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Hvor kommer ryggplagene fra og hvorfor 
forsvinner de ikke? Det er så frustrerende å 
ikke få svar. Eller kanskje får du altfor mange 
svar. Kanskje får du vite at det «sitter i hodet» 
eller at det er «uspesifikke smerter». Hva er 
egentlig årsaken til at smertene ikke forsvinner?

Tidligere fantes det enkle forklaringsmodeller. 
Men mennesket er ingen enkel maskin. 
Etter hvert fant forskerne ut at langvarige 
ryggplager ikke kan forklares med gamle 
teorier. Det var behov for en ny modell. 

Moderne medisin går ut i fra en biopsykososial 
modell. Det vil si: både biologi, psykologi og 
miljøet rundt deg spiller inn. Langvarige ryggplager 
påvirkes av både fysiske, mentale og sosiale faktorer. 
Friskhjulet tar hensyn til de syv viktigste faktorene.

Friskhjulet-testen på de neste sidene vil vise deg 
hvilke av disse faktorene du bør jobbe videre med 
for å få mindre ryggsmerter. For hver av disse 
faktorene, vil du senere i boka finne konkrete tiltak 
du kan gjøre. Etter en måned anbefaler vi at du 
tar testen på nytt. Slik får du se fremgangen din. 

Hvis du ikke ønsker å skrive i boka, kan du laste 
ned Friskhjulet på ryggbok.no/friskhjulet 

Hva om jeg allerede har full skår?

Første del av boka handler om å ta deg fra 0 til 8 
på alle faktorer i Friskhjulet. Del to er viderekomne 
programmer og passer bra når du skårer høyt på 
styrke, bevegelighet og holdning. Når du mestrer 
de grunnleggende øvelsene, vil de viderekomne 
programmene gi deg nye utfordringer.

Introduksjon til Friskhjulet

Moderne medisin går ut i fra  
en biopsykososial modell.  
Det vil si: både biologi,  
psykologi og miljøet rundt 
deg spiller inn. Langvarige 
ryggplager påvirkes av både 
fysiske, mentale og sosiale 
faktorer.
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Kunnskap

Søvn og hvile

Aktivitet

De syv faktorene som påvirker ryggen din

Styrke

Styrke: Sterke muskler har bedre 
blodgjennomstrømning og tåler 
mer enn svake muskler. Spesifikk 
trening gjør mage- og ryggmusklene 
sterke og minsker plagene.  

Bevegelighet

Bevegelighet: God bevegelighet gjør 
at ryggen kan jobbe i midtstilling 
mens de store setemusklene tar seg 
av den tyngste jobben.  

Holdning

Holdning: God holdning gjør at 
ryggen belastes der den er sterkest. 
Det er spesielt viktig når du skal 
løfte tungt på arbeid eller trening. 

Arbeid

Arbeid: Er arbeidsplassen din 
«ryggvennlig»? Hvordan du har det 
på jobb vil påvirke ryggen din.

Kunnskap: Kunnskap hjelper deg 
å forstå hva som skjer med ryggen 
din og vite hva moderne forskning 
sier om smerte. Dette gir trygghet.

Søvn og hvile: God søvn gir mindre 
ryggsmerter. Mindre smerter gir 
bedre søvn. De påvirker hverandre 
positivt. 

Aktivitet: Inaktivitet over tid øker 
risikoen for ryggplager. Å sitte lenge 
om gangen forverrer ryggsmertene 
og gir et større trykk på ryggsøylen 
enn å stå eller gå.  

 
Ta testen som begynner på neste 
side for å finne ut hvilke faktorer 
som er viktige for deg.  
 



40

Svar på spørsmålene og legg sammen poeng for hver faktor: 

Sø
vn

 og
 hv

ile Sover du generelt dårlig om natten? 
Tar det mer enn 30 minutter fra du har lagt deg til du sovner?           + 
Når du er stressa, savner du en måte å håndtere stresset på?              + 
Har du vansker med å holde deg konsentrert om det du skal gjøre i løpet av dagen?     +  
Poeng på søvn:                     =

Ku
nn

sk
ap Er du usikker på hvorfor ryggen er vond?            

Er du redd for at ryggen aldri vil bli bedre?                    + 
Savner du kunnskap om hva du kan gjøre når du har vondt?                      + 
Er du redd for at bevegelse gjør ryggplagene verre?                   + 
Poeng på kunnskap:               =

Ja = 0 poeng    Tja = 1 poeng   Nei = 2 poeng 

Ja = 0 poeng    Tja = 1 poeng   Nei = 2 poeng 

Ak
tiv

tet

Hvor mange timer sitter du per dag?

