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Fysioterapeuter inntar bloggeverdenen
stadig flere fysioterapeuter blogger. Fysioterapeuten har 
snakket med tre av dem, andreas Lycke, Kristin taraldsen og 
Lennart Bentsen.

teKst anne Kristiansen rønning 
fysioterapeuten fysio.no

Det sier Andreas Lycke, som står bak blog-
gen www.lyckelivet.com.

– Ofte innebærer et innlegg en del fag-
lig oppdatering, og det er glimrende repeti-
sjon. Å blogge gjør meg mer kunnskapsrik, 
engasjert og oppdatert i det daglige arbeidet 
med kunder. Og så har jeg fått både flere 
kunder og flere oppdrag basert på aktivite-
ten i blogg og på Facebook, sier han.

Lycke påpeker at det er mange måter man 
kan oppdatere seg på: å lese, gå på kurs og 
så videre. 

– Å skrive et blogginnlegg gjør imidlertid 
at jeg må forklare kunnskapen forståelig for 
andre, noe som gir meg selv læring og for-
ståelse på en utmerket måte. 

– Når det gjelder det å blogge, så var det 
selvfølgelig litt skummelt i starten, og jeg 
hadde en viss frykt for hva andre ville mene. 
Men det er bare en treningssak, og over tid 
har det gjort meg tryggere på mine egne 

synspunkter. 
– Det tar selvfølgelig litt tid å blogge, men 

i mine øyne gir det så mye tilbake at det er 
vel anvendt tid. Jeg er så heldig at jeg ikke 
har problemer med å finne temaer. Snarere 
er det en utfordring å begrense seg, slår 
Lycke fast.

– Bloggesfæren domineres av folk 
uten utdanning
Han tror flere fysioterapeuter ville hatt nytte 
av å blogge.

– Uavhengig av hvor mange lesere man 
får, eller hvor kjent man eventuelt blir, så er 
blogging en utmerket måte å oppdatere seg 
selv, øve på å formidle kunnskap på en for-
ståelig måte og reflektere over egen praksis. 

– Jeg mener også at det er sunt å mene 
noe i det offentlige rom, så kan man også få 
kommentarer og utvide sin egen horisont, 
påpeker Lycke, som synes at flere fysiotera-

peuter burde mene noe og formidle noe i det 
offentlige. 

– Det er et problem at bloggverdenen om 
helse, aktivitet og sunn livsstil domineres av 
folk med lite eller ingen relevant utdanning.

Henvender seg til folk flest
Lycke blogger fordi han ønsker å nå ut til 
flere med det han synes er et viktig budskap. 

– Jeg har mange tanker om verdiene av en 
sunn og aktiv livsstil, og hva man kan gjøre 
for å lykkes med trening, fornuftig mat og 
mer fysisk aktivitet. En blogg er en fin måte 
å formidle dette. I tillegg liker jeg godt å 
skrive og  lage videoer, figurer osv. 

Målgruppen hans er «vanlige» folk som 
ønsker å lykkes med overkommelige end-
ringer i eget liv, for å oppnå bedre helse og 
livskvalitet. 

– Gjerne voksne mennesker som har 
prøvd noen ganger før, og erfart at det ikke 

ANDREAS LYCKE
Personlig trener, ernærings- og livsstilscoach

BLOGG: www.lyckelivet.com

– Bloggingen har gitt meg overraskende mange gevinster i tillegg til 
at jeg får ut et budskap. Det er en glimrende måte å reflektere over 
egen praksis og sette egen kunnskap inn i en sammenheng.
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nødvendigvis er så lett. Jeg henvender meg 
ikke til de aller mest ivrige treningsfolka el-
ler til de som kjøper halvparten av maten sin 
på helsekosten, men til den store delen av 
befolkningen som kan ha mye å hente på å 
spise litt sunnere og trene og bevege seg litt 
mer, uten at det trenger å være så avansert. 

Viktig med forståelig språk
Han forsøker å skrive forståelig for folk uten 
relevant utdanning; bloggen hans er altså 
ikke primært rettet mot andre fagpersoner.

– Temamessig handler bloggen min om 
trening, hverdagsaktivitet, sunt kosthold og 
mindfulness. I tillegg skriver jeg mye om 
motivasjon og om det å endre atferd, forkla-
rer fysioterapeuten.

