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– jeg ville ikke tatt på meg selv engang.
I 10 år har «Lars» sittet fengslet for sede-

lighetsforbrytelser. I de seks siste, har han 
gått i behandling. 

Likevel besluttet Lagmannsretten at for-
varingsdommen måtte forlenges med tre år. 

– Jeg fikk dommen opplest før helgen. 
De mener at jeg lider av dyssosial person-
lighetsforstyrrelse, til tross for at jeg har 
utelukkende gode skussmål fra behandlerne 
og tiden i fengsel. Dommen vil bli anket til 
Høyesterett, sier «Lars». Av hensyn til fami-
lien, vil han ikke stå frem med sitt egentlige 
navn.

Da han fikk sin første dom, og etter at 
pressen hadde skrevet om saken, begynte 
«Lars» soningen i et lokalt fengsel. I løpet 
av de tre første årene var han utsatt for flere 
voldsepisoder. 

– Som sedelighetsforbryter, er du helt ne-
derst på rangstigen. Du lever utrygt bak mu-
rene. Det er vanskelig å grave i sjela si under 
slike forhold, sier «Lars».

Først da han ble overført til Ila, fikk 
«Lars» tilbud om å følge et behandlings-
program. I fengselet har han også begynt å 
studere. To eksamener er utsatt. Etter retts-
runden om løslatelse, har det vært vanskelig 
å holde fokus. På hverdager blir han låst ut 
av cella kl. 07:00, og inn igjen kl. 20:40. Tan-
kene kverner, og manifesterer seg etter hvert 
som fysiske plager. Når hodet kjører, greier 
ikke kroppen å slappe av.

– Jeg har vært et skikkelig rasshøl. Men 
jeg er en annen person i dag enn for sju år 
siden. Tiden i gruppeterapi og hos psykolog 
har forandret meg, jeg har greid å ta tak i 
alt det vanskelige som bygget seg opp gjen-
nom oppveksten. Det har vært en beintøff 
prosess. Men jeg vil at det som skal definere 
meg til slutt, er at jeg har gjort alt jeg kan for 
å fikse opp i feilen mine, sier «Lars».

Fokuserer på behandlingen
– Han er mer anspent nå enn da han var her 
sist, sier fysioterapeut Merethe Bruun.

«Lars» har lagt seg på behandlingsben-
ken. Han har Bekhterevs. I dårlige perioder, 

kan han bruke en time fra liggende til sit-
tende stilling. «Lars» har gått til både fy-
sioterapeut og kiropraktor tidligere, og har 
prøvd ut betennelsesdempende medisiner. 
Han mener fysioterapi er metoden som fun-
gerer best. Etter behandling, føler han seg 
mindre anspent og stresset. Hver morgen og 
kveld, gjør han tøyningsøvelser på cella. Nå 
er Bruun i gang med triggerpunktbehand-
ling, for å løse opp spenninger i de anspente 
musklene.

Behandlingsrommet ser ut som på en 
hvilken som helst institusjon: stort og luftig, 
ribbevegger og redcord. Men foran vindu-
ene er det gitter, og pasientene som kommer 
hit, er blant Norges farligste fanger.

Ila har plass til 124 innsatte, over halvpar-
ten av plassene er tilrettelagt for forvarings-
dømte. Fengselet har en egen helseavdeling 
med lege, sykepleiere, psykiater/psykolog, 
fysioterapeut og tannlege. Det er Bærum 
kommune som er ansvarlig for helsetjenes-
ten på Ila, og avdelingen tilbyr de samme 
tjenestene som ute i samfunnet. 

– Den ene dagen, leser jeg i avisen om det 
grusomme de har gjort mot andre mennes-
ker. Dagen etter, møter de opp her for å få 
fysioterapi. Jeg kan ikke tenke på hva de sit-
ter inne for, men må fokusere på behandlin-
gen, sier Bruun, som er eneste fysioterapeut 
på Ila.

Bruun har jobbet her i snart fire år. I 2011 
var hun ferdig med spesialiseringen innen 
psykomotorisk fysioterapi, men på Ila er 
hun ansatt i 60 prosent stilling som fysio-
terapeut. Ofte velger hun å vite så lite som 
mulig om hva de innsatte sitter fengslet for, i 
forkant av første konsultasjon.

