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teKst og Foto anne Kristiansen rønning 
fysioterapeuten@fysio.no 

en gjeng kraftige karer hamrer på skifer-
stein i en svær produksjonshall. Trucker 
kjører steinen dit den skal, rullebåndet går. 
Steinen er fraktet hit fra oppe på fjellet. Nå 

skal den foredles, bli til vakre, forseggjorte 
skiferprodukter. Takstein, murer, gulvheller. 

En av dem er Karl Otto Liasjø. Han har 
jobbet som steinhogger ved Minera i 13, 
5 år. For et par år siden var han sykemeldt 
over lengre tid. En finger var vond. Og det 
ble legebesøk, MR. Han var ute av jobb i ni 

måneder. Sykehuset fant ingenting galt da 
han var der på utredning

Hadde det ikke vært for at Minera Skifer 
bestemte seg for å engasjere egen fysiotera-
peut, vet man ikke hvordan Liasjø hadde hatt 
det i dag. Nå ser han bort på Kjetil Sandsten, 
fysioterapeuten, og begynner å fortelle.

Forandreren
Minera  skifer på oppdal opplevde en drastisk nedgang i sykefravær da de 
engasjerte egen fysioterapeut. 

POENGET – Det gjelder å bryte mønsteret deres, sier fysioterapeut ved Minera Skifer, Kjetil Sandsten. 
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– Kjetil har sine teorier. Han kjenner vel 
kroppen min bedre enn jeg kjenner den selv, 
smiler steinhoggeren.

stor økonomisk gevinst, stor sam-
funnsgevinst
Det var i april 2015 at fysioterapeuten be-
gynte i bedriften. Årsaken var at Minera 
opplevde et høyt sykefravær. Å hogge stein, 
år etter år. Det er klart det tærer på kroppen.

– Sykefraværet var i snitt på hele 11,8 
prosent. For oss var dette svært negativt, og 
betød store tap i verdiskapningen, forteller 
avdelingsleder i Minera Skifer, Håvard Sæ-
teren.

Ledelsen hadde et møte med leger og 
fysioterapeuter i Oppdal, samt NAV. Kjetil 
Sandsten var også der. På møtet serverte 
han en replikk om at det skulle godt gjøres 

å ikke klare å få sykefraværet ned på ti pro-
sent! Om det var det som gjorde utslaget, er 
uklart. I alle fall ble det til at bedriften fikk 
ordnet et opplegg i samarbeid med NAV. 
Sandsten skulle være i bedriften en dag an-
nenhver uke. 

– Da avtalen med NAV gikk ut, bestemte 
vi oss for å engasjere Kjetil med egne mid-
ler. Nå er han her hver onsdag, sier Sæteren. 
Han angrer ikke på ansettelsen.

– Det er helt rått. I 2016 var sykefraværet 
nede på 3,1 prosent. For oss betyr det mel-
lom sju og åtte millioner kroner ekstra i ver-
diskapning å ha Kjetil her!

– Flere bedrifter skulle tenkt i denne ba-
nen. Å holde folk i jobb i stedet for at de skal 
bli sykemeldte gir en stor samfunnsgevinst. 
Nå klarer vi å hindre at plager utvikler seg 
og blir store.

– operasjoner hjelper lite om de ikke 
lærer om kroppsbruk
For Liasjøs del fortsatte historien slik: 
Sandsten oppdaga at plagene hang sammen 
med en irritasjon av skulderbuen. Og han 
forklarte Liasjø at han kunne bevege seg på 
en litt annen måte. Bruke musklene anner-
ledes.

Liasjø har nå lagt om måten han riper i 
stein på, og måten han bruker lufthamme-
ren på. 

– Før stod jeg og vred overkroppen når 
jeg jobbet. Holdt skuldrene i feil posisjon. 
Når det kom på plass, ble alt mye bedre.

Nå går det greit å være steinhogger igjen, 
på fulltid. Plagene holder han på avstand 
ved hjelp av de nye teknikkene han har lært.

Sandsten prøver å redusere henvisninger 
til MR og kortisoninjeksjoner i så stor grad 

Minera skifer 
•	 Leverer norsk skifer og svensk skifer via 

skiferbrudd i oppdal og otta i norge og i 
offerdal i sverige. 

•	 Hovedkontoret er lokalisert på oppdal.
•	 Minera skifer-konsernet har ca. 145 an-

satte og produserer 300 000 m2 årlig. Årlig 
salg er ca. noK 160 mill. 

