til bassengkanten ved 
hjelp av ganghjelpemidler, kan vise stor be-
vegelsesglede i vannet.

– For revmatismepasienter og andre med 
muskel/skjelettplager oppleves smerten som 
veldig begrensende med hensyn til fysisk 
aktivitet. De går til fysioterapeut og får høre 
hvor viktig det er å trene. Men så snart de 
skrur opp tempoet, får de vondt. I bassenget 
kan de bevege seg med høy intensitet og bli 
slitne uten å kjenne smerte på samme måte. 
At mestringsfølelsen øker, har også en posi-
tiv mental effekt, sier Heitmann.

Med ca. 15 deltakere i hver gruppe, gir 
Heitmann et tilbud til rundt 120 personer i 
løpet av ei uke.

– Samfunnsøkonomisk er det svært ef-

fektivt å drive gruppetrening. Trening i bas-
senggrupper kan fungere som et supplement 
til vanlig fysioterapi, det kan være et godt til-
tak for de som venter på fysioterapi, og for 
mange vil det være tilstrekkelig trening for 
å opprettholde god funksjon, sier Heitmann.

smerte – en kompleks tilstand
– Pasientene som kommer til oss, har ofte 
en forventning om at de skal få hjelp til å bli 
kvitt smertene for godt. Men en langvarig 

smertetilstand er vanligvis mer kompleks og 
sammensatt enn som så, sier Reidun Hjelle-
flat, fysioterapeut ved smertepoliklinikken, 
Oslo universitetssykehus, Ullevål.

Avdeling for smertebehandling utreder 
og behandler henviste pasienter med lang-
varige smertetilstander av ulik karakter. Et 
akutt smerteteam er tilknyttet avdelingen, 
og et kompetanseteam er ansvarlig for fag-
utvikling og forskning på området. På smer-
tepoliklinikken er målet at pasientene skal 
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lære å mestre smertene på en mer hensikts-
messig måte.

– Ved langvarige smertetilstander er som 
regel ikke smerten lenger relatert til vevs-
skade. Derfor vurderer vi ikke bare den 
smertefulle kroppsdelen, men mennesket i 
sin helhet. Slik prøver vi å finne flere inn-
ganger som gradvis kan føre til reduksjon 
i smerteintensiteten, sier Hjelleflat, som er 
videreutdannet innen kognitiv atferdsterapi 
og tverrfaglig smertebehandling. 

De tverrfaglige teamene ved poliklinik-
ken består av leger, psykologer, sykepleiere, 
fysioterapeuter og ergoterapeut, i tillegg til 
spesialist i nevrologi. 

Kognitiv tilnærming
Smerte kommer fra hjernen og kan påvir-
kes. Pasientene ved smerteklinikken, har 
ofte kommet inn i en ond sirkel og trenger 
hjelp til å bryte mønsteret. 

– Vi jobber mye med sekundære kon-

sekvenser.  Mange har bevegelsesfrykt og 
får ofte et avstivet gangmønster eller andre 
ugunstige måter å bevege seg på, sier Hjel-
leflat. 

Hun er en av to av fysioterapeuter ved 
smerteavdelingen som benytter seg av so-
matokognitiv fysioterapi. Målet for denne 
behandlingen er å gi pasienten en ny kropps-
lig erkjennelse, hvor det også etter hvert kan 
åpnes opp for undertrykte følelser. Viktigst 
er det likevel å flytte tankene fra smerte over 

Ukas høydare! Turid Loraas er ikke i tvil. Fysio-
terapeut Torger Heitmann i aksjon på basseng-
kanten. Han leder åtte treninger hver uke  
i Ankerskogen svømmehall.
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til funksjon og restrukturering. 
– Somatokognitiv fysioterapi er en av 

få tilnærminger som er evidensbasert i be-
handlingen av pasienter med smerter i bek-
kenregionen. Ved å gjøre pasienten bevisst 
på hvordan de står, går, sitter, ligger og koor-
dinerer bevegelsene sine, kan uheldige beve-
gelsesmønster unngås og mer gunstige beve-
gelser læres. Etter at jeg ble kjent med denne 
behandlingsmetoden, bruker jeg blant annet 
ganganalyse på en helt annen måte enn før, 
sier Hjelleflat.

Må ha et mål
En stor del av pasientene utredes i løpet 
av en dag. De får konsultasjon hos lege, og 
deretter hos fysioterapeut og psykolog. Ofte 
er dette tilstrekkelig, før teamet kommer 
sammen med pasienten og sender et forslag 
om tiltak til fastlegen. Det hender også at 
pasienter kan få prøvebehandlinger og opp-
følging ved smerteavdelingen. 

Det er viktig å få frem hva pasienten selv 
tror er årsak til smertene. Ofte kan de ha 
misforstått medisinske termer, noe som ska-
per usikkerhet og frykt. 

