
Disse og flere symptomer kan – når det ikke foreligger noen 
eksakt somatisk diagnose – kalles for sammensatte, uklare 
symptomer. De utgjør en stor gruppe pasienter som 
fysioterapeuter ofte møter og som utfordrer oss til å tenke 
nytt.

De siste 18 årene har fysioterapeutene Britt Fadnes og Kirsti 
Leira samarbeidet med professor i nevroanatomi Per 
Brodal om å forstå mer av samspillet mellom kroppslig og 
mental balanse, og hvordan man best tilrettelegger for 
god læring for å hjelpe pasienter ut av fastlåste tilstander.  
Ny kunnskap fra nevrovitenskap tvinger fram andre måter 
å forstå og arbeide praktisk på. Stikkordet er at hjernen må 
lære av kroppen. Balanse, bevegelser og optimal bruk av 
oppmerksomheten står i en særstilling når vi skal forstå mer 
av samspillet mellom kropp og hjerne. Dette er ferskvarer 
som stadig må oppdateres. Konsekvensen er at det må 
sikres god kvalitet i hverdagsbevegelser. I Balansekoden 
øver vi blant annet på avlæring av uhensiktsmessige 
kroppslige og mentale strategier og vi jobber med å 
erstatte disse med nye, gode vaner som skal gå opp nye 
spor i hjernen. 

På denne kursdagen vil deltagerne få en innføring i det 
teoretiske grunnlaget som Balansekoden bygger på, samt 
erfare ‘verktøy’ i praksis. Vi vil belyse teori og praksis knyttet 
til somatiske og mentale plager med pasient kasuistikker. 

Balanse – barnets viktigste prosjekt for å komme opp på to bein og utforske verden. For den 
aldrende avgjørende for å beholde funksjon og trygg livsutfoldelse. Balanse er hjernens 
førsteprioritet! 

Hva skjer når vår mentale eller kroppslige balanse trues? Symptomene som oppstår kan være 
ulike; kroppslig stivhet, smerter som ikke slipper taket, svimmelhet, utmattelse og usikkerhet/ 
angst og nedstemthet. Gamle strategier fungerer ikke, kroppen vil ikke samarbeide. 

Læringsorientert fysioterapi – En effektiv metode mot stress, 
uro, spenning og diffuse kroppslige symptomer, men også i 
behandlingen av nevrologiske lidelser og fallforebygging.
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