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Å jobbe som fysioterapeut krever åpenbart 
god relasjonskompetanse og mellommen-
neskelige kommunikasjonsevner. Det er 
en forutsetning for meningsfulle og, ikke 
minst, virkningsfulle konsultasjoner med 
pasientene. De relasjonelle virkemidlene 
våre er antagelig vel så viktige som de tek-
niske ferdighetene for å oppnå tillit hos 
pasienten. Den hyggelige, aktivt lyttende 
og empatiske terapeuten påvirker sannsyn-
ligvis utfallet av et behandlingsforløp i vel 
så stor grad som fysioterapeuten med sitt 
imponerende håndlag og sin fremragende 
øvelsesbank. 

Faktorer for et godt samspill
En positiv interaksjon mellom pasient og 
terapeut er assosiert med redusert smerte, 
redusert uførhet og høyere tilfredshet med 
behandlingen (1,2,3). Et sterkt bånd og god 
relasjon mellom pasient og terapeut kan 
dessuten være med på å forsterke effekten 
av de intervensjonene vi velger å bruke (4). 
Det er dermed grunn til å tro at effekten 
av behandlingen kan optimaliseres dersom 
våre manuelle ferdigheter settes inn i en 
multimodal tilnærming sammen med den 
relasjonelle interaksjonen (4). Dette går inn 
under betegnelsen uspesifikke faktorer i 
den kliniske tilnærmingen. Disse faktorene 
er assosiert med «kjemien», det abstrakte i 
rommet, selve «settingen», og det som dan-
ner kontekst i behandlingsforløpet (4,5,6). 

Hvordan står det egentlig til med vår rela-
sjonelle verktøykasse?

For et vellykket samspill mellom pasient 
og terapeut, er det særlig tre markører som 
er essensielle, ifølge O’Keefe (2015):
•	 Enighet om mål mellom pasient og tera-

peut.
•	 Enighet om intervensjon.
•	 Tilknytningen («det affektive bånd») 

mellom pasient og terapeut.

O´Keefe (2015) så nærmere på dette sam-
spillet, og fant ytterligere fire faktorer for 
fasiliteringen av dette; fysioterapeutens 
mellommenneskelige kommunikasjonsev-
ner, praktiske ferdigheter, individualisert 
pasientsentrert behandling, organisatoriske 
faktorer og miljøfaktorer. Det er den først-
nevnte faktoren vi er interessert i her; den 
innebærer evnen til å lytte aktivt, være em-
patisk og vennlig, være oppmuntrende, vise 
passende selvtillit og humor, samt ha god 
nonverbal kommunikasjon (4).

Å behandle et helt menneske
For å forstå viktigheten av fysioterapeutens 
evne til kommunikasjon og forståelse, tar vi 
utgangspunkt i et fiktivt scenario i behand-
lingsrommet, som de fleste praktikere nok 
vil kjenne seg igjen i.

Mari kommer til deg med et desperat 
ønske om å bli frisk. Hun har i lang tid 

slitt med smertefull nakke, hodepine 
nesten hver dag, og vondt nedover i ryg-
gen. Tidvis får hun verkende smerter 
rundt hofter og knær. Smertene gjør det 
vanskelig for henne å være i daglig akti-
vitet. Hun har dessuten diffuse smerter 
i magen, men har ikke funnet årsaken 
til dette. Det har resultert i dårlig søvn-
kvalitet. Dette har vedvart i mange år 
og hun har også vært til utredning i spe-
sialisthelsetjenesten, og tidligere vært til 
behandling hos naprapat og kiroprak-
tor.

Dette kunne i prinsippet vært tilstrekkelig 
informasjon for å kunne sette en diagnose 
og starte behandlingen. Men nå ønsker vi å 
se på Mari sin totalsituasjon.

Mari er også nyskilt fra et forhold som 
hun har beskrevet som destruktivt og 
nedbrytende. Hun har nå eneansvar for 
tre barn. Hun er fast ansatt i en kles-
butikk, men har vært sykemeldt de siste 
tre månedene. Hun forteller at hun er 
utslitt og deprimert.

