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Dokumentasjon av
psykomotorisk fysioterapipraksis

Deler og helhet i samspill

Gudrun Øvreberg
Et liv i bevegelse



Opptak og redigering
Fotograf Neil Fulton har stått for opptak, klipping og produksjon av 
filmen. Filmingen pågikk i løpet av 2008 og 24 timer med opptak 
var utgangspunktet for et omfattende redigeringsarbeid med mange 
 vurderinger og valg underveis.

Vi kunne ikke planlegge på forhånd hva som skulle skje under   filming – 
det var opptak uten manus. Likevel tar vi for gitt at kamera i rommet på 
ulike måter har påvirket behandlingene som vises. Pasientene som deltar i 
filmen er, med tre unntak, rekruttert fra prosjektgruppas fysioterapiprak-
sis – se kapitlenes kommentarer.

Gudrun fikk se gjennom forslaget til ferdig film for å ha mulighet til å 
redigere dersom det var sekvenser hun ikke ville gå god for. «Jeg burde jo 
ha sagt mye på en annen måte», sa Gudrun etter å ha sett prøvefilmen, 
«men det var nå slik jeg gjorde det der og da.» 

Den ferdige filmen
Det er blitt 5 timer med film fordelt på 4 DVD’er. Vi håper filmen kan 
være et bidrag for kollegaer i refleksjon over egen praksisutøvelse, og at 
den kan stimulere fysioterapeuter både i allmenn- og psykomotorisk 
praksis til å utforske samspillet mellom delene og helheten i kroppen og 
at filmen kan brukes i undervisningssammenhenger. 

Fysioterapifaget står etter vår mening i en særstilling når det gjelder å 
se og vurdere funksjon og arbeide med bevegelse og berøring – med 
varhet for reaksjoner og endringer. Vi har en genuin kompetanse vi kan 
rendyrke og utvikle og kan kanskje oftere invitere samarbeidspartnere inn 
i behandlingsrommet for å vise hva vi gjør? 

Gudrun Øvreberg – Et liv i bevegelse
Dokumentasjon av psykomotorisk fysioterapipraksis
Deler og helhet i samspill 

Bakgrunn for filmprosjektet
Berit Ianssen, Ingeborg Hanssen, Ingar Kvebæk, Alette Ottesen og 
Eli Rongved står sammen om denne filmen. Alle er fysioterapeuter, 
 spesialister i psykomotorisk fysioterapi (PMF), arbeider i klinisk  praksis 
og med undervisning, kursledelse og veiledning av studenter som er 
under videreutdanning i fagfeltet.

Vi er utdannet etter en mester-svenn modell ved Gudrun Øvrebergs 
Institutt i Harstad før videreutdanning i psykomotorisk fysioterapi ble 
drevet på høgskole- og universitetsnivå. Etter et skrivesamarbeid over 
flere år utgav gruppa sammen med Tom Andersen, som var  professor 
i  sosialpsykiatri ved Universitetet i Tromsø, boka Bevegelse, liv og 
 forandring på Cappelen Akdemisk Forlag i 1997. Kollegafelleskapet har 
etter den tid gjennomført flere prosjekter. 

Denne filmen startet med en søknad til Fond for etter og videreut-
danning av fysioterapeuter om støtte til å lage en undervisningsfilm om 
psykomotorisk fysioterapi. Bevegelse og fysioterapi egner seg for film-
mediet. Fondet kom oss i møte med tilbud om midler til å dokumentere 
Gudrun Øvrebergs praksisutøvelse i psykomotorisk fysioterapi: «Etter 
Fondsstyrets vurdering vil en dokumentasjon av Gudrun Øvrebergs 
 praksisutøvelse ha historisk verdi og vil kunne være et supplement i etter- 
og videreutdanning i fysioterapi.»



