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Kjære pasient, 

 

Denne brosjyren har som formål å gi litt informasjon om fysioterapi ved ataksi. Ordet 

«ataksi» er gresk og kan oversettes med «uorden». Hensikten med brosjyren er å gi berørte 

hjelp til å lindre symptomer gjennom ulike øvelsesaktiviteter for på den måten å bedre 

livskvaliteten. 

Mennesker som lider av ataksi, har en forstyrrelse av bevegelseskoordinasjonen og 

balansen. Dette virker inn på enkelte dagligdagse aktiviteter og deltagelsen i det sosiale liv. 

For eksempel kan angst og usikkerhet når man går, kombinert med risiko for fallskader, være 

en faktor som virker stigmatiserende fordi bevegelsesmønsteret feilaktig kan tolkes som et 

tegn på alkoholmisbruk. Et vesentlig mål for dette øvelsesprogrammet er derfor å gjenvinne 

tryggheten når man går. 

Ataksi er i sin begynnelse forbundet med vaklende, upresise og ukontrollerte bevegelser. For 

at dette ikke skal gjøre seg gjeldende og bli synlig for omgivelsene, er det vanlig at de 

berørte inntar en stiv holdning. Pasienter med ataksi pleier å unngå ukontrollerte 

bevegelser. Ofte slutter pasientene helt med å gjennomføre bevegelser som innebærer en 

større grad av koordinasjon. Ferdigheten å bevege seg reduseres til enkle bevegelser. Dette 

kan føre til et ytterligere tap av koordinasjonsevnen. På den måten svekkes de reaksjonene 

som er nødvendige for balansen, og risikoen for fall øker. Spising og drikking kan bli en 

belastning. 

For å oppnå større grad av kontroll over bevegelsene, må den stive kroppsholdningen først 

legges bort, og pasienten må tillate seg selv «å vakle». Motto: «den som vakler lærer». 

Hjernen stimuleres til å lære seg bevegelsene på nytt. Hvis det oppstår mer vaklende og 

upresise bevegelser etter øvelsene, og gangen blir mer «slalåmlignende», så er det et godt 

tegn. Dette er et framskritt i retning av å gjenoppta mer målrettede aktiviteter og reagere 

mer fleksibelt ved tap av likevekt. Etterhvert som treningen fortsetter, er det mulig å 

koordinere og kontrollere bevegelsene på en bedre måte. 

 

De øvelsene som er foreslått her, er innrettet på å bedre koordinasjonsevnen. Hensikten er å 

fremme bevegeligheten i leddene, særlig skulder- og hofteledd, men også ryggsøylens 

bevegelighet. Dette er viktig med tanke på å fremme den kraft som trengs til å utføre 

hverdagslige aktiviteter. Andre tøye- og styrkeøvelser er da som regel ikke nødvendige. 

 

Første trinn til suksess er et mål. Velg en til tre realistiske mål for de kommende 4 uker 

fremover. Hvilke daglige bevegelser skal bli bedre? Hvordan gjennomfører du disse 

bevegelsene for tiden? Noter svaret (evtl. med hjelp av andre). Lag en treningsplan med 7-13 

øvelser som du gjennomfører daglig 1-2 ganger i 30 minutter. Fortsett helt til du når din 

egen ytelsesgrense. Gjenta også bevegelsesforløp som du gjør på en vaklende og 

ukontrollert måte, men sørg alltid for tilstrekkelig sikkerhet. Ikke hold deg fast ved 

balanseøvelser siden det ikke medfører noen trening av balansesystemet. 

Det kan være hjelpsomt å ha faste tider om dagen for å øve for å unngå dørstokkmila. 
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ØVELSESVEILEDNING 

I det følgende finner du veiledning til øvelser med forskjellige utgangsposisjoner og 

vanskelighetsgrad. Sørg for at du har trygg omgivelse rundt deg når du trener. Ikke holde fast 

ved balanseøvelser fordi du bruker ikke balansesansen din ellers. Ved noen øvelser bør det 

være en fysioterapeut til stede for å gjennomføre dem så trygt som mulig. Hvilke øvelser 

som er spesielt nyttige for deg, er avhengig av dine mål og den bevegelseskontroll du har 

oppnådd. Sett opp en personlig øvelsesplan som ikke er lenger enn en A4-side. 