Denne pasient-terapeutrelasjonen er en 
asymmetrisk relasjon. Pasienten søker hjelp 
hos deg for sin håpløse livssituasjon, og leg-
ger sin lit til at du har den nødvendige kunn-
skapen for å kunne løse problemet. Det gir 
deg som terapeut en symbolsk makt, og 

Kommunikasjon gir svar

i behandlingsrommet er det lett å falle for fristelsen å fokusere på 
pasientens smerteopplevelse i stedet for det helhetlige mennesket, 
på vår egen fagekspertise i stedet for å bygge tillit til pasienten. er 
det ikke på tide at vi går vår egen relasjonskompetanse etter i søm-
mene, på lik linje som vi finspikrer vår evne til å stille riktig diagnose? 
tør vi å sette vår tradisjonelle yrkesidentitet på prøve?
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Vi fysioterapeuter har en unik tilgang til kropp 
og å kommunisere gjennom kroppslig dialog.

relasjonen er dermed manifestert asymme-
trisk (7). Som klinikere er vi også i en posi-
sjon der vi kan styre samtalen dit vi ønsker. 
Her er det lett å gå i fellen og sette vår egen 
faglige agenda i forsetet. Helt fra grunnut-
danningen er det forventet at vi skal gjøre et 
problem forståelig og deretter løse det. Det 
er i vårt mandat og forankret i vår autori-
sasjon. Derfor styrer vi også gjerne samtale 
og fokusområde i den retning som vi vet er 
håndterbart for oss. Det bidrar dessuten til å 
underbygge vår yrkesidentitet (8). 

Tydelig forståelse gir økt tilfredshet
Men hvordan kan vi unngå denne fellen og 
i stedet bruke våre relasjonelle verktøy for å 
virkelig hjelpe Mari? Første steg er å lytte. At 

vi terapeuter lytter ligger i vår faglige natur. 
Men at vi viser at vi faktisk forstår hva som 
meddeles er, av pasienten, regnet som ele-
mentært (4). Aktiv lytting blir sett på som 
«den mest grunnleggende og komplekse fer-
dighet i profesjonell, hjelpende kommuni-
kasjon» (9). Velkjente aspekter ved aktiv lyt-
ting er for eksempel det å speile pasienten, 
repetere og bekrefte det som blir sagt, og an-
dre nonverbale virkemidler som øyekontakt 
og å nikke anerkjennende.

Hva om du frir deg fra kontorpulten og 
journalskriving, og rydder unna unødven-
dige distraksjoner? Sett kontorstolen i «pa-
sientsonen». Skap trygge omgivelser slik at 
pasienten kan tørre å dele uforbeholdent av 
sine erfaringer. Vis at du lytter med hele deg 

og er observant overfor pasienten. «Jeg ser 
at du stadig tar deg til nakken, er det noe du 
vanligvis gjør?» Det ligger i vår fagnatur at 
vi har pasientens kropp i fokus. Å være opp-
merksom innebærer også at vi anerkjenner 
pasientens utfordringer og følelser. Det be-
tyr å ta imot pasientens ord og innhold, uten 
å måtte argumentere med en løsning. Eller 
enda verre, lete etter feilen ved det pasienten 
sier og konstatere egen eksplisitt og faglig 
løsning på problemet (10).

«Jeg har så vondt i nakken, jeg klarer ikke 
å snu hodet sånn. Jeg blir så sliten av det», 
sier Mari. «Det der går over», skyter du inn. 
«Du må bare bli litt flinkere til å gjøre øvel-
sene dine. Jeg skal vise deg.» For pasienten 
kan det virke som du behandler plagene som 
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en bagatell. Men hvis du viser at du faktisk 
bryr deg, blir pasienten mer tilfreds (4). Em-
pati beskrives som en absolutt nødvendighet 
og forutsetning for å lykkes som terapeut i 
behandlingsarbeidet, og er helt essensielt 
for å etablere en terapeut-pasient relasjon 
(11). Samtidig er empatiske egenskaper i et 
behandlingsøyemed en potensiell sårbarhet 
som bidrar til økt belastning for terapeuten. 
Vi må ikke føle for mye på affektene. Det er 
en balansegang, som hver og en må vurdere.

Kunsten å stille riktige spørsmål
Åpne og lukkede spørsmål er velkjente be-
grep fra samfunnsvitenskapen, som vi kli-
nikere bruker mer eller mindre bevisst for 
å tiltrekke oss håndterbare svar fra pasien-
ten. «Hva er det som plager deg mest, synes 
du?» Mari grubler. For å tette tenkehullet og 
få fremgang bryter du inn: «Er det smertene 
fra ryggen eller nakken?» Et åpent spørsmål 
blir raskt lukket med to ledende alternativ. 
«Det er nok ryggen som plager meg mest», 
svarer hun pliktoppfyllende. Ok, tenker du. 
«Da setter vi i gang med en undersøkelse av 
ryggen din.» Enkelt, dette kan du. Hva om 
pasienten får tilstrekkelig tenketid uten at 
du forhaster deg inn i en forutbestemt me-
ning om hva som er det åpenbare svaret? Da 
kan samtalen fort bli annerledes. «Jeg synes 
det er frustrerende at jeg er blitt mer og mer 
isolert. Jeg klarer ikke å jobbe. Jeg henger 
ikke med lenger, og det synes jeg er veldig 
leit.» Pasienten avdekker noen psykologiske 
og sosiale perspektiv som åpenbart bør føl-
ges opp. Det er essensielt for at pasienten 
skal oppleve at egen opplevelsesverden og 
egne bidrag har relevans for behandlingsfor-
løpet (12).