Til enhver tid har han 5-10 temaer på 
blokka som han kunne tenke seg å blogge 
om. I tillegg henter han mye inspirasjon i 
egen arbeidsdag og eget liv. 

– Jeg har ofte skrevet et innlegg etter en 
time med en kunde, der det skjedde noe som 
jeg tenker at flere kan lære av. Andre gan-
ger er det noe jeg selv finner ut at fungerer 
i mitt eget liv, som jeg formidler i et innlegg 
til glede for flere, forteller Lycke. 

Andre ganger blir han inspirert av saker i 
media eller en bok han leser. 

– Og ganske ofte skriver jeg innlegg som 
er relevante i forhold til sesong/årstid, for 
eksempel tips til sommertrening eller til en 
sunnere påske. Jeg får forøvrig ofte ideer til 

andreas Lycke
•	 36 år, bor på Kolsås i Bærum.
•	 er også utdannet ernæringskonsulent og personlig trener. er i gang med helsecoach-

utdanning, og skriver på en bok.
•	 Jobber til daglig fulltid på Gnist trening og Helse i Bærum. Firmaet har to sentre der 

de tilbyr trening og fysikalsk behandling, samt bedriftshelsetjeneste. 
•	 Jobber ikke selv klinisk, men med trening og livsstil, holder foredrag og har gruppe-

timer.
•	 er leder for treningsavdelingen til Gnist trening og Helse, skriver i Gnistbloggen  

(i tillegg til sin egen), er ansvarlig for facebooksiden til Gnist og lager mye av  
firmaets grafiske materiell.
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innlegg når jeg selv trener eller er aktiv.
Han legger alle blogginnleggene ut på Fa-

cebook. Etter å ha holdt på i snart et år, har 
Facebooksiden hans nå nesten 1700 følgere.

Humor og gjenkjennelse
– Jeg får nok mest respons på innlegg som 
omhandler virkelige mennesker; altså histo-
rier om folk som enten har lyktes eller som 
sliter med å få det til. I tillegg får jeg bra re-
spons når jeg formidler at det ikke er så lett å 
få det til, da jeg tror det skaper gjenkjennelse 
hos mange. Responsen er også bra når jeg 

gir konkrete og overkommelige tips - som 
matvaretips eller styrkeøvelser som passer 
for alle, sier han.

– Humor  er også populært, som å ta på 
seg en kyllingdrakt eller at jeg støvsuger hu-
set på en kreativ måte. Dette legger jeg ikke 
alltid i bloggen, men på Facebook. Nylig la 
jeg for eksempel ut en video der jeg trente 
mens jeg støvsuget. Den ble delt over 100 
ganger og nådde ca. 40.000 mennesker på et 
par dager. 

Lycke får en del tilbakemeldinger, særlig 
som kommentarer når han deler innlegg på 

Facebook. 
– Ofte er det at folk synes det er inspire-

rende, gjenkjennelig eller nyttig. I tillegg får 
jeg respons fra kunder på jobben på Gnist 
Trening og Helse. Jeg har sett folk som gjør 
øvelser jeg har lagt ut, eller som sier de har 
prøvd en kornblanding jeg tipset om. En 
del refererer også til temaer jeg har skrevet 
om. Faktisk har jeg sett at det å blogge er en 
glimrende ekstra oppfølging av kunder jeg 
også jobber med «live». Det er kunnskaps-
formidling som supplerer det jeg formidler 
til dem når vi har timer. n

KRISTIN TARALDSEN 
Fysioterapeut og forsker

BLOGG: http://blog.medisin.ntnu.no/

– Jeg jobber som forsker ved det medisinske fakultet, ntnu, som har 
en egen blogg. Målet med bloggen er å dele kunnskap og funn med 
andre enn den tradisjonelle målgruppen, sier taraldsen. 

BLoggen er en viktig kanal for allmennret-
tet formidling av forskning ved Det medi-
sinske fakultet. Forskerne selv skriver blog-
ginnlegg og blir avsenderen, http://blog.
medisin.ntnu.no/

 – En fordel med blogg er at vi som for-
skere kan kvalitetssikre populariseringen 
og få god trening i å formidle forskningen 
vi holder på med. Blogg kan også virke som 
et viktig formidlingsledd mellom forsker og 
redaksjoner, slik at omtale i media blir mest 
mulig i tråd med forskningen, sier Tarald-
sen. 

