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50 FUNKSJONSFORBEDRING I HVERDAGSREHABILITERING – EN KVALITATIV STUDIE
PhD Marianne Eliassen1
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52 FYSIOTERAPEUTENS PROFESJONSGRENSER VED OPPGAVEGLIDNING – EN KVALITATIV STUDIE OM
HVERDAGSREHABILITERING
PhD Marianne Eliassen1
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53 OPPNÅELSE AV ANBEFALINGER FOR FYSISK AKTIVITET OG SAMMENHENG MED FYSISK OG KOGNITIV
FUNKSJON TRE MÅNEDER ETTER HJERNESLAG
Master of Science Geske Luzum1, Professor Torunn Askim1, PhD Mari Gunnes2
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54 Bærekraftig implementering av høyintensiv gangtrening for pasienter til rehabilitering etter hjerneslag
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55 Fysioterapioppfølging til barn med medfødt idiopatisk Pes equino varus (PEV/klumpfot). - En
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Maria Vollsæter1,4,5
1
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Bergen, Norge, 2Fysioterapiavdelingen, Haukeland Universitetssykehus, Bergen, Norge, 3Institutt for Helse og Funksjon,
Høgskolen på Vestlandet, Bergen, Norge, 4Barneklinikken, Haukeland Universitetssykehus, Bergen, Norge, 5Klinisk
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62 Foreldres erfaringer med å delta i tidlig intervensjon på nyfødt intensiv og etter hjemkomst
PT, PhD Ragnhild Håkstad1, PT, B.Sc Cathrine Labori2, PT, PhD Gunn Kristin Øberg1,2
1

UiT Norges Arktiske Universitet, Det helsevitenskapelige fakultet, Tromsø, Norge, 2Universitetssykehuset Nord-Norge,
Tromsø, Norge
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1

Oslomet, Oslo, Norge, 2Universitetet i Oslo, Oslo, Norge, 3Oslo Universitetssykehus, Oslo, Norge
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67 KLINISK EFFEKT OG KOSTNADSEFFEKTIVITET AV SOMATOKOGNITIV FYSIOTERAPI FOR KVINNER MED
PROVOSERT LOKALISERT VESTIBULODYNI - EN RANDOMISERT KLINISK STUDIE (PROLOVE-STUDIEN)
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75 Utvikling og ekstern validering av prediksjonsmodell for bedring, forverring, arbeidsstatus og
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Medical Sciences, University of New South Wales, Sydney, Australia, 6Folkehelseinstituttet, Oslo, Norge
3

76 Utvikling og kvalitetssikring av samarbeidsrutiner mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten i
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Kvalitetssikring av samarbeidsrutiner mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten. Rehabilitering etter
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Professor i klinisk medisin Cecilie Røe1,2
1
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82 Har ugunstig livsstil i ungdomsårene sammenheng med fremtidig langvarig muskelskjelettsmerte?
Prospektive analyser fra HUNT-studien
PhD-stipendiat Kaja Smedbråten1, PhD Margreth Grotle1,2, Henriette Jahre1, PhD Kåre Rønn Richardsen1, PhD
Milada Småstuen1, PhD Eva Skillgate3,4, PhD Britt Elin Øiestad1
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Institutet, Stockholm, Sverige

83 IMPLEMENTERING AV TRANSKUTAN TIBIALISSTIMULERING FOR PERSONER MED NEDSATT BLÆRE- OG
TARMFUNKSJON
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84 DELTAKELSE, BARRIERER OG MULIGHETER I ARBEID, OG SAMMENHENGER MELLOM ARBEID, FUNKSJON
OG LIVSKVALITET FOR PERSONER MED MULTIPPEL SKLEROSE- EN SPØRREUNDERSØKELSE
Fysioterapeut, Spesialist I Nevrologisk Fysioterapi (phd) Ellen Arntzen1,2,3, Fysioterapeut, professor Britt
Normann1,3
1