PÅ GULVET 

Strekking av hvirvelsøylen og hofteleddene 

Håndstøtte fra mageleie 

 

 

 

- Legg deg på magen på gulvet 

- Støtt hendene mot gulvet, loddrett under skuldrene 

- Strekk albuene slik at overkroppen hever seg opp 

- La bekkenet ligge rolig 

- La rygg- og setemusklene være avspent, slik at hvirvelsøylen og hofteleddene 

strekkes 

- Legg deg ned igjen på gulvet, avspent og løs i muskulaturen 

- Gjenta øvelsen 5-10 ganger 

 

Liggende lesestilling 

 

 

 

 

Dette er et alternativ til å sitte. Ved å ligge under lesingen og skrivingen kan du samtidig 

strekke hoftene og hvirvelsøylen. 
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Bøyning i ryggleie 

- Legg deg på ryggen 

- Bøy knærne 

- Beveg knærne dine i retning av magen ved 

hjelp av hendene 

- La bena synke tilbake til fotenden, men slik at 

hendene fortsatt har kontakt med knærne 

- Gjenta 10 ganger 

Fri bevegelighet i skulderleddene 

Armbevegelser i ryggleie 

- Legg deg på ryggen 

- Løft armene og legg dem bakover og ned på 

underlaget 

- Strekk hendene bakover slik at albueleddet retter 

seg ut 

- Avspenning 

- Gjenta 10 ganger 

- Legg armene ned langs kroppen 

- Avspenning 

 

Dreining av hvirvelsøylen 

- Legg deg på ryggen 

- Bøy knærne i retning oppover 

- Legg armene bakover og spre dem på 

underlaget 

- La begge knær bevege seg mot en side 

- Beveg begge knærne tilbake til midten 

- La begge knær bevege seg til den andre siden 

- Gjenta øvelsen 5 ganger til hver side 
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Forbedring av koordinasjon og bevegelighet 

Firefotstilling 

- Forflytt deg fra mageleie til firefotsstående  

- Hendene skal være loddrett under skulderleddene 

- Knærne skal befinne seg loddrett under hofteleddene 

- Strekk ut hvirvelsøylen slik at du kjenner en muskelspenning i buk-, rygg- og 

halsmusklene 

- Løft høyre arm og venstre bein opp i horisontal stilling, samtidig som du holder 

kroppen (torso) stabil 

- Sett hånd og kne tilbake i firefotstilling 

- Gjør det samme med venstre arm og høyre bein 

- Gjenta 10 ganger 

Videreutvikling av øvelsen (høyning): Ytterligere bevegelse av hvirvelsøylen 

- Start på samme måte i firefotstilling 

- Plasser den venstre armen og det høyre kneet under kroppen / berør venstre albue 

med høyre kne og omvendt 

- Strekk den venstre armen framover og løft den høyt opp, samtidig som det høyre 

beinet strekkes og heves høyt 

- Gjenta 5 ganger mens du holder balansen på venstre bein og den høyre armen 

- Sett venstre hånd og høyre kne tilbake i firefotstilling 

- Gjenta samme diagonale øvelse 5 ganger med motsatt hånd og kne 
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Sammensatt øvelse («Morning prayer») 

Skritt 1 

- «Pakkestilling» der knærne, 

hoftleddene, skulderleddene og albueleddene 

er bøyd, likedan hvirvelsøylen 

- Hendene legges mot hverandre 

 

 

Skritt 2 

- Strekk armene, hofteleddene og kneleddene samtidig 

oppover 

- Rett deg opp i knestående 

 

 

 

 

 

 

 

Skritt 3 

- Strekk alle leddene helt ut i oppadgående retning mens 

du fortsatt står på knærne  

- Se opp mot hendene 

- Fold kroppen sammen tilbake til «pakkestilling» ved å 

gjøre bevegelsene motsatt vei 

- Gjenta 5 ganger 
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Knestående på ett og to knær 

 

- Start i knestående 

- Sett en fot framover. Spissen av foten skal ikke ha kontakt med underlaget ved denne 

bevegelsen. 

- Gå tilbake i knestående 

- Gjør det samme med den andre foten 

- Gjenta 5 ganger til hver side 

Variant av denne øvelsen 

- Start i knestående 

- Strekk et bein til siden og berør underlaget med tåspissen 

- Trekk beinet til deg 

- Gjør det samme med den andre foten 

- Gjenta 5 ganger til hver side 

 

Likevekt mens du sitter 

Bøyning og strekking av hvirvelsøylen 

- Start i sittende posisjon 

- Bøy og strekk hvirvelsøylen idet du bøyer 

deg framover helt til du berører tærne 

med fingrene 

- Sett deg rett opp igjen 

- La armene være avspent 

- Gjenta 
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Vektoverføring til siden 

- Sitt rett opp og ned 

- Skyv overkroppen til høyre side 

- Gå tilbake til midten 

- Gjenta 5 ganger 

- Gjør det samme til den andre siden 

Økt vanskelighetsgrad: 

