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ronny er utdannet tømrer. 
– Det var en fin aprildag, sola skinte, og 

vi sto i Spillumslia og jobbet på et nybygg. 
Hadde utsikt rett mot Spillumsfjellet. Jeg 
gledet meg til arbeidsdagen var over. Da 
skulle vi opp dit og fly, smiler Ronny Olsen.

Han forklarer litt om følelsen. At det er 
vanvittig herlig å seile høyt i det blå. Noen 
ganger er de så høyt som 1.000 meter. Han 
hadde holdt på med paragliding i tre år.

– Vi pleier alltid å sjekke flyforholdene 
på ei spesiell nettside, og det gjorde vi også 
denne dagen. Det var meldt stabilt og fint, 
hele kvelden.

Ronny var først ut, mens flygekompisen 
Øyvind forberedte seg. 

– Jeg hadde kamera på hjelmen, og det 
surret og gikk. Jeg hylte av glede da jeg hop-
pet utfor kanten. Etter ei lita stund, blåste 
det opp, og på filmen kan man høre at jeg 
sa: «Oi sann! Jeg må på passe ekstra godt på 
i dag!»

– Jeg ventet fremdeles på Øyvind, da kas-
tevinden kom, midt imot. 

– Vinden slo ned i skjermen. Fikk den til 
å klappe sammen. Jeg falt 30–40 meter rett 
ned på fjellet. Som en stein. 

Dagen som forandret alt
Da ronny Hestvik olsen styrtet med paraglideren, ble ryggsøylen delt 
i to. nå bor han alene i huset sitt i namsos igjen, og klarer seg selv. 

teKst og Foto anne Kristiansen rønning 
fysioterapeuten@fysio.no

STERK HISTORIE Ronny Hestvik Olsen fra Namsos var døende da han kom til sykehuset etter krasjlan-
dingen i april 2015. Men så skjedde det en rekke av begivenheter, som har ført ham dit han er i dag. 
Fysioterapeut Berit Brurok er en av de gode hjelperne på veien.
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Filmen viser at fallet tok sju sekunder. 
Han mistet bevisstheten.

– Ronny var døende da han kom inn. 1,5 
liter blod ble tappet fra venstre lunge. Han 
hadde dårlig pust. Ryggen var brukket tvert 
av. Ryggsøylen var ikke bare brutt, men også 
sideforskjøvet, forkorta, rotert og vinklet. På 
røntgenbildene så vi at han hadde to rygg-
margskanaler. Selve ryggmargen så ut som 
en S, sier Tom Tørhaug, rehabiliteringslege 
ved avdeling for ryggmargsskader ved St. 
Olavs Hospital i Trondheim, og universitets-
lektor ved Det medisinske fakultet, Institutt 
for Nevromedisin og Bevegelsesvitenskap, 
NTNU.

Øyvind fikk ikke med seg fallet. Ronny 
styrtet på den andre siden av fjellet. Men det 
var ei dame i nærheten, som holdt på med å 
skrive navnet sitt inn i ei turbok. 

– Da jeg kom til meg selv, begynte jeg av 
en eller annen grunn å rope help, help, på 
engelsk. Hun hørte det, forteller Ronny. 

Ambulansehelikopteret kom. De måtte ta 
raske beslutninger.

– Han kan umulig overleve en helikopter-
tur helt til St. Olavs Hospital. Vi må få han til 
sykehuset i Namsos, sa en av hjelperne. 

– Nei, han må til St. Olavs! På universi-
tetssykehuset kan han ha en større sjanse til 
å klare seg, svarte en annen.

en kjede av gode vurderinger
Tørhaug slår fast at en rekke faktorer spiller 

inn for at det har gått som det har gjort med 
Ronny.

– Det var kort transporttid til universi-
tetssykehuset med helikopter, og han slapp 
mellomlanding. Et trenet traumeteam tok 
imot ham. Han fikk riktig billeddiagnostikk, 

RYGGEN VAR DELT I TO Men kirurgene klarte å rekonstruere den igjen, ved hjelp av en spesiell metode.

Vinden slo ned i skjermen. Fikk den til å 
klappe sammen. Jeg falt 30–40 meter 
rett ned på fjellet. Som en stein. 
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raskt. Han fikk riktig akuttmedisinsk vur-
dering og behandling. Og operasjonen ble 
gjort av erfarne ryggkirurger ett døgn etter 
episoden.