Nord Universitet, Bodø, Norge, 2Kongsgården Fysioterapi As , Bodø, Norge, 3Nordlandssykehuset HF, Bodø, Norge

85 FYSISK AKTIVITET FOR PERSONER MED MULTIPPEL SKLEROSE FØR OG UNDER KORONA-PANDEMIEN- EN
SPØRREUNDERSØKELSE
Fysioterapeut, PhD Tori Smedal4,5,6, Statistiker PhD Jan Harald Aarseth6, Fysioterapeut, professor Britt
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86 Bevegelsesglede og mestring – et prosjekt om hvordan fysioterapi i ungdomsskolen kan forebygge
inaktivitet, helseplager og skader hos elever
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SPØRREUNDERSØKELSE
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Nevrologoisk avdeling, Haukeland universitetssjukehus, Bergen, Norge, 6Norsk MS-register og biobank, Nevrologisk
avdeling, Haukeland universitetssjukehus, Bergen, Norge
4

88 SAMMENSATT OPPFØLGING AV FUNKSJON, FYSISK AKTIVITET OG JOBB-MESTRING HOS PERSONER MED
MS SAMMENLIGNET MED STANDARD OPPFØLGING: EN PILOT RCT
Fysioterapeut, Spesialist I Nevrologisk Fysioterapi (phd) Ellen Arntzen1,2,3, Fysioterapeut, Professor Britt
Normann1,3
1

Nord Universitet, Bodø, Norge, 2Kongsgården fysioterapi AS, Bodø, Norge, 3Nordlandssykehuset HF, Bodø, Norge

89 Morsomt og meningsfullt - Personer med demens sine erfaringer med fysisk aktivitet
PhD Elisabeth Wiken Telenius1,2, PhD Gro Tangen1,3, Professor Siren Eriksen1,4, Professor Anne Marie
Rokstad1,5
1

Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse, Sykehuset i Vestfold, Tønsberg, Norge, 2VID Vitenskapelige Høgskole,
, Norge, 3Geriatrisk avdeling, Oslo Universitetssykehus, Oslo, Norge, 4Lovisenberg Diakonale Høgskole, Oslo, Norge,
5
Høgskolen i Molde, Molde, Norge

90 Inhalering av kald luft sin påvirkning på utvikling og grad av anstrengelsesutløst laryngeal obstruksjon
(EILO).
Fysioterapeut Haakon Kvidaland1,2, Førsteamanuensis Silje Mæland2, Førsteamanuensis Hege Clemm2,4,
Professor Ola Drange Røksund3,4, Medisinstudent Sandra Stadheim2, Professor Jon Hardie2
1

Energisenteret for barn og unge, Haukeland Universitetssjukehus, Bergen, Norge, 2Universitetet i Bergen, Bergen, Norge,
Høyskolen på Vestlandet, Bergen, Norge, 4Barne- og ungdomsklinikken, Haukeland Universitetssjukehus, Bergen, Norge

3

91 TBT- Tverrfaglig barnehageteam, et samarbeidsprosjekt mellom ulike virksomheter og barnehagene i
Stavanger kommune
Fagutvikler Fysioterapi Louise Warem1, Spesialfysioterapeut Tone Marie Gartha Hammer1,
Spesialfysioterapeut Ellen Isaksen1
1

Fysio- og ergoterapitjenesten, Stavanger Kommune, , Norge

92 Pasientforløp de første 3 månedene etter hjerneslag – Tjenestetilgang, tidspunkt og sammenheng med
helserelatert livskvalitet
PT MSc Anne Silja Mäkitalo Leer1,2, PhD Øystein Døhl1,2, PhD Pernille Thingstad1, PhD Mari Gunnes3, PhD
Torunn Askim2
1

Trondheim Kommune, , , 2Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap, NTNU, , , 3SINTEF Digital, avd. Helse , ,