1. Løft en fot opp på sengen og ned på underlaget igjen 

2. Løft begge beina opp på siden av deg i senga og ned på gulvet 

igjen 

Reis deg og sett deg igjen  

- Start i sittestilling 

- Bøy hvirvelsøylen lite grann 

- La vekten hvile på begge bena / overfør kroppsvekten din 

på begge bena 

- Reis deg opp  

- Hold ryggen og knærne stadig litt bøyd 

- Sett deg kontrollert ned igjen 

- Gjenta 10 ganger 

Reis deg opp fra underlaget 

Knestående - halv knestående / utfall – stående 

 

- Start i 

knestående 

- Sett et bein framover slik at du kommer i halv knestående / utfall: Knestilling med et 

bein 

- Sett opp fotspissen med det bakerste beinet 

- Reis deg opp mens du overfører kroppsvekt på det fremre beinet 

- Kom deg opp i stående stilling på denne måten, idet du forskyver tyngdepunktet 

framover 

- Trekk det bakerste beinet fram til det fremre 
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Fra gulvet til stående stilling via «bjørneposisjonen» 

Kommentar: Bjørneposisjon defineres slik at man beveger seg kun på hender og føtter. I.f.t. 

krabbestilling har man ikke kontakt med knærne på gulvet ved bjørneposisjon. 

 

- Start i stående stilling – bøy knær og rygg 

- Plasser hendene på gulvet og sett deg på huk 

- Finn balansen i krabbestilling 

- Idet du reiser deg, skal du belaste føttene, men la hendene forbli på underlaget 

- Strekk knærne litt slik at trykkbelastningen først og fremst er på fremre del av foten 

- Hev hendene fra underlaget og reis deg langsomt opp. La kroppstyngden gå 

framover, og hold knærne noe bøyet 

 

Likevekts- og koordinasjonstrening. Styrking av beinmuskulaturen 

Knebøy 

- Start i oppreist stilling 

- Bøy knærne 

- La overkroppen være oppreist 

- Skyv knærne over spissen av foten i retning framover 

- La hælene løsne fra gulvet. Det vil gjøre at du må kjempe for å holde balansen 

- Gå så dypt ned du kan med knærne bøyd, samtidig som du opprettholder loddrett 

posisjon i overkroppen 

- Gå tilbake til utgangsposisjonen 

- Gjenta 5 ganger 
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Sving med armene og vipp med knærne 

- Stå i oppreist stilling med føttene en hoftebredde fra 

hverandre 

- Vipp opp og ned med knærne 

- La begge armene samtidig svinge langs siden av kroppen, 

vekselvis framover og bakover 

- La armbevegelsene og beinbevegelsene komme inn i en 

jevn rytme tilpasset hverandre 

- Gjør denne øvelsen i 30 sekunder 

 

 

Stå på et bein 

- Start i oppreist stilling 

- La vekten hvile på ett bein 

- Løft det andre beinet i retning framover 

- Stå fritt uten å holde deg fast 

- Bli stående i 60 sekunder i denne stillingen på ett 

bein 

- Sett ned foten 

- Gjør det samme med det andre beinet 

- Gjenta 5 ganger på hver side 

Ved gange 

Likevektstrening, støtteskritt 

Sideskritt 

- Start i oppreist stilling med føttene en hoftebredde fra hverandre 

- Ta et langt steg til siden 

- Kom tilbake i utgangsposisjonen 

- Gjenta 20 ganger 

- Gjør det samme på den andre siden 

Skritt framover 

- Start i oppreist stilling med føttene en hoftebredde fra hverandre 

- Ta et langt skritt framover 

- Kom tilbake i utgangsposisjonen 

- Gjenta 20 ganger 

- Gjør det samme på den andre siden 
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Skritt bakover 

- Start i oppreist stilling med føttene en hoftebredde fra hverandre 

- Ta et langt skritt bakover 

- Kom tilbake i utgangsposisjonen 

- Gjenta 20 ganger 

- Gjør det samme på den andre siden 

Kryssende skritt framover 

- Start i oppreist stilling med føttene en hoftebredde fra 

hverandre 

- Sett den ene foten framover slik at den krysser den andre foten 

- Kom tilbake i utgangsposisjonen 

- Gjenta 20 ganger 

- Gjør det samme, men med motsatt fot 

Kryssende skritt bakover 

- Start i oppreist stilling med føttene en hoftebredde fra 

hverandre 

- Sett den ene foten bakover slik at den krysser den andre foten 

- Kom tilbake i utgangsposisjonen 

- Gjenta 20 ganger 

- Gjør det samme, men med motsatt fot 

Variant av denne øvelsen: 

- La føttene krysse hverandre vekselvis framover og bakover. (OBS! snublefare!) 