Finn din skår på poengskalaen

11 timer 10 timer 9 timer 8 timer 7 timer 6 timer 5 timer 4 timer 3 timer

0 poeng 1 poeng 2 poeng 3 poeng 4 poeng 5 poeng 6 poeng 7 poeng 8 poeng

Tell alle sittende våkne timer du sitter på arbeid, transport, tv-titting, PC-bruk og lignende.  
Sitter du 11 timer eller mer er skåren din 0. Tre timer sitting eller mindre per dag gir deg 8 poeng. 
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Ar

be
id

Har du et stillesittende arbeid?  
Er arbeidsplassen din dårlig tilrettelagt for det arbeidet du skal gjøre?                 + 
Har du et arbeid som er preget av høye krav og tidspress?                       +                 
Blir ryggsmertene dine verre når du er på arbeid og bedre i helger og ferier?         + 
Poeng på arbeid:                        =

Ja = 0 poeng    Tja = 1 poeng   Nei = 2 poeng 

Ho
ldn

ing

Prøv å plassere deg i samme posisjon som modellen 
til høyre: armene hvilende på et bord og med 
øynene lukket. Be en person ta et bilde direkte fra 
siden når du mener du står likt som modellen. 

Skår deg selv basert på hvor mye forskjell det var 
mellom bildet og hvordan du selv trodde at du stod. 
8 er ingen forskjell og 0 er svært stor forskjell. 

 

Poeng på holdning: 

Ingen forskjell = 8 poeng    Noe forskjell = 4 poeng   Stor forskjell = 0 poeng 
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Sty
rke

Begynn med å kjenne på ryggens stilling når 
du ligger med beina bøyd. Legg hendene 
under korsryggen, og kjenn at ryggen 
ligger i samme stilling under hele testen.

Løft beina mot taket. Hvor langt ned 
klarer du å senke beina før korsryggen 
slipper opp fra underlaget? Beina skal 
være strake gjennom hele øvelsen

Helt ned til gulvet = 8 poeng   Halvveis ned til gulvet = 4 poeng  Mindre enn 5 grader = 0 poeng 

2

4

6

8

Poeng på testen: 
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Be

vg
eli

gh
et 

tes
t 1

Finn et langt skaft (kosteskaft, støvsugerrør etc) og 
hold det inntil ryggen. Hold skaftet med én hånd 
i korsryggen og én i nakken. Sete, brystrygg og 
bakhode skal berøre skaftet. Bevar svai i korsryggen 
slik at en flat hånd får plass i korsrygg og nakke. 

Fra denne utgangsstillingen og med strake bein, 
hvor langt kommer du fremover før skaftet mister 
kontakt med sete, brystrygg eller hode?

Poeng på testen: 

Se poengskala på illustrasjonen
Be

ve
ge

lig
he

t te
st 

2 Sitt på gulvet med det ene kneet godt inn mot 
brystkassen. Rull bak til ryggliggende, mens du 
fortsetter å presse kneet inn mot brystet. Det 
utstrakte beinet skal være helt avslappet. Hvilken 
beskrivelse passer best for det utstrakte beinet? 

Hele beinet er i luften = 0 poeng  
Leggen berører gulvet = 2 poeng  
Låret hviler mot gulvet = 4 poeng

Poeng på testen: 

Hele beinet i luften = 4 poeng   Leggen berører gulvet = 2 poeng  Låret hviler mot gulvet = 0 poeng 

0

2

4

1

3
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Hvordan fylle ut Friskhjulet
Nils har svart på spørsmålene. Han legger 
sammen poengene på hver faktor og merker 
dem inn som punkt på Friskhjulet. Han trekker 
en strek mellom hvert punkt for å se hvordan 
hjulet hans ser ut. Som du kan se, ligner det 
ikke særlig på et hjul ennå! Det er imidlertid 
lett å se hvilke faktorer Nils bør ta tak i.

Nils bestemmer seg for å jobbe videre med to 
faktorer: «bevegelighet» og «aktivitet».  
Han leser disse kapitlene og finner tiltak som 
passer for han. Etter en måned med de nye 
tiltakene, er Nils sin hverdag endret. Han har fått 
bedre bevegelighet i beina og er mer i aktivitet. 
Den nye hverdagen gjør at Nils har mindre 
ryggsmerter. Nils tar testen på nytt, og fyller inn 
Friskhjulet på nytt. Nå ser det mer ut som et hjul! 

Start med å velge én eller to faktorer å jobbe videre 
med. Målet ditt er i første omgang å gjøre hjulet 
jevnt, ikke nødvendigvis størst mulig. Se om 
du kan få hjulet til å trille først, så kan du gjøre 
det større etter hvert. Ta testen på nytt om en 
måned, og se om endringene du har gjort gir deg 
mindre smerter og et større, rundere Friskhjul!

Første test
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Fyll ut Friskhjulet her

Last ned flere Friskhjul på www.ryggbok.no/Friskhjulet
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Test din egen fremgang

Skår: Kunnskap 

Skår: Aktivitet

Skår: Søvn

Skår: Arbeid

Skår: Holdning

Skår: Styrke

Skår: Bevegelighet

 Dato:_______  Dato:_______  Dato:_______