INNHOLDSFORTEGNELSE FILM:

Gudrun Øvreberg – Et liv i bevegelse
Dokumentasjon av psykomotorisk fysioterapipraksis
Deler og helhet i samspill

DVD 1
Kapittel 1
Et liv i bevegelse 2 min     

Kapittel 2
Fra fysioterapeut til psykomotorisk fysioterapeut i liv og virke 30 min      

Kapittel 3
Pasienter og fenomener i fysioterapipraksis              
Deler og helhet i samspill                                                

3.1  Pasient med pusteproblemer, angst og uro 24 min 
3.2  Pasient med ryggsmerter 18 min 
3.3  Pasient med smerter i nakke og skuldre 9 min  
3.4  Pasient med knesmerter 10 min  
      En ganganalyse

DVD 2
Kapittel 4
Nyskapende praksis innen psykomotorisk fysioterapi  

4.1     Bevegelsesgrupper på psykomotoriske prinsipper    
4.1.1  Bevegelsesgruppe 19 min   
4.1.2  I bevegelse med videreutdanningsstudenter på 
 fysioterapiutdanningen, Høgskolen i Oslo 30 min   
4.2     Psykomotorisk fysioterapi til gravide 

TUSEN TAKK TIL

Gudrun som er «deg selv» – også foran kamera. Takk for hvordan du 
har delt kunnskap og erfaringer med oss og for alt vi har fått tatt del i 
 sammen med deg på din vennlige, tillitsfulle og rause måte.

Alle dere som har vært villige til å la dere filme, – pasienter, kollegaer og familie.

Neil Fulton for fint samarbeid, godt profesjonelt arbeid og for at du fikk 
øye for hva vi ønsket å få fram.

Eva Charlotte Nilsen for råopptakene med Tom Andersen.

Anne-Marie Aubert for veiledning både i søknadsprosessen og underveis 
til endelig produkt.

Kirsten Ekerholt som i starten av vår prosess kom med innspill og stadig 
er en pådriver for å dokumentere fagutøvelsen vår. 

Harstadhamn Psykomotorisk Fysioterapi i Harstad og Høgskolen i 
Oslo (HiO – som nå heter Høgskolen i Oslo og Akershus – HiOA) og 
 studentene der for at vi fikk gjøre opptak.

Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter for økonomisk 
støtte til prosjektet.

Og tusen, tusen takk til Berit, Eli, Ingar og Ingeborg for samarbeidet – 
for at vi har fått til dette sammen. Takk for et fantastisk arbeidsfelleskap 
og vennskap. Jeg er veldig takknemlig for å få ta del i det.

Lillehammer, 2010/2014

Alette Ottesen, prosjektleder



Kapittel 9
Det finnes ingen fasit – Å gjøre faget til sitt eget     

9.1  Ingeborg Hanssen 3 min
9.2  Berit Ianssen 5 min                                                                                                  
9.3  Ingar Kvebæk 4 min 
9.4  Alette Ottesen 5 min
9.5  Eli Rongved 1 min

KOMMENTARER TIL KAPITLENE

Kapittel 1
Gudrun har så lenge vi har kjent henne vært i stadig bevegelse på mange 
plan og er det fortsatt. I dette kapitlet ser vi Gudrun bevege seg sammen 
med fysioterapeuter i videreutdanning i psykomotoriske  fysioterapeuter. 
Samtidig sier hun noe om sitt forhold til å bevege seg og arbeide. 
 Opptaket er gjort i gymsalen på HiO. 

Kapittel 2
Gudrun er her i samtale med Berit Ianssen ved hytta si i Straumsbotn i 
Kvæfjord.

Knut som omtales er Knut Øvreberg, Gudruns ektefelle. Han var  utdannet
lege og spesialist i lungesykdommer. Gudrun fikk utvidet kunnskap om 
lungesykdommer gjennom samarbeidet med Knut. Han på sin side, ble 
gjennom kjennskapen til psykomotorisk fysioterapi opptatt av hva stivhet 
i brystkassa førte til av pusteproblemer – noe han leste av på lungetestene.
Knut mente det var liten oppmerksomhet på dette i hans fag.