– Jeg tenker at det kanskje vil påvirke re-
lasjonen oss imellom. Hvis jeg har rukket 
å bli kjent med en annen side av personen 
først, kan det være enklere å forholde seg til 
det de sitter inne for senere, sier hun.

spør aldri først
De som havner bak murene på Ila, kommer 
sjelden rett fra en straight A4-tilværelse. 
Ofte har de levd turbulente liv. På Ila er det 

Drap, grovt ran, og voldtekt – de innsatte i ila fengsel og forvaringsanstalt sitter på lange 
dommer. Mange av dem har god nytte av fysioterapi, både fysisk og psykisk.
tekst tone elise eng Galåen 
tg@fysio.no

ALENETID De innsatte på Ila blir låst ut av cella kl. 07:00 og inn igjen kl. 20:40. Timene imellom tilbrin-
ges alene, ofte liggende på senga. Mange klager på dårlig madrass. Foto: Trond Isaksen/Statsbygg
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nok av tid til å gruble over årsaken til at de 
havnet her, kanskje til og med på ubestemt 
tid. Da kan det være godt å ha noen å snakke 
med, som verken er medfange eller fengsels-
betjent, men en helt vanlig fysioterapeut.

– Jeg spør aldri om noe for å få samtalen 
i gang, de må begynne å snakke selv. Det er 
viktig at de ikke føler seg presset til å fortelle 
om noe de ikke har lyst til. Hvis jeg stiller 
spørsmål underveis, sier jeg alltid at de ikke 
behøver å svare. Men det gjør de som regel. 
Noen åpner seg, ikke veldig detaljert, men 

nok til at jeg forstår tegninga. Da hører jeg 
på dem. Mange bærer med seg en ødelagt 
barndom, sier Bruun.

De innsatte sliter med de samme fysiske 
plagene som folk flest. Vondt i nakke, skul-
dre, rygg og armer, er gjengangere også i be-
handlingsrommet på Ila. Flere klager på at 
de går opp i vekt av å sitte inne. Men en god 
del er svært fysisk aktive, med kneskader 
og overtråkk som resultat. Da kan det være 
utfordrende, når fysioterapeuten ber dem ta 
det med ro fordi de er overtrente.

– For mange blir trening det eneste de har 
å se frem til i løpet av dagen. Noen har trent 
mye utenfor fengselet, og fortsetter innenfor 
murene, andre blir bitt av treningsbasillen 
fordi det gir dem noe å gjøre. Det er også 
vanlig å bruke trening som en ventil for sin-
ne og frustrasjon, sier Bruun.

Ila fengsel prøver å tilrettelegge for mest 
mulig aktivitet. De innsatte studerer og job-
ber. Rett utenfor murene finnes et gartneri, 
hvor mange av fangene har arbeidsplassen 
sin. Likevel tilbringer de mye tid på cella ale-

SAMTALEPARTNER «Lars» har Bekhterevs, i perioder er han sterkt plaget. Fysioterapeut Merethe Bruun løser opp i muskelspenninger, og tidvis også i vonde 
tanker.  – Jeg spør aldri om noe. Den innsatte må begynne å snakke selv, sier Bruun. Foto: Tone Elise Eng Galåen
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ne. Da kan litt ryggvondt bli altoppslukende.
– De har veldig god tid til å tenke og føle 

og kjenne etter. Det blir også til at de ligger 
mye på senga, mange klager på dårlig ma-
drass. I et fengselsliv er det veldig viktig å 
holde seg i aktivitet, i det minste gå noen 
runder i luftegården for å bevege seg litt, sier 
Bruun.

Uvant med fysisk berøring
Innsatte som vil holde seg i form, har flere 
muligheter. Gymsalen er relativt ny, og inne-

holder blant annet tredemøller, spinningsy-
kler og romaskin. I et eget treningsrom, fin-
nes apparater, men ikke løse vekter. De som 
bruker treningsrommet har som regel trent 
mye før. De vet hvordan det skal gjøres. I 
luftegården kan de innsatte gå sammen og 
spille fotball, eller bruke tiden på å løpe eller 
rusle rundt. Lufting skjer på ettermiddagen, 
og varer i halvannen time. Ikke alle får ha 
med seg utstyr, som for eksempel trenings-
strikker, på cella. Så når den innsatte er låst 
inn for kvelden, har fysioterapeutens pasi-

enter stort sett fått hjemmeøvelser med bruk 
kun av egen kroppsvekt.

Tre dager i uken, arrangerer fritidsavde-
lingen på Ila morgentrening. Sammen med 
en av sykepleierne, har Bruun startet opp en 
egen, ukentlig fellestrening, først og fremst 
med tanke på de som er overvektige. 

– Da kjører vi sirkeltrening. Mange må 
trene seg opp før de tør å bli med på mor-
gentreningene, de føler seg tjukke og skam-
mer seg over kroppen sin. Jeg er også med 
på to av treningene i regi av fritidsavdelin-

Fakta
ila fengsel og forvaringsanstalt har 124 plasser fordelt på 12 avdelinger. 67 plasser  
er tilrettelagt for forvaringsdømte.

Helseavdelingen tilbyr de samme tjenestene som i samfunnet for øvrig, blant annet 
fysioterapi. alt helsepersonell er ansatt i Bærum kommune.

