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Handlekraft i havga pet
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Lofoten i Nordland. Seks kommuner, yt-
terst ut mot det nakne havet. Ville fjell går 
skarpt ned i det blå, på toppene er det ennå 
litt snø. Havet er turkist, og turistene valfar-
ter hit i hopetall på grunn av den storslagne 
naturen. Her, i Flakstad kommune, er Guri 
Windstad ansatt som fysioterapeut. 

Hun kom hit da hun var først i tjueåra. 
Siden har hun bare blitt.

– Det har gått 25 år nå, og jeg er her frem-
deles. Noen ganger skulle jeg ønske jeg kun-
ne tatt en spesialisering, blitt skikkelig god 
på ett område. Men slik har det ikke utviklet 
seg. Når man jobber alene som kommune-
fysioterapeut i et lite samfunn som dette må 
man favne alt, sier Windstad og nikker ut 
mot stranda, fjellet og Flakstadbygda.

Det bor rundt 1300 innbyggere i kom-
munen. Det er også to privatpraktiserende 
fysioterapeuter i Flakstad som deler på et 
driftstilskudd.

sparker i gang lokalbefolkningen 
Guri Windstad er ikke bare kommunefysio-
terapeut. Hun er også frisklivskoordinator 
og folkehelsekoordinator i kommunen, i 
følgende stillingsprosentfordeling: 60, 20 og 
20. 

– Jeg får brukt veldig mye av meg selv i 
jobben og trives med det. Naturen er en na-
turlig arena i mye av arbeidet. I juni arran-
gerte vi for eksempel Flakstad i Farta, ei hel 
uke med masse fysisk aktivitet for folk i alle 
aldre. Hver morgen klokka 07.30 inviterte vi 
til morgenbad på Flakstadstranda, og vi ar-
rangerte forskjellige turer i fjellene, tilpasset 
ulike behov. Kajakklubben stilte opp med 
kajakker, så folk fikk prøve, og vi hadde syk-
keltur, strandlek og intervalltrening, fortel-
ler Windstad. 

Mange, både barn og voksne, deltok i ak-
tivitetene. 

– Det er veldig artig å arrangere fysisk ak-
tivitet, når mange i lokalsamfunnet er med, 
både som medhjelpere og deltakere, smiler 
hun. Det hører med til historien at Wind-
stad spør folk om å være med som turledere 
og slikt, hun kan jo ikke gjøre alt selv.

– De aller fleste svarer ja. Aktivitetene 
skaper et samhold i bygda.

Mangslungen hverdag 
I kommunefysioterapeut-biten av jobben 
arbeider hun med folk i alle aldre. Hun er 
på aldershjemmet, samarbeider med helse-
søster, er i skolene og har kurative pasienter. 
Som frisklivskoordinator tar hun imot og gir 
tilbud til folk som kommer med frisklivsre-
sept fra lege eller annet helsepersonell. 

– Det starter med helsesamtale, følges 
opp med trening to ganger i uka og et bra 
matkurs der det er ønskelig eller behov for 
det. Varigheten på tilbudet er tre måneder. 
Det har en lav egenkostnad, og en kan for-
lenge resepten til å vare i nye tre måneder. 
Livsstilsendring krever ofte tid, slår hun fast.

Treningsfasilitetene er gode. Når Wind-
stad har kurative pasienter, bruker hun lo-
kalene som en av de privatpraktiserende 
fysioterapeutene har bygget. Kommunen 
leier seg inn. Lokalene er nye, og tilknyttet 

Handlekraft i havga pet
Guri Windstad, fysioterapeut i Flakstad kommune i Lofoten, 
brenner for folkehelsearbeid. aktivitetene hun tilrettelegger, 
foregår i noe av norges vakreste natur.

teKst og foto anne Kristiansen rønning 
fysioterapeuten@fysio.no

BADERE Mange tok morgenbad under folke-
helseuka i Flakstad. Her er fra venstre Marit 
Friis Eliassen, Guri Skoglund Windstad, Siv 
Nygård, Iren Sørvang og Nikoline Samuelsen.

BIDRAR – Frivillighet, det å bidra til bygdas beste, 
er en del av det å bo her oppe. Jeg trives med det, 
sier Guri Windstad.
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et treningsstudio. 
– Det er et bra miljø. Det føles godt å 

kunne jobbe vegg i vegg med andre fysiote-
rapeuter.

synlig folkehelsearbeider
Jobben som frisklivskoordinator og folke-
helsekoordinator går litt i hverandre. Begge 
rollene handler mye om å jobbe systemba-
sert, ikke bare med tiltak. 

– Det ligger naturlig for meg å planlegge 
og utføre, og det å få igang aktivitetene har 
gått litt på bekostning av å lage skriftlige pla-
ner. Jeg er mye i farta, og siden det er få å 
delegere til, gjør jeg mye av jobben selv, for-
teller hun. 

Folkehelsekoordinatorjobben går blant 
annet ut på å bidra ved arbeid med kommu-
nedelplaner.

– Dette er noe jeg vil fokusere mer på, 
da jeg så langt har brukt  mye av tiden på 

konkrete aktiviteter og arrangementer. Må-
let er å påse at alle etater tenker folkehelse 
ved vedtak, bestemmelser og utvikling. Jeg 
er opptatt av å jobbe overordnet med å im-
plementere tiltakene i det kommunale sys-
temet, få politikerne til å satse på det, sier 
Windstad.