– Pasientene er ferdig utredet når de kom-
mer til oss. De må lære å slå seg til ro med at 
det ikke er noe alvorlig galt med kroppen, til 
tross for smertene. Jeg foretar relevante un-
dersøkelser, og kommer med forslag til tiltak 
som forhåpentligvis kan bedre smertesitua-
sjonen til den enkelte pasient, sier Hjelleflat.

Flere barn og unge
I løpet av 2015 ble det gjennomført ca. 9200 
konsultasjoner ved smertepoliklinikken. En 
pasientgruppe som øker i antall, er barn og 
unge.

– De kommer ofte med magesmerter, 
hodepine eller Komplekst regionalt smer-
tesyndrom (CRPS). Ved CRPS kan et enkelt 
traume gå over til en unormal, vedvarende 
smertereaksjon som setter barnet/ungdom-
men ut av funksjon over lengre tid. Vi prø-
ver å vurdere og behandle barnets smerte-
tilstand i samarbeid med foreldre og skole, 
helsesøster, og andre instanser som er invol-
vert i barnet, forteller Hjelleflat. 

Av og til avdekkes det som kan være un-
derliggende årsak til smertene.

– Vi hadde en ung jente som ble behand-
let for CRPS i foten. Hun hadde et gang- og 
bevegelsesmønster som  hos et eldre men-
neske. Da jeg spurte om hvilket forhold hun 
hadde til bena og kroppen sin, kom det frem 
at hun hadde hatt en skjult spiseforstyrrelse 

fra tenårene av.  Når vi avdekker annen al-
vorlig sykdom henviser vi pasienten videre. I 
enkelte tilfeller avventer vi våre tiltak for å se 
om behandlingen kan ha innvirkning også 
på smertetilstanden, sier Hjelleflat.

Lærer stressmestring
En stor andel av pasientene på smerteav-
delingen er mennesker som er sykmeldte 
og som står utenfor arbeidslivet. De kan ha 
utfordringer med å opprettholde fritidsinte-
resser og kontakten med venner. Ofte har de 
problemer med søvn. Livet stopper opp. 

– Vi jobber mye med stressmestring. 

Mange av pasientene tror at stress er noe 
som kommer når det er travelt på jobb og i 
livet forøvrig. Men det å leve med langvarige 
smerter er også stressende for kroppen, sier 
Hjelleflat. 

En del av pasientene har gått til fysiotera-
pi kontinuerlig over flere år, og bruker som 
regel mye tid, krefter og penger på å gå til 
behandling hos flere helseinstanser. 

– En pasient gråt av lettelse da jeg foreslo 
at hun skulle slutte å gå til fysioterapeut for 
en periode. Hun hadde vegret seg for selv 
å foreslå dette, da hennes inntrykk var at 
smertetilstanden da ville forverre seg. Dette 
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Ond sirkeL – Pasientene våre har ofte kommet inn i en ond sirkel og trenger hjelp til å bryte mønste-
ret, forteller Reidun Hjelleflat, fysioterapeut ved Smerteklinikken, Oslo universitetssykehus, Ullevål.
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somatokognitiv fysioterapi bygger 
på fysioterapeutiske prinsipper 
fra mensendiecktradisjonen i oslo, 
kombinert med psykoterapeutiske 
prinsipper fra kognitiv terapi.

tiLnærMingen er en terapeutisk inn-
fallsvinkel til langvarige smertelidelser, 
utviklet ved Høgskolen i Oslo og Akers-
hus (HiOA), Institutt for fysioterapi. Sen-
tralt i dette arbeidet står førsteamanuensis 
Gro Killi Haugstad. 

– Da jeg startet mitt doktorarbeid tid-
lig på 2000-tallet, jobbet jeg med lang-
varige bekkensmerter på psykosomatisk 
avdeling ved Rikshospitalet. Tradisjonell 
fysioterapi hjalp disse pasientene kun i 
begrenset grad, og flere hadde angst el-
ler depresjon i tillegg. Jeg så behovet for å 
finne en ny tilnærming til pasienter med 
langvarige smerter, utover fysiske øvelser 
og massasje, forteller Haugstad.

Hun var fra før kjent med kognitiv 
teori, og fant at i arbeidet med smertepa-
sienter var den kognitive tilnærmingen et 
viktig supplement til fysioterapien.

– Jeg så at fysioterapi og kognitiv terapi 
ville være en god kombinasjon med tanke 
på å øke bevisstheten rundt egen kropp og 
tankemønstre, sier Haugstad.

ny kroppslig bevissthet
Ved hjelp av utforskende kroppslige er-
faringer i kombinasjon med integrerte 
og reflekterende samtaler, er målet med 
somatokognitiv fysioterapi å oppnå ny 
kroppslig erkjennelse og bevissthet. 