Gudrun omtaler også Tom som er Tom Andersen. De samarbeidet blant
annet om undervisning av medisinerstudentene i Tromsø. Tom var 
pådriver for «muskelkurset» i studiet fordi han ønsket at studentene 
skulle lære om de vanligste plagene leger møter i allmennmedisin. En 

4.2.1  Om bekkenproblematikk under svangerskap 3 min 
4.2.2  Behandling av kvinne, gravid 37.uke 18 min

DVD 3
Kapittel 4 fortsetter

4.3    Psykomotorisk fysioterapi til barn   
4.3.1  Aktiv gutt med smerter i brystryggen 41 min   
4.3.2  Jente med pusteproblemer - konkurransesvømmer 20 min 

DVD 4
Kapittel 5

Undervisning og veiledning    
5.1  Undervisning på videreutdanning for fysioterapeuter, 
 Høgskolen i Oslo  7 min       
5.2  Klinikk for psykomotoriske fysioterapeuter 4 min
5.3  Refleksjoner etter arbeidet med pasienten 9 min

Kapittel 6
«Kluet er hendene» 11 min     

Kapittel 7
Erfaringer fra praksis  

7.1  Om bekkenbunn og inkontinens 4 min
7.2  Om å svelge 4 min
7.3  Om rumpestøtte framfor ryggstøtte 3 min                                    
7.4  Om god bevegelighet i ryggen 2 min
7.5  Om strekken i kneet 7 min

Kapittel 8
Tom Andersen om sitt arbeid 10 min



Gudrun understreker betydningen av underlaget vi beveger oss på. 
 Gulvet i hennes grupperom er derfor spesialbygget og gir svikt. Opptaket 
til 4.1.1 er gjort i dette rommet.

4.2 Bülow-Hansen behandlet ikke gravide. Gudrun erfarte at PMF var 
godt egnet til å behandle plager i svangerskapet. Hun fikk etter hvert 
henvist mange gravide med bekkenplager og skaffet seg et stort erfarings-
grunnlag.

4.3 I samarbeid med barnelege Harald Dramsdal utforsket Gudrun 
psykomotorisk fysioterapi til barn. Barnelegen utredet mange med 
 negative funn på de medisinske undersøkelsene, mens den psyko-
motoriske kroppsundersøkelsen viste kroppslige funn i samsvar med 
plager. Etter hvert henviste også fastleger barn til psykomotorisk 
 fysioterapi.

4.3.1 Viser behandling av sønnen til en i prosjektgruppa.

Kapittel 5
Gudrun har drevet utstrakt undervisningsvirksomhet. Utallige fysio-
terapeuter har fått sin videreutdanning under hennes veiledning. Hun 
har holdt en rekke kurs i NFFs regi, undervist studenter på 29 kull 
på medisinstudiet i Tromsø og mange kull på videreutdanningen for 
fysioterapeuter ved høgskolene i Oslo, Trondheim og Tromsø. Gjennom 
alle år har hun vært en etterspurt foredragsholder for leger, sykepleiere, 
stemmepedagoger m.m. 

Gudrun har i alle år åpnet behandlingsrommet sitt for kollegaer og sam-
arbeidspartnere og vist dem hva hun gjør. Hun har lært samarbeidende 
leger å se på kropp, palpere muskulatur, gjøre funksjonsprøver og se 
 sammenhengene mellom levd liv og plager. Mange fysioterapeuter og 
leger har fått delta på klinikker ved hennes institutt.

periode var Tom knyttet til Voksenpsykiatrisk poliklinikk i Harstad og 
kombinerte arbeidet der med besøk på Gudruns institutt der vi som var 
under utdanning presenterte ulike problemstillinger i reflekterende team. 

Tom og Gudun filmet også Aadel Bülow-Hansen i arbeid med pasienter. 
Tom skrev ned hvert ord som ble sagt under disse opptakene som 
utgangspunkt for boka Aadel Bülow-Hansens fysioterapi, utgitt i 1986. 
De originale filmopptakene fra dette arbeidet oppbevares ved Seksjon for 
Fysioterapivitenskap ved Universitetet i Bergen.