De oppnår også god spredning av blog-
ginnlegg via sosiale medier, slik at det når ut 
til enda flere. 

Formidler til en bredere målgruppe
I forskningsgruppen blir de oppfordret til å 
skrive blogg hvis det er aktuelle tema som de 
ønsker å belyse. 

– Mange studier blir ikke publisert eller 
tilgjengelige før etter flere år, men i en blogg 
kan man gi informasjon om studier som er 
i gang eller som er helt i startfasen. Tanken 
med blogg er at vi kan formidle forskning på 
en mer allmennrettet måte, og for en litt an-
nen og bredere målgruppe enn hva vi ellers 
typisk gjør gjennom fagartikler, foredrag el-
ler presentasjoner.

– Et blogginnlegg skal skrives med et inn-
hold som er lettere tilgjengelig enn hvordan 
vi som forskere vanligvis formidler forsk-
ningsresultater, og i tillegg er det skrevet 
på norsk. Forskningsresultater skal gjøres 
tilgjengelige, og jeg tror vi når et bredere 
publikum gjennom NTNU bloggen, sier Ta-
raldsen.

om bloggen 
Målgruppen for bloggen varierer, etter te-
maet som blir presentert. Ifølge Taraldsen 
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varierer også antall treff på hvert innlegg 
mye.  

– Noen ganger når innlegget 200 perso-
ner, andre ganger 14.000. Det avhenger mye 
av hvordan spredningen blir på sosiale me-
dier. Målet med å legge ut innleggene er å nå 
så mange som mulig med nye oppdagelser. 

Mens man med artikkel i et fagtidsskrift el-
ler en populærvitenskapelig artikkel ønsker 
å nå de med en spesiell interesse for temaet, 
sier Taraldsen. 

Hittil har hun skrevet to innlegg på blog-
gen.

– Så jeg har lite erfaring med det fore-

løpig. Men det er ingen tvil om at blogging 
er en fin måte å få ut informasjon om stu-
dier som er i gang på. Det gjør at man når 
ut til flere. At blogginnlegg blir spredd via 
andre kanaler, som Twitter, er også positivt. 
Det gjør at interessante innlegg blir lettere 
å legge merke til for flere, sier Taraldsen. n

Kristin taraldsen

•	 38 år, bor i trondheim.
•	 utdannet fysioterapeut i 2003.
•	 Disputerte for doktorgrad i 2013.
•	 Fysioterapeut og ph.d., institutt for 

nevromedisin, DMF, ntnu.
•	 post-doktor og forsker ved forsker-

gruppe for geriatri, bevegelse og slag 
(GeMs).

LENNART BENTSEN 
manuellterapeut, universitetslektor

BLOGG: fysioneuralyzer.no

– Jeg startet å blogge fordi jeg begynte å engasjerte meg politisk og 
ville dele meningene mine med andre.

Det Var fagpolitikk som var grunnen til at 
Bentsen begynte å blogge. 

– Ingen så vel på meg som en blogger, jeg 
selv minst av alle. Jeg var lenge et sovende 
medlem av Norsk Manuellterapeutforening 
(NMF). Den første bloggen ble publisert 

i forbindelse med at jeg meldte meg ut av 
NMF og inn i Norsk Fysioterapeutforbund, 
forteller Bentsen.

Han slår fast at han til da egentlig ikke 
hadde hatt noe inngående innsikt i det fag-
politiske. Men da han fikk satt seg inn i sa-
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kene, kunne han bare ikke fortsette å være 
medlem. 

– Den første bloggen var et ønske om å 
synliggjøre at den polariserende splittelsen 
av manuellterapeutmiljøet ikke har ført 
noe positivt med seg,  og videre peke på det 
jeg mener er en urimelig kamp for særskilt 
autorisasjon av manuellterapeuter. Denne 
kampen er jo selve grunnen til at Norsk Ma-
nuellterapeutforening ble opprettet, og de 
nekter å gi seg etter ti år med kamp og flere 
avslag fra HOD, nå sist da saken kom opp på 
Stortinget i fjor, sier Bentsen. 

