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HØGSKOLEN I BERGEN: Liv Helvik Skjærven begynte å utvikle Basic Body Awareness Methodology fordi hun følte annen fysiologi ikke strakk til.

Liv trekker
studenter fra hele
verden til Bergen

– Jeg vil jobbe med dette
hjemme i Spania, sier
Anna Sendra Domingo
fra Barcelona.
MARGRETHE HEGNAR
margrethe.hegnar@bt.no
foto GIDSKE STARK

Hun og 29 andre studenter fra 14
land begynte denne uken på en
videreutdannelse i fysioterapi
på Høgskolen i Bergen. Kun fem
av studentene er fra Norge. De
andre kommer fra blant annet
Japan, Brasil, Singapore og Canada. Grunnen til at alle samles
på HiB er at Bergen er den eneste
byen i verden som tilbyr Basic
Body Awareness Methodology
(BBAM).
– Derfor valgte jeg å komme

hit, sier Norma Elisa Gàlvez
Olvera fra Mexico.
Dosent i fysioterapi på HiB,
Liv Helvik Skjærven, står bak
utdanningen som har eksistert
siden 2003. Hun begynte å utvikle retningen fordi hun selv
følte at hun ikke forsto pasientene sine godt nok under annen
fysioterapi.
– Jeg tenkte «Hvordan kan
jeg la fysioterapien min bli mer
effektiv? Og hvordan kan jeg nå
hurtigere frem?», sier Skjærven.
Resultat ble at Skjærven
utarbeidet BBAM. På starten av
2000-tallet kom det nye reguleringer for HiB hvor det ble lagt
større vekt på internasjonalisering. Da fikk Skjærven mulighet
til å bygge opp studiet.
– Hadde noen spurt meg i
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FAKTA
Basic Body Awareness Methodology
n BBAM forutsetter en bachelorgrad i fysioterapi.
n Studiet er et deltidsstudium som går over to år.
n I 2003 var det færre
studenter enn i dag, men
forholdstallet mellom utenlandske og norske studenter
har vært likt hele tiden.
n I de første årene med
BBAM var det flest studenter fra Skandinavia.
n I løpet av de to årene er
det tre perioder med obligatorisk oppmøte på HiB,
utenom det er det nettstudier som studentene kan

gjennomføre fra hjemlandene sine.
n BBAM bygger på Basic
Body Awareness Therapy
som har vært godkjent som
fysioterapi i flere tiår.
Kilde: Høgskolen i Bergen og Liv Helvik
Skjærven

60
studiepoeng gir studiet

Jeg valgte å komme hit fordi det er det eneste
stedet som har utdanningen.
Norma Elisa Gàlvez Olvera fra Mexico

MIDT I
MIDDAGEN

Kyllingvinger
med karamellsaus
800 gram kyllingvinger
2 ss solsikkeolje
1 liten rødløk
3 fedd hvitløk
1,5 dl soyasaus
150 gram sukker
4 ss fiskesaus
3 ss limesaft
Kokt jasminris
Agurksalat:
0,5 dl riseddik
2 ss sukker
1 agurk, i tynne skiver
3 vårløk, i tynne ringer

1. Forvarm ovnen til 200 grader. Legg kyllingvingene i en ildfast form, dryss over olje, salt og
pepper. Stek i omtrent 20 minutter eller til de er
gjennomstekte.

2. Ha eddiken og sukkeret til agurksalaten i en
kjele sammen med en desiliter vann, og kok opp.
La blandingen småkoke til sukkeret er oppløst.
Ta kjelen av platen og ha i agurken. La blandingen
avkjøles helt før du har i vårløken.