Støtteskritt med tanke på å forebygge fall (sammen med terapeut) 

 

 

 

 

 

 

 

- Start i oppreist stilling 

- Terapeuten dytter deg slik at du mister balansen 

- Først gjøres dette i en retning som du får vite om på forhånd / retningene kan 

varieres  
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- Kom tilbake i opprinnelig posisjon 

- Gjenta 10 ganger i hver retning 

Stigende vanskelighetsgrad 

- Terapeuten dytter deg i en vilkårlig retning som du ikke får vite om på forhånd 

- Gjenta 5 ganger 

Start og stopp 

- Gå - stopp plutselig - gå videre 

- Stå med lett bøyde knær som er vendt framover. Armene skal være avspent 

Retningsforandring 

- Hev føttene mens du endrer gangretning 

- Gjør forskjellige skritt i retning framover. Hold hele tiden knærne lett bøyd. 

 

Gå på forskjellig underlag 

- Gå på ujevnt underlag; brostein, plen, skogbunn 

- Ha noen til å ledsage deg i begynnelsen, men ikke hold deg fast 

- Gå på asfaltert vei oppover bakke og nedover 

- Øk vanskelighetsgraden ved å kombinere skrått og ujevnt underlag 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gå i trapp 

- Gå opp trappa, så ned igjen 

- Bruk gelenderet i trappa til å begynne med 

- Gå fritt i trappa, men med gelenderet i nærheten 
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Trening av arm- og håndkoordinasjon 

- Stable byggeklosser, f.eks. lego 

- Snu og vende spillkort 

- Samle gjenstander i en eske, f.eks. binders eller korker 

- Skrive en halv A4-side hver dag 

Kaste og ta imot en ball 

- Kast en ball med høyre hånd opp i lufta og fang den med samme hånd, 

gjør det samme med venstre hånd 

- Kast ballen opp i øyenhøyde 

- Fang opp ballen i midjehøyde 

- Kast ballen fra høyre til venstre hånd og tilbake igjen 

- Kast og ta imot baller av forskjellig størrelse 

- Stigningsgrad: Øv mens du står, f.eks. med en sofa bak deg som sikkerhet 

Trening av arm- og håndkoordinasjon med kontrollert inntak av mat og drikke 

som mål 

Strekke og bøye armen 

- Beveg en hånd slik at den strykes forover og 

bakover på bordet – bøy og strekk fra skulder til 

albue  

- Gjenta 30 ganger 

- Gjør likedan med den andre hånda 

- Vær mest mulig avspent i skuldren 

Dreie underarmen 1 

- Bøy albuen 

- Drei underarmen slik at du ser vekselvis på håndflaten og håndbaken 

- Gjenta 30 ganger 

- Vær mest mulig avspent i skuldrene 
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Dreie underarmen 2 

- Legg en kortstokk på bordet  

- Trekk ett og ett kort og legg det med 

undersiden opp 

- Gjør tilsvarende øvelse med den andre hånda 

Dreie underarmen 3 

- Hell vann fra et glass til et annet, frem og 

tilbake 

 

 

 

Sikte på et bestemt punkt 1 

- Legg en gjenstand (byggekloss, kulepenn, viskelær etc.) på et bestemt 

punkt på bordet 

- Legg hendene i fanget 

- Bruk pekefingeren på en hånd og berør et punkt 

på bordet - legg så hånda tilbake i fanget 

- Ikke bruk bordkanten til å støtte deg 

- Gjenta 30 ganger 

- Gjør samme øvelse med den andre hånd 

 

- Sikte på et bestemt punkt 2 

- Sett et computertastatur på bordet foran deg 

- Øv på å treffe en bestemt tast og legg hånda 

tilbake i fanget  
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Drikkeøvelse 

- Vær mest mulig avspent 

- Beveg først en hånd opp til haka – legg hånda så tilbake på bordet 

- Fyll litt vann i et stort krus 

eller beger  

- Grip tak i kruset og drikk 

to slurker 

- Sett kruset eller begeret 

tilbake på bordet 

- Gjenta 7 ganger 

- Gjør samme øvelse med den andre 

hånda 

- Husk å være avspent i skuldrene  

- Hold albuene lavt 

- Se rett fram 

- Hold armen til siden 

 

Spiseøvelse 

- Vær mest mulig avspent 

- Beveg først en hånd opp til haka – legg hånda 

så tilbake på bordet 

- Skjær opp mat i biter, f.eks. agurkskiver, 

eplebiter, sjokoladekakestykker 

- Spis fem biter med en gaffel, 5 biter med en 

stor skje og 5 biter med en liten skje 

- Spis like mange biter med den andre hånda 

- Husk å være avspent i skuldrene 

- Hold albuene lavt 

- Se rett fram 

-  

- Hold armen til siden 

 