•	 avdelingen på oppdal har 44 ansatte.

FORNØYD – Fysioterapeutens tilstedeværelse er gull verdt for oss, sier produksjonsleder ved Minera Skifer, Roger Øyamo Ekrann.

Å holde folk i jobb i stedet for at de skal bli sykemeldte gir en 
stor samfunnsgevinst. Nå klarer vi å hindre at plager utvikler 
seg og blir store.



38     Fysioterapeuten  3/17

reportasje

som mulig. 
– MR gir ofte et dårlig bilde av problemet, 

og kortisoninjeksjon oppfatter jeg mer som 
symptombehandling av belastningsrelaterte 
smerter. Jeg ønsker i større grad å ta tak i 
årsaken til problemet, og mener også det er 
alt for lett å ty til kirurgiske inngrep i slike 
saker. Gjennom dette året har vi sett at man 
kan løse plagene deres på en langt mindre 
inngripende måte, slår han fast. 

Fysioterapeuten mener det hjelper lite å 
operere for en muskel- og skjelettlidelse, om 
man ikke lærer om kroppsbruk. 

– Har man ikke den kunnskapen, fortset-
ter man i de samme banene som før, det som 
skapte smerten, sier Sandsten. Før han kik-
ker mot en av de eldre ansatte ved bedriften:

– Noen av de som jobber her imponerer 
meg veldig. Han har jobbet som steinhog-
ger i 30 år og går av med pensjon snart. Har 
fungert bra hele veien. Han har en eminent 
teknikk.

Føler seg godt ivaretatt
Fysioterapeuten kommer på jobb klokka 
07.00.

– Det er viktig å være her samtidig som 
steinhuggerne. Da ser jeg det hele. 

Han starter da med en liten runde i 
produksjonshallen. Så har han morgen-
møte med produksjonsleder Roger Øyamo 
Ekrann, der de snakker om hvordan det går 
med de ansatte. 

– Om det er noen som sliter med noe 

spesielt, har vi et møte på slutten av dagen 
også. Og det vi ser, er at karene fortsetter å 
fungere. De klarer jobben sin. Blir ikke sy-
kemeldt. Med relativt små grep forhindrer 
vi sykemeldinger, og effektiviteten opprett-
holdes. Det er egentlig litt magisk. Er det 
en som sliter med ei hånd, er plagen gjerne 
borte etter noen dager, sier Øyamo Ekrann.

Liasjø sier at det også betyr mye for triv-
selen til de ansatte, at firmaet prioriterer å 
bruke penger på en fysioterapeut.

– Vi får følelsen av at vi er godt ivaretatt 
av ledelsen, sier han. Og påpeker at fysiote-
rapeuten er mer enn en helsearbeider ved 
Minera.

– Han er en av gjengen. Han er fysiote-
rapeuten vår, men også kollega og kamerat.

LÆRTE NYE TEKNIKKER Karl Otto Liasjø er glad for lærdommen fysioterapeuten har gitt ham. – Nå kontrollerer jeg plagene mine, og det går greit å være i full 
jobb, sier han. 
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Bestemte seg for å være ydmyk
Da Sandsten begynte i jobben, så han ikke 
helt for seg hvordan han skulle gripe det an.

– Jeg bestemte meg for å være svært yd-
myk, langt mer enn jeg pleier å være. Og jeg 
var bevisst på to ting: Det ene var at jeg ville 
lære hvordan de jobbet, skjønne hva de drev 
med. Jeg ville ikke gå inn med pekefingeren 
og fortelle dem hvordan de skulle bevege 
seg. Det andre var at de som ikke signaliser-
te at de trengte hjelp, skulle få fred for meg. 
Jeg ville hjelpe de som hadde plager og tok 
initiativ i forhold til det.

I starten gikk han og observerte. Han 

så at gutta i hallen var svært flinke folk. De 
hadde et blytungt arbeid og de var kunst-
nere. Laget de fineste ting. 

– Etterhvert begynte noen å ta kontakt. 
Det satt litt langt inne. Det er en tøff kultur 
her, mannsdominert. Samtlige 18 steinhug-
gere er menn.

Sandsten slår fast at skiferarbeiderne er 
toppidrettsutøvere. Bare det at disse har en 
enda råere hverdag enn de som konkurrerer 
i idrett. 