Hun ønsker for eksempel å få det helse-
fremmende arbeidet inn i skolene og barne-
hagene. 

– Jeg vil blant annet ta initiativ til samta-
ler med rektorene ved de tre skolene i kom-
munen. Flakstad har to kommunale skoler 
og en privat. Det blir spennende!

Hun påpeker at det naturligvis er viktig at 
man forholder seg til avtalene man har med 
fylkeskommunen i forhold til frisklivs- og 
folkehelsearbeidet. Hun har samtidig sansen 
for å få ting til å skje. Heller det enn å være 
en skrivebordsarbeider som bruker for mye 
tid foran pc-en. 

– Jeg opptatt av at folk som bor her ser 
at jeg jobber med helsearbeid. Jeg ønsker å 
være synlig, å være en aktør som får ting til 
å skje på folkehelsefronten i kommunen, og 
ellers i Lofoten. Jeg ser nok mer på meg selv 
som en folkehelsearbeider enn en systemar-
beider, slår hun fast.

– fysioterapikompetansen gir gevinst
Rådmann Erling Sandnes i Flakstad har stor 
sans for måten Windstad jobber på.

 – Guri er vår felles motivator. Hun er all-
tid blid, og ekte engasjert for fysisk aktivitet 
og helse. Hun bidrar også utenom vanlig ar-
beidstid når det gjelder noen arrangementer. 
Guri er en uvurderlig drivkraft i samfunnet 
vårt når det gjelder folkehelse, påpeker han.

Rådmannen er glad for aktivitetsuka 
Flakstad i Farta, som Windstad står i bresjen 
for, og nevner også skicup, fredagstrim og 
trim for eldre, som viktige tiltak.

reportasje

Lofoten

•	 Distriktet består av de seks kommunene Vågan, Vestvågøy, Flakstad,  
Moskenes, Værøy og røst, med til sammen 24.178 innbyggere. 

•	 Mellom fastlandet og Lofotveggen ligger Vestfjorden. 
•	 rett nord for Lofoten ligger øygruppen Vesterålen. 
•	 Lofotøyene (bortsett fra Værøy og røst) er i dag bundet sammen av  

europavei 10. 
•	 Lofoten er kjent for en særegen natur med fjell og tinder, storhav og lune 

viker, strender og store uberørte landområder.
Kilde: Wikipedia
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– Guri har en svært vid rolle, i og med 
at hun er både kommunefysioterapeut, 
frisklivskoordinator og folkehelsekoordina-
tor.  Hun får det til å funke fordi hun har 
et ekte og engasjert forhold til arbeidet hun 
gjør. Noe av denne energien klarer hun å 
overføre til andre, sier Sandnes.

Han slår fast at naturen i Flakstad byr på 
fantastiske treningsarenaer tilpasset ethvert 
behov og nivå. 

– Vi er en liten kommune, men det kan 
være en fordel i folkehelsearbeidet. Alle 
kjenner alle, og man har god oversikt over 
hvilke ressurspersoner som er tilgjengelige. 
Det er for øvrig viktig for Flakstad å ha fy-
sioterapeuter. Kompetansen de har gir sam-
funnsgevinst, slår han fast.

opptatt av friluftsliv
Windstad brenner ekstra for det forbyggen-
de helsearbeidet, hun synes det er umåtelig 

viktig. Hun er også med i Lofoten friluftsråd. 
– Alle kommunene i Lofoten har en re-

presentant i styret, og jeg er med som re-
presentant fra Flakstad. Det er spennende 
arbeid, og jeg har med meg den helsefrem-
mende tankegangen inn i rådet. Jeg er opp-
tatt av friluftsliv, og tenker at det er svært 
viktig for å forebygge fysiske og psykiske 
plager. Hos oss i Lofoten står kanskje fri-
luftslivet ekstra høyt. Naturressursene her 
oppe er det fremste vi har å by på, sier hun.

Friluftsrådet har også arrangert sommer-
camp for ungdom. Det var ei helg spekket 
med fysisk aktivitet, midt i naturen, og ned 
mange deltakere. Les mer på www.lofoten-
friluft.no.

– en meningsfull jobb 
Det Windstad liker aller best med jobben 
sin er muligheten hun har til å få folk mer 
fysisk aktive. Opp i fjellene, ut på strendene. 

Morgenbad, kajakktur. 
– Det er egentlig så enkelt å ta vare på 

egen helse. Vi må våge å bruke ressurser, 
både tid og penger, på å legge til rette i sam-
funnet for at aktivitet og sunn livsstil er det 
enkleste og «billigste». Jeg har tro på å snu 
trenden litt, fra behandling til mer forebyg-
ging, selv om det vil skje på bekostning av 
kurativ aktivitet. Vi må gi folk gode tilbud 
der de er, aktiviteter de har lyst til å være 
med på. Helsen vår, det er snakk om ganske 
alminnelige ting som må til. Kosthold. Tre-
ning. At man har en jobb, en plass å bo. At 
man trives. 

Noen ganger når telefonen hennes ringer 
på ettermiddag eller kveld, handler samtalen 
om en ny aktivitet som er under planlegging.

– Men jeg synes ikke det gjør noe. Jeg fø-
ler at jeg har en meningsfull jobb, og at mitt 
bidrag som fysioterapeut i Flakstad gjør en 
forskjell, sier Guri Windstad. n