– Det var vanvittig vondt, sier Ronny.
– Jeg hadde ikke bare brukket ryggen, 11 

ribbein var også knekt, og høyre underarm. 
Venstre skulderblad var knust og venstre 
kragebein var brukket. En nyre var delt i to. 

Filmen, som surret og gikk, også da hjel-
pemannskapene kom, viser hvor utrolig 
vondt han hadde det. Ambulansefolkene ga 
ham Ketalar.

– Det er en slags sterk krigsmedisin, som 
befridde meg fra smertene. Jeg er utrolig 
takknemlig for det, sier Ronny.

Det var ortoped Torstein Bräuer som 
var ansvarlig kirurg ved operasjonen. Han 
valgte å bruke en ny metode for å reparere 
ryggsøylen. Metoden, som kun brukes på St. 
Olavs Hospital, er til nå anvendt på rundt 60 
pasienter i Norge. 

Tørhaug forteller at kirurgene gjorde en 
eksakt anatomisk reposisjon, for at Ronny 
ikke skulle ha klem på ryggmargen:

– To stag og ti skruer sørget for at rygg-
søylen ble strukket ut, slik at bruddet kunne 
gro sammen på best mulig måte. Operasjo-
nen foregikk på ei spesiell operasjonsstue, 
på et operasjonsbord som er laget for avan-
sert ryggkirurgi.

en merkelig komaverden
Etter operasjonen ble Ronny lagt i kunstig 
koma. Han lå slik i ni dager. 

– Det var som å være i en slags merkelig 
verden. Jeg hallusinerte om russiske krigs-
mannskaper som kom i helikopter for å ta 
meg. Jeg prøvde å kjempe meg bort fra den 
forferdelige tilværelsen, men klarte det ikke. 
Opplevde at jeg var fanga i et mareritt. 

Han følte at han var bevisst, selv om an-
dre sanser enn hørselen var koblet ut. 

– Lyden fra pc-en til sykepleieren som 

satt på rommet mitt og loggførte, og knir-
kingen i døra. Det føltes veldig intenst. Jeg 
opplevde også at jeg så familien min, da de 
var inne på rommet. Men jeg vet nå at det 
ikke var slik. 

Det var en stor befrielse å komme ut av 
koma.

– Det var fantastisk å møte den virkelige 
verdenen igjen. Å være ferdig med det, mer-
kelige, virkelighetsfjerne stedet. 

Lege Tørhaug kom inn for å informere 
pasienten om tilstanden. 

– Han prøvde å forklare meg hva en rygg-
margsskade var. Og beredte meg på at jeg 
nok aldri ville klare å bevege føttene igjen. 

Dette hadde ikke Ronny tenkt på. Han 
trodde han lå rolig på ryggen på grunn av 
alle skadene. Ikke fordi han ikke kunne an-
net.

Fysioterapeutene kom
Etter hvert kom det fysioterapeuter inn i 

SNAKKET TIL STUDENTER Ronny var nylig på fysioterapiutdanningen ved NTNU for å fortelle om ryggmargsskader, sammen med fysioterapeut Berit Brurok. 
– Det er artig og interessant å kunne bidra. Jeg har fått så mye hjelp og vil gjerne gi noe tilbake, sier han selv.
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rommet. De begynte å bevege på armene 
og beina hans. Ville unngå tilstivning. En av 
dem var Berit Brurok.

– Det er alltid tøft med sånne møter. Å 
stå overfor et ungt menneske som har det 
vondt. Det går inn på deg, sier hun. 

Da bruddene var såpass stabilisert at det 
var mulig, begynte treningen for alvor. Dette 
skjedde om lag en måned etter krasjlandin-
gen.

– Det er viktig å begynne så tidlig som 
mulig. Vi danner oss et bilde av pasienten 
og ressursene til vedkommende. Jeg så at 
Ronny hadde et bra rehabiliteringspotensial. 
Han var en reflektert og voksen ungdom, 
som raskt fortalte at han ville bli så bra som 
mulig.

Brurok merket seg at Ronny var takk-
nemlig mot de som hjalp ham. 

– Han var treningsmotivert, interessert 
og nysgjerrig. Men jeg så også håpløsheten 
han kunne kjenne på. Ronny hadde veldig 
vondt. Det var jo ikke bare ryggmargsska-
den, men alt det andre også, forteller hun.