De innsatte kan benytte treningsrom og idrettshall med blant annet apparater, trede-
møller og romaskiner.

under lufting kan de innsatte gå sammen og spille fotball på egen fotballbane.
Fritidsavdelingen på ila arrangerer morgentrening for de innsatte tre ganger i uka.

Fysioterapeut og sykepleier kjører ukentlig sirkeltrening for overvektige innsatte.
Mange innsatte bruker trening for å få utløp for sinne og frustrasjon.

MORGENTRENING Fritidsavdelingen på Ila arrangerer fellestrening tre dager i uka. Mange av de inn-
satte bruker trening for å få utløp for sinne og frustrasjon. Foto: Jaro Hollan/Statsbygg
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gen, for å kunne følge opp de av pasientene 
mine som deltar der, sier Bruun.

– Er det fristende for de innsatte å sette 
likhetstegn mellom fysioterapi og velværebe-
handling?

– Det hender at jeg må avslutte behand-
lingen fordi det er tydelig at de kommer hit 
for å få fri. Mange har sett for seg at de skal 
få massasje. I stedet får de øvelser og tøynin-
ger som de må gjøre selv, med oppfølging fra 
meg innimellom. Men jeg har også pasien-
ter som beskriver behandlingstilbudet som 
et fristed der de kan snakke med noen, sier 
Bruun.

Etter at de har gått til behandling en 
stund, kan Bruun se om pasienten er sliten 
eller deppa. Ofte er årsaken lite søvn og 
vonde tanker. En tilværelse tett på mennes-
ker du verken kjenner eller stoler på, gjør 
heller ikke underverker for eventuelle spen-
ningsplager. Sammen med Bruun, øver pa-
sientene seg på å fokusere på kroppen, ikke 
tankene.  

– Hvordan reagerer de innsatte på berø-
ring?

– Mange er ikke vant til å bli tatt på, og 
rykker til. Men jeg forbereder dem på hvor 
det skal skje, på ryggen, armen, leggen osv. 
Jeg har aldri fått negative reaksjoner. De fles-
te føler nok at dette med berøring tross alt 
hører hjemme her på behandlingsrommet, 

og at en slik tilnærming påvirker dem på en 
positiv måte. Selv om jeg sjelden benytter 
psykomotoriske prinsipper bevisst, reflekte-
rer jeg ofte over viktigheten av berøring, sier 
Bruun. 

– Blir møtt som den jeg er
«Lars» ble mobbet gjennom hele oppvek-
sten. Selv ikke når han skar av seg tuppen 

på pekefingeren for å slippe å gå på skolen, 
var det noen som skjønte at alt ikke var som 
det skulle. Etter hvert ble han den store, tøffe 
gutten som kunne sloss. Når han prøvde å 
åpne seg, trakk folk seg unna. 

– Jeg har seriøse problemer med å se meg 
selv i speilet. Det handler om all dritten jeg 
må gå og drasse på, det jeg har gjort mot an-
dre, de handlingene som jeg på mange måter 
føler at jeg aldri får gjort opp for. At Merethe 
klarer å se forbi alt dette, betyr enormt mye, 
sier «Lars».

– Er det godt å bli tatt på?

– Selvfølgelig er det det. De fleste som 
sitter i fengsel, savner fysisk berøring. Om-
sorgen har en effekt utover det å holde den 
kroniske sykdommen i sjakk. Det er en 
medmenneskelig kontakt som ikke finnes 
ellers i fengselssystemet, og som gjør det 
mulig å slappe av et lite øyeblikk. Det er lett 
å tro at det eneste du er, er det du har gjort. 
Fysisk ville jeg hatt en helvetes fengselshver-
dag hvis jeg ikke hadde hatt Merethe. Men 
behandlingen gir avkastning langt utover 
det kroppslige, sier «Lars». 

For «Lars» handler timene hos Merethe 
om å ha et sted å gå til hvor han ikke føler 
seg avskydd. Han beskriver fysioterapitime-
ne som øyeblikk hvor han blir møtt som den 
han er, og kaller Merethe for ett av sine få 
tillitsmennesker i fengselet. 

– Det er få mennesker jeg kan betro 
meg til som Merethe, og for meg har disse 
pustehullene vært helt avgjørende, også for 
min psykiske helse. Det handler like mye 
om behandleren som behandlingen. Vi har 
en åpen dialog. Det er ikke til mange men-
nesker jeg kan fortelle at jeg er redd, eller lei 
meg, sier «Lars».

Bruun sier hun aldri har følt seg direkte 
redd på jobb, aldri trukket i alarmen hun går 

med. Utenfor døra til behandlingsrommet, 
sitter det alltid en vakt.