Kapittel 3
Her er Gudrun filmet i klinisk arbeid. Hun har nå avviklet sin 
formelle avtalepraksis. Fortsatt tar hun i mot pasienter og er aktiv med 
u ndervisningsvirksomhet og kollegaveiledning.

Opptakene 3.1, 3.3 og 3.4 er gjort i bevegelsesrommet i Storgata.

Opptaket til 3.2 er gjort hos Ottesen/Kvebæk Psykomotorisk Fysioterapi 
på Lillehammer.

3.3 Viser behandling av en kollega.

3.4 Viser behandling av en i prosjektgruppa. 

Kapittel 4
Gudrun snakker og refererer innledningsvis flere ganger hva «hun» stod 
for. «Hun» er Aadel Bülow-Hansen.

4.1 PMF var i utgangspunktet en individuell behandlingsform. Gudrun 
har vært nyskapende ved å starte bevegelsesgrupper på psykomotoriske 
prinsipper.  



Denne filmen viser et lite utsnitt av pasienter og fenomener vi arbeider 
med innen vårt fagfelt. 

Prosjektet er godkjent av Datatilsynet. Det foreligger samtykkeerklæring 
etter datatilsynets retningslinjer om informert, skriftlig samtykke fra alle 
medvirkende i filmen.

Gruppens produksjoner:

Hefter og bøker
•	 Aadel	Bülow-Hansens	fysioterapi																																																																																																											
•	 Samling	av	Gudrun	Øvrebergs	skriftlige	materiale	om	
 psykomotorisk fysioterapi 
•	 Aadel	viser	vei.	Utgitt	av	NFF’s	faggruppe	for	psykomotorisk	
 fysioterapi i anledning 100-årsjubileet for Bülow-Hansens fødsel   
•	 Bevegelse,	liv	og	forandring
•	 Norwegian	Psychomotor	Physioterherapy	–	Movements	of	Life																																																																													

Filmer 
•	 Gudrun	Øvreberg	–	Et	liv	i	bevegelse.	Dokumentasjon	av	
 psykomotorisk fysioterapipraksis. Deler og helhet i samspill  
•	 From	the	Field	of	Norwegian	Psychomotor	
	 Physiotherapy;	A	Glimpse	into	Practice	and	Understanding
•	 Tom	Andersen	Et	intervju	En	samtale	Et	foredrag			
•	 Tom	Andersen	An	Interview	A	conversation	A	Lecture

For informasjon og bestilling: berit.ianssen@ntebb.no

5.1 Gudrun underviser i psykomotorisk fysioterapi på Høgskolen i Oslo 
og Akershus.

5.2 Klinikk for psykomotoriske fysioterapeuter på Harstadhamn 
 Psykomotorisk Fysioterapi i Harstad.

Kapittel 6
Vi ser Gudruns hender i arbeid for å understreke det hun stadig sier; 
hendene må øves og øves – vi kan ikke lese oss til å få gode arbeidende 
hender. Bülows sa at «kluet er hendene».

Kapittel 7
Dette kapitlet kunne blitt uendelig.
Gudrun deler noen av sine erfaringer som kan utforskes videre.

Kapittel 8
Filmmaterialet i dette kapitlet er et råopptak fra 2006 gjort av fotograf 
Eva Charlotte Nilsen, Rampelys AS. I samtale med Eva snakker Tom om 
sin måte å arbeide på og hva psykomotorisk fysioterapi og samarbeidet 
med Gudrun har betydd for hans arbeid. 

Kapittel 9
Her ser vi prosjektgruppa i arbeid samtidig som vi sier noe om hvordan 
Gudrun som veileder har påvirket vår praksis. 

Gudruns gav oss tillit og øste raust av sin erfaring. Mye av  veiledningen 
var preget av «learning by doing». Vi startet arbeidet med pasienter 
 individuelt og med bevegelsesgrupper for å øve, holde på, se, kjenne, 
spørre og stole på at vi ville få faget i kroppen litt etter litt. 

Gudrun tydeliggjorde grunnprinsippene i psykomotorisk fysioterapi, 
veiledet oss og minnet oss om at det ikke finnes en fasit.