– Jeg syntes det var meningsløst at en li-
ten forening, der en svært liten del av fysio-
terapeutene var med, ville jobbe mot fysiote-
rapiens interesser på denne måten, sier han.

Det ble flere innlegg
I utgangspunktet ville Bentsen bare skrive 
det første blogginnlegget. 

– Men da plattformen først var lagt, ville 
jeg fortsette å opplyse om det jeg mener er 
et mørkt kapittel i norsk fysioterapis historie 
(splittelsen fra NFF og autorisasjonskam-

pen). Hovedmålet har vært å belyse og opp-
lyse om aspektene ved autorisasjonskampen, 
som jeg mener er urimelige, og forhåpent-
ligvis få folk til å vurdere sitt standpunkt, 
sier han. 

Bentsen har skrevet 14 innlegg nå, fire er 
rent fagpolitiske. 

– Forøvrig har innleggene hatt tema som 
«mobilnakke», skolesekker og «atlaskorrek-
sjon», sier Bentsen, som for eksempel har 
skrevet to blogger om ryggsmerter, en om 
nålebehandling, en om kroppsholdning og 
to om kommunikasjon og hva man sier til 
pasientene. Samt to refleksjoner skrevet på 
engelsk.

– Etter hvert har det blitt flere rent faglige 
blogger, som har som mål å være opplysende 
eller avmystifiserende. Jeg prøver å gi god og 
faktabasert folkeopplysning og har et kritisk 
blikk på uvitenskapelige behandlingsme-
toder. Målgruppen min er først og fremst 
tvilerne i manuellterapimiljøet, «sovende» 
medlemmer i NMF og kommende manuell-
terapeuter, sier han.

– rekorden er 22.000 delinger 
Han ønsker også å nå befolkningen generelt, 
nåværende og kommende fysioterapeuter, 
og andre behandlere i samme sfære.

– En viktig ting for meg er at man må 
tørre å kritisere sin egen faggruppe hvis man 
skal ha retten og troverdigheten til å kriti-
sere andres, sier Bentsen.

På noen blogginnlegg har responsen vært 
overveldende, på andre; middels. 

– NMF har ikke gitt én eneste respons 
på bloggene de berøres av. Det er kanskje et 
signal om at de ikke har noe motsvar til de 
elementene og argumentene jeg har trukket 
fram, sier Bentsen.

Han har ikke veldig mange følgere, men 
forteller at enkelte blogger har blitt delt en 
del. 

– Rekorden er noe jeg ikke skrev selv, 
men en engelsk avisartikkel om myter ved 

ryggplager som jeg oversatte. Den er sett ca. 
22.000 ganger, i tillegg til at den ble republi-
sert på fysioterapeuten.no, sier Bentsen.

refleksjon og fagutvikling
I utgangspunktet er ikke studentene hans 
ved NTNU i hovedmålgruppen hans. 

– Men hvis de følger bloggen, håper jeg 
det kan stimulere til kritisk tenkning og re-
fleksjon, samt fungere som en inngangsport 
til seriøse kilder. Jeg linker ofte til seriøse og 
gode artikler og andre sider, slår Bentsen 
fast. 

Han legger alltid ut innleggene på Face-
book og Twitter, for å nå flest mulig. 

– Jeg tror at det å blogge om fag er godt 
for egen refleksjon og fagutvikling. Skal man 
publisere noe, bør det ha et visst nivå, og 
man må kunne stå for det man skriver. Hvis 
ikke, er det mat for kritiske ulver på nettet. Å 
skrive vitenskapelig krever at man gjør leksa 
si med tanke på oppdatert kunnskap. Mine 
blogginlegg blir ofte til spontant og raskt, så 
jeg håper ikke ulvene finner for mye å hakke 
på, avslutter Bentsen. Med et smilefjes :-D

Lennart Bentsen

•	 42 år, bor i trondheim.
•	 Fysioterapeut siden 2001.
•	 Master i klinisk manuellterapi fra 2008.
•	 Jobbet fire år med rehabilitering og privat praksis. 
•	 er nå universitetslektor ved ntnu fysioterapi og jobber klinisk ved Melhus Fysioterapi-

klinikk.