93 UTVIKLING AV EN SAMMENSATT OPPFØLGING MED FOKUS PÅ FUNKSJONSBEDRING, FYSISK AKTIVITET
OG JOBBMESTRING HOS PERSONER MED MS: ET FAGUTVIKLINGSPROSJEKT
Fysioterapeut, professor Britt Normann1,3, Fysioterapeut, spesialist i Nevrologisk fysioterapi MSc Hanne
Fikke3, Fysioterapeut, spesialist i nevrologisk fysioterapi MSc Stine Susanne Haakonsen Dahl1,4, Fysioterapeut,
Spesialist I Nevrologisk Fysioterapi (phd) Ellen Arntzen1,2,3

1

Nord Universitet, Bodø, Norge, 2Kongsgården Fysioterapi AS, Bodø, Norge, 3Nordlandssykehuset HF, Bodø, Norge,
Sentrum Fysioterapi Bodø AS, Bodø, Norge

4

94 Digitale forebyggende treningsgrupper med voksne og eldre voksne hjemmeboende
Spesialfysioterapeut Ingerid Laukli1, Fysioterapeut Maren Løland Johansen1
1

Drammen Kommune, DRAMMEN, Norge

95 Digital transformasjon i høyere utdanning: Læreres perspektiver på betydningen for
fysioterapeututdanning
Stipendiat Nina Ødegaard1, 1.amanuensis Yngve Røe1, 1.amanunsis Tone Dahl-Michelsen1
1

OsloMet, Oslo, Norge

96 HELSERELATERT LIVSKVALITET, FYSISK AKTIVITET OG FYSISK FORM HOS BARN MED JUVENIL IDIOPATISK
ARTRITT
Masterstudent Mari Svanes Flem1,2, Fysioterapeut/forsker/professor Hanne Dagfinrud3, Overlege/professor
Helga Sanner1, Spesialist i barne- og ungdomsfysioterapi/PhD Kristine Risum1,2
1

OsloMet-storbyuniversitetet, Oslo, Norge, 2Oslo universitetssykehus, Oslo, Norge, 3Diakonhjemmet sykehus, Oslo, Norge

97 EVALUERING AV FYSISK FUNKSJON HOS PASIENTER MED KOLS SOM DELTAR PÅ LUNGEREHABILITERING
Førsteamanuensis Bente Frisk1,2, Ph.d. stipendiat, MSc, fysioterpaeut Kiri Lovise Njøten1, MSc, fysioterpauet
Mari Botner Nilsen1, MSc student, fysioterapeut Åse Iren Steine2, Fysioterapeut Katrine Mikkelson2,
Professor, fysioterapeut Liv Heide Magnussen1
1

Høgskulen på Vestlandet, Institutt for helse og funksjon, Bergen, Norge, 2Helse Bergen, Fysioterapiavdelingen, Bergen,
Norge

98 Brukerperspektiv på digital rehabilitering i spesialisthelsetjenesten
Fysioterapeut/førsteamanuensis Brita Stanghelle2, Spesialist i psykiatri, lege Trygve Moe1,
Fysioterapeut/Førsteamanuensis Yngve Røe2, Fysioterapeut Morten Bakken1
1

Frisk Spesialist , Oslo, Norge, 2Institutt for fysioterapi, OsloMet, Pilestredet 44, Oslo, Norge

99 Helsekompetanse ved langvarige muskelskjelettsmerter
Fysioterapeut/førsteamanuensis Brita Stanghelle1, Kirsti Riiser1, Yngve Røe1
1

Institutt for fysioterapi , OsloMet, , Oslo, Norge

100 Mellom endring og aksept: Fysioterapeuters profesjonelle praksis i møte med overvektige pasienter.
Fysioterapeut Eveline Benschop1, Fysioterapeut Martina Kaufmann2, Førsteamanuensis, Fysioterapeut Tone
Dahl-Michelsen3
1