– Steinhuggerne har åtte timers hard 
styrketrening hver dag. Da sier det seg selv 
at det ikke er styrketrening jeg anbefaler 

dem å drive med på fritida. 
En balansert hverdag er det han vil at de 

skal oppnå. At de kan gå ned i kraftbruk, 
men kanskje likevel produsere mer. 

Når de står på et hardt gulv og hog-
ger stein med hammer fra klokka 07.00 til 
klokka 15.00, er det fint å gå rolige turer i 
terrenget på fritida. Det har kroppen godt 
av. Sjela også. 

Bruker samme prinsippene som med 
toppidrettsutøvere
Fysioterapeuten har et enkelt behandlings-
rom kort vei fra produksjonslokalene. Her 

TYNGDEOVERFØRINGER OG BEKKENKONTROLL Dette er begrep som steinhuggerne ikke visste mye om for et par år siden. Sånn er det ikke lenger.
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er det en vask, toalett og dusj, ellers lite. In-
gen plansjer og brosyrer.

– Er det noe som må forklares, tar jeg 
frem pc-en. Det fungerer godt, sier Sandsten. 
Når noen kommer med et problem, tar han 
først en klinisk undersøkelse på behand-
lingsrommet. Så filmer han steinhuggeren i 
aktivitet. Etterpå ser de på filmen sammen, 
og Sandsten forklarer hvilke bevegelser og 
stillinger han mener kan være med på å gi 
ubalanse og trigge smerten. Han forklarer 
videre hva som kan gjøres for å endre møn-
steret.

– Sammen blir vi enige om noen forand-
ringer vi kan prøve. Jeg passer meg for å si: 
«Sånn skal du gjøre det». Det er bedre å fore-
slå endringer. Da blir endringsarbeidet mer 
indre styrt hos den enkelte. Og det fester seg 
mer.

Sandsten jobber til daglig ved Oppdal 
Fysioterapi, og han har en del erfaring med 
toppidrettsutøvere. I sin tid hadde han et 
engasjement i Trondheim Ishockeyklubb 
(TIK) og med Norges herrelandslag i tennis. 
Nå jobber han med skiskyttere og langrenns- 
løpere.

– Jeg har i flere år hospitert hos og sam-
arbeidet med manuellterapeut Jonny Aftret 
i Selbu. Gjennom det har jeg også fått være 
med på litt arbeid med langrennsløpere på 
elitenivå. Han har enorm kompetanse og er-
faring på dette området. Jeg har lært masse 
av dette. Her må vi evaluere bevegelser og 
tenke arbeidsøkonomi. Det er i høyeste grad 
overførbart til det jeg driver med her, sier 
han.

 
endring i arbeidsmønstret
– Jeg har ikke tro på at folk enten er friske 
eller dårlige, sier Sandsten.

– De aller fleste av oss befinner oss midt 
imellom. Vi har våre plager, men det gjelder 
å finne strategier slik at vi kan leve med dem, 
gjøre dem så små som mulig.

– Du klarer ikke alltid å bli kvitt smerten. 
Men du kan kontrollere den. Når den blir 
tærende, er det viktig å ha en strategi for å 
redusere den og ha innsikt i  hvilke elemen-
ter i tilværelsen som har trigget den.

Og mange av steinhuggerne stopper nå 
opp når de tar seg en pause for å drikke 
litt vann, eller gå på do. De kan finne på å 
strekke armene opp mot veggen for å få tøyd 
ut forsiden og aktivert trapezius. Ingen leer 
lenger på et øyenbryn av et sånt syn her i be-
driften.

De er heldige, steinhuggerne. Veien til 

å få hjelp er kort. De får veiledning og in-
struksjon i gode øvelser, bevegelsesmøn-
stre. Fysioterapeuten bruker også manuelle 
teknikker for å få bort plager. Tøyninger og 
massasje. 

– Det er klart det er godt for dem å kom-
me hit til det stille rommet, etter støyen og 
støvet nede i produksjonshallen. De synes 
vel også det er godt å ha meg som en slags 
ventil. Og det hender også jeg får høre om 
de tøffe tingene.

Bevisst på ordbruken
Steinhoggerne jobber på akkord. Den som 
jobber raskest tjener mest. Det gjelder å job-
be fort og effektivt. 