Fysioterapeutenes rolle under primær-
rehabilitering av personer med ryggmargs-
skade, er å tilrettelegge samt veilede trening 

som bidrar til økt mestring og selvstendig-
het i hverdagen. Ronny kjente sterkt på at 
han trengte hjelpen deres. 

– Det var trygt og godt å ha helseperso-
nellet rundt meg. Mange av sykepleierne var 
på min alder. Det var nesten som å få en ny 
vennegjeng, sier Ronny.

I starten var det veldig lite framgang. Det 
tok en måned før han kom seg opp i en stol, 
med hjelp. 

– De brukte et seil for å heise meg opp 
fra senga til stolen. Vi trente bevegelighet i 
armene. Jeg måtte klare å trekke den knuste 
skulderen bakover, for å kjøre rullestol. Vi 
trente armstyrke. Jeg hadde trent mye før, 
med tunge vekter. Nå løftet jeg manualer på 
ett kilo.

Han drev også med sittende balansetre-
ning. Litt om litt kunne han løfte litt tyngre 
manualer. 

– Nå brukte de ikke seil for å forflytte 
meg, men et forflytningsbrett. Helseper-
sonellet støttet, mens jeg ble svingt opp fra 
senga over til stolen, på brettet. De passa på 
så jeg ikke datt, forteller Ronny.

Bevegeligheten i armer og rygg ble bedre. 
Etter hvert kunne han kle på seg selv, uten 

hjelp. 
– Jeg behersket rullestolen bedre. Lærte 

meg teknikkene. Å rygge ned en bakke, å 
komme meg opp en fortauskant, slikt jeg al-
dri trodde jeg skulle få til. Jeg klarte også å få 
meg opp i stolen alene, når jeg lå på golvet, 
ved å bruke armene. Og å kjøre opp og ned 
trapper.

så takknemlig
Han er så utrolig takknemlig for hjelpen han 
har fått.

– Det går ikke an å føle seg bedre ivaretatt 
enn det jeg ble på ryggmargsskadeavdelin-
gen på St. Olavs. Fysioterapeutene lærte meg 
å bli komfortabel i den nye livssituasjonen, 
sier Ronny.

Tørhaug slår fast at det tverrfaglige sam-
arbeidet i dette tilfellet fungerte, fra dag en. 
Og fysioterapeutene fikk etter hvert en vik-
tig rolle. 

– For å bli tverrfaglig god må man være 
særfaglig supergod, og våre fysioterapeuter 
er akkurat det. De jobber med de ryggmargs-
skadde fra de er helt sengeliggende til de tre-
ner i en godt tilpasset manuell rullestol. Noen 
ganger også til pasienten er oppe og går igjen. 

– For å bli tverrfaglig god må man være 
særfaglig supergod, og våre fysio- 
terapeuter er akkurat det. 
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et nytt sjumilsskritt
Føttene til Ronny bare hang der. Han prøvde 
stadig å røre på dem, å tenke at han skulle 
klare det. Men så ble han vant til tanken om 
at de nok ikke kom til å «våkne igjen», noen 
gang. I november ble han utskrevet fra St. 
Olavs Hospital. Broren bodde sammen med 
ham i Namsos i starten, for å hjelpe.

En dag før jul satt Ronny i sofaen og så et 
skirenn på TV. Igjen prøvde han, som han 
hadde gjort 1.000 ganger før, å røre på beina. 
Det var da rykket kom. Høyrefoten bevegde 
seg litt ut til siden.

– Jeg ble hysterisk glad. Det skjedde gang 
etter gang. Jeg tenkte at det var en nerve 
som omsider hadde nådd frem, koblet seg 
på igjen.

I januar hadde han sitt første opphold på 
Cato-senteret i Son.

– Vi begynte å trene føttene, og det gikk 
bare en vei. Jeg pendla mye mellom Cato-
senteret og Namsos det året, fikk stadig bed-
re funksjon. I slutten av april kunne jeg sykle 
på en spesiell treningssykkel, mens jeg satt i 
rullestolen. Musklene på baksiden av lårene 
hadde våkna. 

Fysioterapeutene satte hårreisende mål, 
som han ikke trodde han ville klare. 