Sunnaas Sykehus, Nesodden, Norge, 2Ullevål Sykehus, Oslo, Norge, 3Oslo Metropolitan University - Storbyuniversitet,
Oslo, Norge

101 Fatigue, hjerneslag-spesifikk livskvalitet og funksjon 4 år etter hjerneslag
PhD., MSc., Spesialist i Nevrologisk Fysioterapi Synne Pedersen1
1

Universitetssykehuset Nord Norge, Tromsø, Norge

102 Norske referanseverdier for Short Physical Performance Battery (SPPB): HUNT4 70+
Phd Stipendiat Kjerstin Næss Melsæter1,2, Førsteamanuensis Håvard Kjesbu Skjellegrind3, Professor Beatrix
Vereijken1, Forsker Gro Gujord Tangen4,5, Seniorforsker Bjørn Heine Strand4,5,6, Forsker Pernille Thingstad1,2
1

Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap, Fakultetet for medisin og helsevitenskap, NTNU, Trondheim, Norge,
Trondheim kommune, Trondheim, Norge, 3Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, Fakultetet for medisin og
helsevitenskap, NTNU, Levanger, Norge, 4Aldring og helse, Sykehuset i Vestfold HF, Norge, 5Institutt for helse og samfunn,
Universitetet i Oslo, Oslo, Norge , 6Folkehelseinstituttet, kroniske sykdommer og aldring, Oslo, Norge
2

103 IKART - Interkommunalt Ambulerende Rehabiliteringsteam
Spesialfysioterapeut Aila Skaara1, Prosjektleder, Fysioterapeut Ingvill Sveen1, Ergoterapeut, Stipendiat Randi
Skumsnes1
1

IKART, Interkommunalt Ambulerende Rehabiliteringsteam, Helsehuset i Stavanger, Norge

104 Skrøpelighet hos eldre voksne hjemmeboende som søker om helse- og omsorgstjenester for første
gang.
Spesialfysioterapeut Ingerid Laukli1, Professor Heidi Kristin Ormstad2, Professor Leiv Sandvik2
1

Drammen Kommune, Drammen, Norge, 2Universitetet i SørØstNorge, Drammen, Norge

105 Fysioterapi ved langvarige underlivssmerter: En kvalitativ intervjustudie av kvinners erfaringer med
somatokognitiv terapi
Fysioterapeut/stipendiat Kristine Grimen Danielsen1, Fysioterapeut/stipendiat Mette Bøymo Kaarbø1,
Fysioterapeut Gro Killi Haugstad1,2, Fysioterapeut Slawomir Wojniusz1,3
1

Oslomet - Storbyuniversitetet, , Norge, 2Oslo Universitetssykehus, psykosomatisk avdeling, , Norge, 3Oslo
Universitetssykehus, nevrologisk avdeling, , Norge

106 FORTSATT AKTIV: UTVIKLING AV ET GRUPPETRENINGSTILBUD FOR HJEMMEBOENDE PERSONER MED
KOGNITIV SVIKT OG DEMENS – ORGANISERT MED STØTTE AV AKTIVITETSVENNER
MSc Arnhild J. Nygård2, Professor Kristin Taraldsen1, Forsker Gro G. Tangen4, Anette Brenden3, Forsker Randi
Granbo2
1

Oslomet, , Norge, 2NTNU, , Norge, 3Nasjonalforeningen for folkehelsen, , Norge, 4Aldring og Helse, , Norge

107 Effekten av klinisk beslutningsstøtte brukt i kommunehelsetjenesten på klinikeres praksis og
pasientutfall: En systematisk oversikt
Phd-stipendiat Rune Solli1, PhD Therese Brovold, PhD Linda Aimee Hartford Kvæl, PhD Nina Rydland Olsen
1

Institutt for fysioterapi, OsloMet Storbyuniversitetet, Pilestredet 44, 0167, Norge