– Går det an å få et normalt behandler-
pasient-forhold til mennesker som har gjort 
grusomme ting?

– Ja, det gjør det. Noen ganger er det van-
skelig å forstå at den innsatte har gjort det 
han har gjort. Jeg blir ofte kjent med en helt 
annen side av de straffedømte. Det hender 
at folk spør meg om fanger fortjener fysiote-
rapi. Jeg kan forstå tankegangen, men de har 
lik rett til helsehjelp som resten av befolk-
ningen, sier Bruun. n

ALDRI REDD – Noen ganger er det vanskelig å 
forstå at den innsatte har gjort det han er gjort, 
sier Merethe Bruun. I rolllen som fysioterapeut, 
blir hun ofte kjent med en annen side av den 
straffedømte.  

Mange er ikke vant til fysisk 
berøring, og rykker til.
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– Mange innsatte lider av en 
dyssosial personlighetsfor-
styrrelse, og trenger hjelp til 
å regulere seg selv bedre, sier 
Merete tønder, leder for nFFs 
faggruppe for psykomotorisk 
fysioterapi. 
tekst tone elise eng Galåen 
tg@fysio.no

– De er ofte avvikende både i tanker og fø-
lelser, sier hun

Tønder har tidligere jobbet innen psykia-
trien, og hatt fengselsinnatte som pasienter. 
På traumekursene hun for NFF, jobber flere 
av deltagerne innen fengselsvesenet.

– Min erfaring er at det er mye ubehand-
lede psykiske plager blant de innsatte i nor-
ske fengsler, blant annet ADHD, traumer, 
og personlighetsforstyrrelser. Mange prøver 
å håndtere dette med rus, noen også med 
selvskading. I tillegg er selvmordsraten høy, 
og miljøet bak murene tøft og utrygt. De 
innsatte har ofte levd med mye stress i krop-
pen gjennom lang tid, både før og etter de 
havnet i fengsel, sier Tønder.

Hun mener at det er viktig å finne frem 
til det underliggende problemet. For mange 
kan det å snakke direkte om traumatiske 
opplevelser bli for sterkt. Da kan det å jobbe 
gjennom fysisk berøring være et alternativ, 
slik at pasienten får tak i følelsene som ligger 
i kroppen. Ofte kan det da bli enklere for pa-
sienten å sette ord på hvordan han eller hun 
har det. Pasienten og behandleren utforsker 
symptomene i den konteksten pasienten be-
finner seg i, og prøver sammen å finne en 
konstruktiv metode for å kontrollere uro og 
vanskelige følelser. 

– Stress og traumatiske opplevelser over 
tid, vil være med på å forme oss som men-
nesker. Ved å gå inn gjennom sanseintegre-
rende øvelser som berøring, lek og rytmiske 
øvelser, kan vi si at berøring hjelper følelses-
senteret i hjernen med å bli bedre regulert 
med hensyn til tanker, atferd og impulser. 
For mange kan det handle om å finne en god 
alternativ måte å ruse seg på, for eksempel 
gjennom idrett som gir et adrenalinkick, sier 
Tønder.

gir bedre impulskontroll
Effekten av berøring og nærhet, er et om-
diskutert tema. Men forskning viser at god 
berøring og kroppskontakt stimulerer til 
økt produksjon av hormonet oksytocin som 
fremmer velvære. Forskningen viser også 
at menn profitterer mer på berøring enn 
kvinner, uten at man helt har klart å slå fast 
hvorfor. God berøring roer ned nervesyste-
met slik at blodtrykket senkes. Da blir det 
enklere å reflektere rundt det som skjer i ens 
egen kropp.

– God berøring krever at det på forhånd 
etableres en god allianse mellom pasient og 
behandler, slik at den som blir berørt tør å 

si ifra og sette grenser. Når du greier å skape 
et rom der pasienten klarer å hvile litt mer i 
kroppen sin, kan man klare å skape nye for-
bindelser i hjernen. Dette kan blant annet gi 
bedre impulskontroll, sier Tønder.

For å få til en omstilling, er det ifølge 
Tønder avgjørende at pasienten får hjelp til å 
bearbeide det mentale.

– God refleksjonsevne kommer først når 
hjernen er med, og det skjer når vi jobber 
gjennom kroppen. Det er bra for fysiotera-
pien generelt, at vi nå gjennom forskning på 
hjernen får bekreftet at berøring kan være 
veien inn for å hele skader i nervesystemet, 
sier Tønder. n

Lever med mye stress i kroppen

GOD BERØRING – Det må på forhånd etableres en god allianse mellom pasient og behandler, slik at den 
som blir berørt tør å si ifra og sette grenser, sier psykomotorisk fysioterapeut, Merete Tønder.  
Foto: Kai Hovden


