
KJENT PROBLEM: Lege 
Mette Johnsgaard ved 
Lillestrøm helseklinikk 
mener at mange pasien-
ter sliter med kroniske 
smerter pga. låsning og 
stivhet i kroppen. 

Hun håper lere kiropraktorer og 
fysioterapeuter som jobber med 
låsninger i ledd andre steder i krop-
pen, også vil lære seg LFS-metoden. 

behandling, mens andre tren-
ger noen lere. Det kommer an 
på årsaker og andre plager.

– Hvorfor kan låsninger 
i foten forårsake mage-
problemer?

– Det er fordi mage og rygg 
samarbeider muskulært. Alt 
som påvirker magen, påvirker 
LFS. Hvis kroppen plages av 
stress, kan det gi muskulært 
stress. Psyken påvirker musku-
laturen og muskulaturen påvir-
ker psyken, minner Frøydis om.

– Det går an å stresse seg 
skakk!

Frøydis har holdt på med 
denne behandlingen i sju år og 
ser knapt en pasient uten større 
eller mindre lockfootsyndrom, 
når hun behandler ulike mus-
kel- og skjelettplager.  

– Nå har jeg behandlet noen 
tusen i årenes løp. Det er like 
vanlig blant menn som blant 
kvinner. De leste som kommer 
hit, er i yrkesaktiv alder, men 
det innes også barn med dette 
problemet. Tannlegen Kjell 
Bjørner, som oppdaget syndro-
met, mener at lockfoot kan 
oppstå før vi blir født. 
Gjennomsnittlig har pasien-
tene mine en halv centimeter 
forskjell på føttene, det kan 
være nok til å gi smerter. Et 
godt tips for den som planleg-
ger å bli gravid, er å sjekke om 
hun har lockfootsyndrom for 
å forebygge bekkenløsning.

Mange sliter 
med låst kropp
Lege Mette Johnsgaard mener mange pasienter 

sliter med kroniske muskel- og skjelettplager 

som følge av låsninger og stivhet.

JOHNSGAARD – SOM ARBEIDER 

ved Lillestrøm Helseklinikk – har 
mange pasienter med ME og 
andre utmattelsessyndromer. 
Også denne gruppa mener hun 
har nytte av en Lockfootsyndrom 
(LFS)-behandling.

– Når vektstengene i kroppen 
kommer på plass, lyter energien 
i kroppen på en bedre måte. 

Hun mener at mange pasienter 
blir tidlig preget av låsninger og 
dermed får stivt bekken som 
påvirker hele bevegelsesmønste-
ret. Det er mange ting som spil-
lerinn som årsaker til LFS – bl.a. 
stress og livsstil. 

– Det er generelt viktig å løse 
opp i stivhet slik at balansen blir 
bra og vi ikke overbelaster en 
side av kroppen. Behandlingen 
av LFS viser seg å være svært 
efektfull, mener hun.

– Jeg synes det er synd at denne 
metoden ikke er mer kjent.

Lege Mette Johnsgaard

● Kne- og hofteproblemer 
● Fotproblemer 
● Vondt i ryggen/prolapser 
● Skulder- og nakkesmerter 
● Generelle muskelsmerter 
● Ansiktssmerter 
● Kjevesmerter  
(kjeve- og bittproblemer) 

Oppdaget 

av nordmann
Lockfootsyndromet ble 

oppdaget for 20 år siden 

av den norske tannlegen 

Kjell Bjørner. 

Mange av pasientene 

hans hadde plager med 

kjeveleddene. Han la 

merke til at disse pasien-

tene også hadde et bein 

som var litt kortere enn 

det andre. Slik ble han 

etter hvert oppmerksom 

på sammenhengen 

mellom skjevheter i kjeven 

og låsninger i foten. 

Denne våren gir han ut en 

bok om temaet på Kolofon 

forlag: «Bli kvitt kropps-

smertene – Lockfootsyn-

drom».

Mange terapeuter blir 

utdannet her i landet for 

å behandle syndromet. 

Behandlingen er, ifølge 

Bjørner, ikke kjent 

i utlandet.

Lockfootsyndromet (LFS) kan føre til ulike 
helseplager: 

●”Runners heel” 
●”Frozen 
● shoulder”/”Tennisalbu” 
● Vondt i akillessenene 
● Tverrplattfot 
● Hodepine og andre diffuse plager
● Dårlig samsyn
● Konsentrasjonsproblemer

– Jeg synes det er synd at denne 
metoden ikke er mer kjent og 
anbefales av flere leger. Dette er 
en alternativ behandling, men 
noe som virkelig hjelper folk 
som sliter med smerter og 
skjelett plager. Her ser vi klinisk 
at dette faktisk fungerer, sier 
Johnsgaard. 
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