– De ville jeg skulle gå 20 meter med 
prekestol, i en gangbane, iført en sele. De 
dro prekestolen fremover og stanset føttene 

mine på riktig sted. Jeg følte jeg bare hang 
med, på en måte, men jeg styrte jo føttene 
mine fremover selv. Det var utrolig gøy! 

Den beste utgaven av seg selv
Han er nå på Cato-senteret i perioder, men 
bor i huset sitt i Namsos alene. 

– Venstre ankel henger fortsatt ikke helt 
med. Jeg tenker det er fordi den er lengst 
unna skadestedet. Det er bare å vente og 
fortsette å trene. 

Ronny har fysioterapi tre ganger i uka i 
hjemkommunen. På Cato-senteret trener 
han fire timer om dagen. Til nå har det bare 
gått en vei. Det er ingen grunn til å gi seg nå.

– Humøret mitt har alltid vært på topp. 
Jeg har gått og venta på et øyeblikk der jeg 
blir skikkelig nedfor, men det har ikke kom-
met. Som tømrer ser jeg praktisk på situa-
sjoner, sier han.

Sist han var på Cato-senteret, gikk han 
500 meter, rundt huset.

– Jeg vil bli så bra som mulig, og være den 
best mulig utgaven av meg selv for familie 
og venner. Jeg pussa opp gangen i huset mitt 
nå før jul, og gjorde det meste sjøl. Sparkla, 
malte, la golv og golvlister. Fikk til mye fra 
stolen, men brukte også stårullestol. Det 
meste ordner seg.

Ulykken har ført ham nærmere familien. 
– Jeg har alltid hatt et veldig godt forhold 

til søsknene mine. Og de har virkelig vært 
der for meg i hele rehabiliteringsperioden. 
Jeg har også hatt masse besøk av venner 
og familie. Det betyr utrolig mye, man ser 
hvem som er gode venner i en slik situasjon, 
sier han.

– Enhver pasient som kommer har sin 
egen historie, sier Berit Brurok. 

– Alle berører deg sterkt. Når det er en 
ung mann i begynnelsen av livet, berører det 
deg enda mer. Livet blir så annerledes. Hvis 
den dagen en gang kommer, at det ikke be-
rører meg lenger, har jeg ikke noe i denne 
jobben å gjøre.

De har betydd alt
– Før dette skjedde, hadde det aldri feilt meg 
noe, sier Ronny.

– Jeg hadde så og si aldri møtt helse-
vesenet. Nå har de betydd alt for meg. Da 
jeg lærte å kjøre rullestol, var det første jeg 
gjorde å kjøre ned til intensivavdelingen for 
å takke de som hjalp meg rett etter ulyk-
ken. Da jeg fikk første perm fra St. Olavs 
og kunne dra hjem, inviterte jeg ambulan-
semannskapet i Namsos til huset mitt for å 
takke dem. Det samme med turgåeren som 
hørte ropene mine. Jeg inviterte henne også. 
Måtte takke henne. 

– Da Ronny kom gående i gangen på St. 
Olavs med en rullator, etter å ha vært på 
Cato-senteret, trodde vi ikke det vi så, sier 
Berit Brurok. 

– Vi klappet, lo og gråt!

en fantastisk tilhelingsprosess
Tørhaug påpeker at Ronnys egne ressurser 
har stor betydning for utfallet av denne his-
torien.

– Han er ung, har pågangsmot, godt hu-
mør og treningserfaring. Dette spiller en 
stor rolle. 

– Det er motiverende for oss som holder 
til på den andre siden, helsevesenet, å opp-
leve noe sånt, sier Tørhaug.

– Og det hender iblant. At folk som ligger 
inne her går ut igjen. I Ronnys tilfelle var det 
som skjedde i alle leddene optimalt, helt fra 
starten av. Og det har ført til denne fantas-
tiske tilhelingsprosessen. 

Legen slår fast at mennesket har en fan-
tastisk omstillingsevne. 

– Det har vi alle sammen, om en kata-
strofe som dette skjer med oss. Og Ronnys 
historie gir oss pågangsmot til å jobbe og 
forske frem enda bedre rehabiliteringsmedi-
sinsk behandling. n

STØTTESPILLERE – Jeg er enormt takknemlig for hjelpen jeg har fått, sier Ronny Hestvik Olsen. – Uten 
alle de som har vært der for meg, fra dag en, ville jeg ikke vært her i dag. Her sammen med fysiotera-
peut Berit Brurok.


