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Livsstyrketrening 

• Et pedagogisk helsefremmende tiltak i gruppe 
• Har fokus på: 
        -ressurser og muligheter framfor symptom og plager 
        -aksept som viktigste forutsetning for endring 
        -trene oppmerksomt nærvær(mindfulness) 

• 6 - 8 deltakerere 
• 9 samlinger 
• Oppfølgingssamling etter ca 6 mnd 
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Bakgrunn for programmet 
 Arbeidsmedisiner Liv Haugli og sjukepleier/pedagog Eldri Steen 
sitt doktorgradsarbeid:   
 
• Personer med muskel/skjelettsmerter opplevde mindre 

smerter, bedre smertemestring, bedre psykisk helse, lavere 
helsetjenesteforbruk og lavere uføre - og attføringsklienter  
enn kontrollgruppa 

 
Heidi Zangi sitt doktorgradsarbeid: 
• Deltakere med inflammatoriske revmatiske sykdommer viste 

signifikant reduksjon i emosjonelt stress og tretthet (fatigue), 
samt økt tro på egne evner til å mestre smerter og andre 
symptomer etter kurset sammenlignet med kontrollgruppen 
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Livsstyrketrening- 
teoretisk rammeverk 

• Fenomenologi – kroppen som meningsbærande og 
uttrykksfullt objekt 
 

• Konfluent pedagogikk   
      - å lære er å oppdage, erfaringsbasert læring 
      - læring skjer gjennom tanker, følelser og kropp 
      - prosesser som strekker seg over tid 

 

• Mindfulness       
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Mindfulness 
• Styrke vår 

oppmerksomhet og evne 
til å holde fokus. 

• Observere oss selv og 
omgivelsene våre, og 
være til stede med ting 
som de er med en åpen, 
vennlig, nysgjerrig og 
aksepterende holdning. 

• Utfordre autopiloten vår 
og ta mer bevisste valg. 
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HOLDNINGEN E  I 
O P P M E R K S O M T  N Æ RVÆ R  

• Ikke-dømmende, vennlig 

• Tålmodighet 

• Nybegynnersinn / barns blikk 

• Aksept 

• Ikke streve 

• Tillit 

• Gi slipp / slippe taket 



Målgruppa 

 
 

•  Menneske med sammensatte plager knyttet 
til muskel- og skjelettlidelser, stressreaksjoner, 
utmattelse og lettare depresjoner.  
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Tema 
• Om kroppen kunne snakke…Kraften i oppmerksomt nærvær 
• Hvem er jeg- spesielt fokus på ressurser 
• Verdier – hva er viktig for meg 
• Hva trenger jeg? Om å sette egne grenser 
• Sterke og svake sider 
• Glede/arbeidsglede 
• Dårlig samvittighet 
• Ressurser , muligheter og valg 
• Avslutningssamling 
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Eksempel på en kursdag- tema 
glede/arbeidsglede 

 Oppmerksomhetsøvelse, erfaringer siden sist, hjemmeoppgave 
 Enkle kroppsbevegelser (mindful yoga) 
 Glede/arbeidsglede- fantasireise 
 Ufullstendige setninger om glede/arbeidsglede 
 Fortsettelse fantasireise 
 Tekning- gleden mi slik den er nå,  og slik jeg ønsker den skal være 
 Dele ufullstendige setninger og tekning to og to 
 Veiledning i plenum med fokus på erfaringer og overføring til hverdagen 
 Hjemmeoppgave: legge merke til gleda/arbeidsglede i hverdagen, lytte til 

cd/spor med oppmerksomhetsøvelse daglig 
 Oppmerksomhetsøvelse til slutt 
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Deltakarene får 
mulighet til å: 

 
• Styrke sin egen autoritet og selv finne 

fram til løsninger og hva som er bra for 
seg 

• Bli kjent med seg sjøl 
• Øve på å lytte til kroppen 
• Bevisstgjøre seg sjøl i forhold til egen 

livssituasjon og jobbsituasjon knytt  til 
ulike tema 
 

• Trene på å innarbeide ulike 
meistringsstrategier  

• Trene på å ta valg i samsvar med egne 
verdier 

• Lytte og lære av hverandre i gruppa 
• Ikke fokus på diagnoser og symptomer, 

men ressurser og muligheter 
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Eksempel på tilbakemeldinger frå 
deltakerene 

• Blitt mer bevisst på mønstre i hverdagen og tar mer 
bevisste valg 

• Fått flere verktøy til å mestre utfordrerne situasjoner 
• Særlig nyttig med pustepauser 
• Kjenner meg gladere 
• Mer ro 
• Har oppdaga at jeg har flere ressurser 
• Nye perspektiv 
• Mer arbeidsglede 
• Mer kjent med meg sjøl 
• Trygghet i gruppa 
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Referanser 
• Kroniske smerter og selvforståelse.  Utvikling og evaluering av en læringsmodell 

som vektlegger kroppen som meningsbærer Liv Haugli og Eldri Steen . Det 
medisinske fakultet / Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo 
2001 

• Zangi HA, Mowinkel P, Finset A, Eriksson LR, Høystad TØ, Lunde AK, Hagen KB A 
mindfulness-based group intervention reduced psychological distress and fatigue 
in patients with inflammatory rheumatic joint diseases: a randomised controlled 
trial Annals of the Rheumatic Diseases 2011 -12 

 
• Evalueringsrapport for prosjektene Livsstyrketrening og Mindfulness (MBSR) i 

Helse Sør-Øst 
 

• Rapport fra prosjektet ”Kvinners jobbtilknytning – en forklaring på fravær?” 
       Elin M. Fjeldbraaten, Sørlandet sykehus HF 

 



Takk for oss! 

camilla.fosse@helse-forde.no 
nina.johnsen.midtbo@helse-forde.no 

Takk for meg! 
 
 
 
 
Nina.merete.johnsen.midtbo@helse-forde.no 
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