– Det er en krevende setting. Det betyr 
også at det er en del stress, og lett å få smer-
ter. Jeg er bevisst på språkbruken min når 
jeg snakker med de ansatte, og bruker for 
eksempel ikke ordet betennelse. Da virker 
det som noe de har fått fra oven som er van-
skelig å håndtere. Jeg sier i stedet irritasjon. 
Og snakker om at det er noe de kan snu, ved 
å endre kroppsbruken sin, sier Sandsten. 

Etterhvert siver budskapet inn. Steinhog-
gerne ser også på hverandre, og lærer av det. 

– De ser at det er mulig å redusere smer-
ten ved små endringer, som for eksempel 
som å justere bekkenposisjon under arbei-
det, eller om de klyver oppå bordet når de 
skal ripe stein i stedet for å bøye overkrop-
pen langt frem og  strekke armen  langt over 
det. 

Sandsten designer øvelser som bryter 
mønsteret deres. 

– For eksempel kan det være effektivt å 
ta sittende armløft med supinert hånd eller 
wallslides. Det er bra å få aktivert baksiden, 
når de jobber så mye i foroverbøyd til vanlig. 
Jeg jobber også mye med bekkenkontroll fra 
ulike stillinger.

Mange av mennene ble overraska da fy-
sioterapeuten foreslo at de skulle gå rolige 
turer i terrenget. 

– De hadde nok forventa seg styrkeøvel-
ser. Jeg tror mange ble letta, over å slippe 
enda flere krav.  Rolige turer i marka er bra 
for dem av mange grunner. Det gir aerob in-
put, stor variasjon, og er hoftedrevne beve-
gelser. Noen er så slitne etter arbeidsdagen 
at det mest logiske for dem er å legge seg på 
sofaen. Men så finner de ut at de blir bedre 
av å gå ute i marka. Og da fortsetter de med 
det.

Men så har du alltids noen som ønsker 
styrketrening.

– Da anbefaler jeg gjerne øvelser som 
bryter mønster og gir store, gode dynamiske 
bevegelser. Gjerne øvelser som gir store ut-
slag i hofte og/eller skulder/skulderbue. For 
eksempel er benkpress ikke en øvelse jeg an-
befaler steinhoggere. Fremside bryst er mas-
siv nok fra før. 

Sandsten har lite tro på CORE-trening.
– At man skal ha ei rigid stålplate der 

framme er mye mindre viktig enn at man 
kan gjøre gode bevegelser i et avslappet og 
godt mønster, sier han. For øvrig gir han 
dem aldri avkrysningsskjema, der de logg-
fører treningsaktiviteten.

– Sånt har jeg veldig lite tro på.
Det er onsdager han er på jobb på Mi-

nera.
– Skjer det noe her en annen av ukeda-

gene, tar jeg bare en telefon til ham bortpå 
instituttet. Da sørger han for at den det gjel-
der får time der etter kort tid. Det fungerer 
helt suverent, sier Øyamo Ekrann.

Det er mye støy og støv i produksjonslo-
kalene. Disse tingene er det bedriftshelsetje-
nesten som tar seg av. Sandstens felt er kun 
muskel- og skjelett. 

– Jeg har et svært godt samarbeid med 
bedriftshelsetjenesten, NAV og fastlegene. 

Viktig med fleksibilitet
Dersom Sandsten ser at en av steinhoggerne 
sliter skikkelig med kroppen, har han fått 
myndighet til å flytte vedkommende bort fra 
akkord, til 100 prosent, snitten av akkorden 
i stedet. 

– Det betyr at vedkommende kan re-
dusere tempoet litt uten at det går særlig 
utover lønna. Så jobber vi med plagen og 
endrer noen mønstre, i stedet for at han helt 
møter veggen og blir sykemeldt, forklarer 
Sandsten.

Små ting. Men i det hele betyr det at flere 
klarer å stå i jobben. At bedriften opprett-
holder produksjonsnivået.

Her i steinbedriften er det mest skulder- 
eller ryggproblemer det går på. 

– Det er avhengig av råstoffet. Er det 
dårlig fjell, er det mer slåing, mer skulder-
problematikk. Er fjellet godt, er det mindre 
hamring, men kanskje flere rygg- og nakke-
plager, forklarer Sandsten.

Hvordan framtiden ser ut? Sandsten tør 
ikke spå alt for mye.

– At vi skal holde oss på et sykefravær på 
tre prosent på sikt er ikke noe vi forventer. 
Men jeg har tro på at skal klare å holde oss 
under fem prosent. n