3. Finhakk løk og hvitløk. Stek løken i litt olje i
en stor kjele på medium høy varme til den er myk
og blank. Ha i hvitløken og stek videre i ett minutt.
Ha kyllingvingene i kjelen. Hell på soyasaus, legg
et lokk over kjelen og la kyllingvingene koke i fem
minutter. Ha i sukker, rør godt og kok opp. Ha i
fiskesaus og limesaft. Rør godt og la blandingen
småkoke i et par minutter eller til sukkeret er avløst
og sausen tykk.
4. Server kyllingvingene med jasminris
og agurksalat.
VIDEREUTDANNELSE: Anna Sendra Domingo og Yuko Ishihara (til v.)
og 28 andre studenter begynte denne uken på en videreutdannelse i
fysioterapi på Høgskolen i Bergen

Yamamoto forklarer at fysioterapien i Japan ikke inkluderer
psykisk helse, og at det er derfor
han startet i Bergen.
– Ingen i Japan driver med
denne retningen, de har et begrenset syn på fysioterapi og ser
bare fysikken.

2003 om hvordan jeg ville nå ut
til mulige studenter, hadde jeg
ikke hatt noe svar. Det bare går
fra munn til munn, sier Skjærven.

Mental helse
Basic Body Awareness Methodology er en retning innenfor
fysioterapi som handler om
psykisk helse.
– Forskjellen fra den fysiske
treningen er at dette er en bevegelsesbevissthet. Det handler
om å bli kjent med bevegelsesvanene sine, og deretter justere
dem, forklarer Skjærven.
Taisei Yamamoto fra Japan
har en doktorgrad i nevrologisk
fysioterapi, og videreutdannet
seg på HiB fra 2009. Han ble
uteksaminert i Bergen i 2011.

Globale nettverk
– Mange japanere kan ikke
komme hit, så jeg vil ta utdanningen med til Japan, sier Taisei
Yamamoto.
Derfor har Taisei Yamamoto
fortsatt å komme til Bergen hvert
år etter at han ble uteksaminert
i 2011. Yamamoto ønsker å lære
japanere de teknikkene han selv
lærte da han studerte på HiB. I
dag har HiB tolv personer som
går i lære slik Yamamoto gjør.
De skal forstå hvordan studiet
er bygget opp og hvordan de selv
kan utvikle det i sine egne land.
Skjærven forklarer at nettverksbygging er sentralt for å
føre faget videre i andre land.
Det er klare modeller for hvordan studiet skal være, som skal
bidra til at andre som Yamamoto
kan bygge opp BBAM i sine land.
Ifølge Skjærven er det viktig at
man lærer seg modellene til studiet, men at hvert land likevel
må tilpasse studiet til sin kultur.
– Alle blir ikke tvunget til å
gjennomføre en enkelt behandling, det må tilpasses. Det er en

balansegang, både pedagogisk
og eksamensmessig for å få alle
gjennom på et relativt likt nivå.

– Ikke alternativ behandling
Skjærven mener faget utvikler
seg positivt. Selve strukturen
som inneholder tre perioder
med undervisning og resten
som nettstudier, er uforandret.
Resten av innholdet har utviklet
seg etter hvert som mer forskning og litteratur har kommet
i løpet av årene.
I starten var en av de store utfordringene til Skjærven å holde
Basic Body Awareness Methodology borte fra assosiasjoner
til alternativ behandling.
– Vi må la oss inspirere og arbeide innenfor de profesjonelle
rammene. Å holde grensene
klare har vært en rød tråd for
meg hele tiden, sier Skjærven.
Bjørg Hafslund, instituttleder
for institutt for ergo-, fysio- og
radioterapi, forteller av psykisk
helse har vært en viktig del av
arbeidsområdet for fysioterapeuter i Norge. Videre sier hun
at grensene mellom BBAM og
alternativ behandling er klare.
– Teorigrunnlaget i Basic
Body Awareness Methodology
er forskningsbasert og bygger ikke på erfaring alene, sier
Hafslund.

Søt helgekos
Å spise med fingrene er litt grisete. Og litt
luksus. Og kyllingvinger i karamellsaus er
fingermat med skikkelig helgefølelse.
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