Men hva velger du å tematisere? Sann-
synligvis det du føler deg trygg på. «Ja, jeg 
forstår at ryggen din plager deg. Når er det 
mest vondt?» Vi styrer behandlingsforløpet 
dit vi ønsker at det skal være; til smerteopp-
levelsen. Vi vil bort fra utrygg grunn og pa-
sientens egen opplevelse av egen situasjon, 
nemlig affektene. Konsekvensen er at vi an-
tagelig går glipp av et psykososialt perspek-
tiv av stor betydning for behandlingsforlø-
pet. Våre faglige forkunnskaper vil i så måte 
bli begrensende for pasientens integritet og 
meningsberettigethet. Å være åpen for hva 
pasienten tillegger vekt innebærer at vi set-
ter vår tradisjonelle yrkesidentitet på prøve 
(12). Åpne og lukkede spørsmål. Så grunn-
leggende enkelt, men allikevel så lett å gå i 
fellen.

Med våre spørsmålsformuleringer kan vi 
velge å berøre den affektive kommunikasjo-
nen mellom pasient og terapeut. Den skjer 
på to plan; i bevisstheten, det som vi formid-
ler til andre, og i det ubevisste, det vi signa-
liserer gjennom kroppen, gestikulering og 
mimikk (13). Som vi lærer oss å kjenne vår 
kjærestes kroppsspråk når noe er galt, kan vi 
øve oss på å gjenkjenne pasientens ansikts-
uttrykk eller kroppslige uttrykk. Det vi leser 
av pasienten kan vi velge å holde for oss selv 
eller å speile, avhengig av hva som vil gagne 
pasienten (13). Hva du velger avhenger av 
pasientforholdets kvalitet og hvor man er i 
behandlingsprosessen. Uansett må vi for-
holde oss til kroppsspråk og være bevisst 
det i måten vi tilnærmer oss pasienten. «Nå 
gjorde du en fin øvelse. Hvis du gjør det du 
gjorde på denne måten, merker du da noen 
forandring?» Eller: «Jeg ser at du ynket deg 
litt når du gjorde det der. Var det et uttrykk 
for smerte?» Denne typen innsiktsorientert 
fysioterapi, der vi lytter med øynene, vil ha 
sterk effekt på interaksjonen. Da tilstreber vi 
en emosjonell inntoning, hvor begge parter 
får en intersubjektiv følelse av at noe viktig 
er på gang (7).

Mindre asymmetri bygger tillit
Innlevelse i pasientens opplevelsesverden, 
eller å inntone seg pasientens kroppstegn, 
vil bidra til å bryte den asymmetriske barri-
eren. Det samme oppnås dersom pasienten 
selv får initiere et øvelsesutvalg. En god in-
teraksjon blir fasilitert av individualisert be-
handling der pasientens preferanser og me-
ninger blir ivaretatt. «Kan du vise meg hva 
du gjør for å tøye og lindre noe av smerten i 
nakken din?» Mari viser noen sirkulasjons-
øvelser med skuldrene. «Flott. Den øvelsen 
kan du fortsette med», sier du. «Hva om du 
legger til en liten bøy der?» Pasienter liker 
svært dårlig at egne preferanser og evner blir 
ignorert av terapeuten (4). Ifølge Hall et. al. 
misliker de også arrogante og alt for selvsi-
kre terapeuter (1). Bygg derfor gjerne videre 
på pasientens bidrag. Det går også an å in-
tegrere pasientens egne uttrykksmåter i ditt 
eget vokabular. Da viser du at det pasienten 
selv kommer med tilskrives stor betydning. 
Ja, terapeuten kan til og med fortelle pasien-
ten at det er hun selv som sitter med svarene 
og de nødvendige ressursene som skal til for 
å skape endring. Det vil understreke hvor 
viktig vi synes hennes bidrag er. Vi ønsker å 
fremme Mari sin deltagelse og autonomi, og 
hvis vi er riktig heldige, være med å bidra til 

å øke hennes selvtillit (14).
Vi fysioterapeuter har en unik tilgang til 

kropp og å kommunisere gjennom kropps-
lig dialog. Både pasienter og terapeuter 
enes om at praktiske ferdigheter er viktig å 
inneha, og at faglig ekspertise forsterker til-
liten mellom pasient og terapeut (1). Tillit 
i relasjonen er åpenbart avgjørende for at 
pasienten skal åpne opp for sine mulighe-
ter for endring. Da må vår kommunikasjon 
være bevisst og tilsiktet. Den må speile dets 
faktiske betydning; «å gjøre felles; å utveksle 
informasjon eller formidling av budskap 
mellom mennesker.»
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