– Hovedfokus er å gi pasienten nye 
erfaringer gjennom kroppen. Vi flytter 
fokus fra smerte, depressive tanker og be-
vegelsesfrykt, over til funksjon i dagligli-
vet og restrukturering av dysfunksjonelle, 
automatiske tankemønstre, sier Haugstad.

I møtet med pasienter med langvarige 
smerter, understreker hun viktigheten av 
å sette seg grundig inn i anamnesen.

– Det har alt å si hvordan de lever sine 
liv, hvordan smertene påvirker tankene 
og emosjonene, og hvordan de har det i 
forhold til sine omgivelser. For fysiotera-
peuten er det også viktig å utvikle en god 
allianse med smertepasienten, for å oppnå 
tillit og et godt samarbeid. Pasientene har 
ofte gitt opp hjelpeapparatet, og møter 
nye behandlere med en viss skepsis, sier 
Haugstad.

energisluk
Smerte påvirker alle deler av livet. Mange 
er helt eller delvis sykmeldte og det sosiale 
livet begrenses. Å være smertepasient er 
et energisluk, og med langvarig smerte 
kommer ofte også angst, depresjon og lav 

selvtillit. 
– I dag vet vi at pasientens mentale 

tolkning av langvarig smerte påvirker 
både smertens varighet og intensitet, og 
muligens også hvorvidt den sementeres. 
Fysioterapien må endre seg i takt med 
denne nye kunnskapen. Smerteadferd 
er ofte innlært over mange år, og det tar 
tid for pasienten å endre forståelse og ad-
ferd. Derfor bør terapien gi rom for dette. 
Tradisjonelt har det blitt lagt stor vekt på 
biomekanikk og trening innen fysiotera-
pifaget, men vi ser ofte at vi ikke kommer 
i mål ved hjelp av øvelser alene, sier Haug-
stad.

Behandlingen har et integrerende fo-
kus, hvor tanker, følelser og bevegelse for-
stås som en helhet. Kvalitative intervjuer 
av pasienter som har gjennomgått soma-
tokognitiv fysioterapi, viser at de har fått 
en ny erkjennelse av sin egen kropp, og 
at de fungerer bedre på jobb og i sosiale 
sammenhenger. 

– Det er veldig viktig at fysioterapeuter 
utvikler seg faglig i takt med forskningen. 
Langvarige muskel- og skjelettplager er et 
stadig økende problem for samfunnet, og 
er et område hvor fysioterapeuter kan ut-
gjøre en enda større forskjell i fremtiden, 
sier Haugstad. n

- Kognitiv tilnærming et viktig supplement

kan kanskje være til ettertanke for oss fysio-
terapeuter, sier Hjelleflat. 

– Vil ikke være turid med Bekhterevs 
Hvert annet år går Turid Loraas til kontroll 
ved Revmatismesykehuset på Lillehammer. 
Loraas går ikke lenger på medisiner, og slut-
tet med kortison for fem år siden. 

– Når jeg er til kontroll, får jeg høre at 
jeg er forbilledlig. Ifølge revmatologen min 
ville jeg ikke ha nådd opp til dørklinka i 
dag, hadde det ikke vært for den trenings-
innsatsen jeg har lagt ned de siste 40 årene. 
For meg er det en jobb å være fysisk aktiv. 
Også motløsheten avtar når jeg har vært i 
bevegelse. Det er viktig å legge all aktivite-
ten innenfor rammene, hvis ikke er jeg helt 

ferdig dagen etter. Nok søvn og hvile er livs-
viktig, sier hun.

Til tross for alle utfordringene hun har på 
grunn av sykdommen, beskriver Loraas sin 
egen livskvalitet som meget god. 

– Jeg er mer aktiv enn venninnene mine 
som er friske, og har familie og venner rundt 
meg. For meg har det alltid vært viktig å 
være Turid, og ikke Turid med Bekhterevs, 
sier hun.

Da Loraas for et par år siden fikk diag-
nosen brystkreft, gjorde hun en interessant 
observasjon.

– Plutselig ble jeg mottatt som en dron-
ning i helsevesenet. Alt gikk på skinner. 
Det var samtaler med lege, både med og 
uten partner, alle sider av livet med kreft ble 

belyst. I de 50 årene jeg har slitt med Bek-
hterevs, er det få som har vist interesse for 
sykdommen. Det var først da jeg kom til 
Revmatismesykehuset på Lillehammer for 
fire år siden, at noen spurte om hvordan 
jeg taklet den psykiske belastningen det er 
å leve med langvarige smerter, sier Loraas.

Flere ganger har hun blitt møtt av leger 
og fysioterapeuter som har uttrykt forskrek-
kelse over hvor stiv hun er i kroppen.

– Jeg synes det er snodig når det første de 
sier er: Du verden så stiv du er! Ville det ikke 
være bedre å åpne samtalen på denne måten: 
Jeg ser du er stiv. Hvordan er det å leve med 
denne tilstanden? n