108 BRUK AV SNUS PÅVIRKER BEINBYGGING HOS TENÅRINGER I LØPET AV EN TO-ÅRS PERIODE,
TROMSØUNDERSØKELSEN, FIT FUTURES
PhD/fysioterapeut Anne Winther3, PhD/fysioterapeut Ole Andreas Nilsen1, Professor/fysioterapeut Nina
Emaus1, PhD/Fysioterapeut Tore Christoffersen1,2, PhD/Sykepleier Elin Evensen1, PhD/fysioterapeut Gyrd
Thrane1, Professor/MD Anne-Sofie Furberg1,4, Professor/MD Guri Grimnes1,3, PhD/MBBS Luai Awad Achmed5
1

UiT Norges Arktiske Universitet, Tromsø, Norge, 2Finnmarkssykehuset HF, Alta, Norge, 3Universitetssykehuset NordNorge HF, Tromsø, Norge, 4Høgskolen i Molde, Molde, Norge, 5College of Medicine and Health Sciences, United Arab
Emirates University, Al Ain, United Arab Emirates

109 Subsymptomatisk trening for pasienter med vedvarende symptomer etter lett traumatisk hodeskade –
pilot før en randomisert kontrollert studie
Stipendiat/Fysioterapeut Lars-Johan Valaas1, Fysioterapeut Ph.d Helene Lundgaard Søberg1,2, Fysioterapeut
Ph.d Mari Storli Rasmussen1, Fysioterapeut Ph.d Ingerid Kleffelgård1
1

Oslo Universitetssykehus, avd. fysikalsk medisin og rehabilitering, , , 2OsloMet, Fakultetet for helsevitenskap, institutt for
fysioterapi , ,

110 STYRK - Fra Student Til kompetent Yrkesutøver i Kommunal helsetjeneste
Førsteamanuensis/spesialfysioterapeut Siri Merete Brændvik1, Fysioterapeut/PhD Nina Skjæret Maroni1,
Fysioterapeut/MSc Per Johnny Garli1, Ergoterapeut/PhD Ann-Kristin Elvrum1, Ergoterapeut/PhD Sissel
Horghagen1, Ergoterapeut/PhD Monica Lillefjell1
1

NTNU, Trondheim, Norge

111 KONVENSJONELL FYSIOTERAPIBEHANDLING I DØGNREHABILITERING ETTER HJERNESLAG – ER DEN
«STANDARDISERT»?
Rådgiver Jenni Moore1, Fysioterapeut Simen Lundberg2, Fysioterapeut Pia Krøll3, Forsker Inge Ringheim2,
Leder Anika Jordbru2, Fysioterapeut Jon Midttun Lie2, Forsker Anders Orpana3, Fysioterapeut Kristine Lie4,
Fysioterapeut Joakim Moestue5, Leder Ingvild Rosseland5, Fysioterapeut Elisabeth Bø6, Rådgiver Stein Arne
Rimehaug1, Leder Mari Klokkerud1, prosjektgruppe intensiv gangtrening etter hjerneslag, Norge
1

Regional Kompetansetjeneste For Rehabilitering (rkr) , Sunnaas Sykehus HF, Norge, 2Sykehuset i Vestfold, Klinikk
fysikalsk medisin og rehabilitering, Norge, 3Skogli Helse og Rehabiliteringssenter AS, , Norge, 4Sykehuset Innlandet ,
fysikalsk medisin og rehabilitering, Norge, 5Aker sykehus, Forsterket rehabilitering, avdeling Aker, Norge, 6Oslo
Universitetssykehus, Fysioterapiavdelingen, Norge

112 Hvordan påvirkes inter-rectus avstanden av øvelser hos gravide kvinner med diastasis recti abdominis?
En eksperimentell longitudinell studie
Phd Stipendiat Nina Theodorsen1, Professor Emeritus Rolf Moe-Nilssen1, Professor Kari Bø2,
Førsteamanuensis Inger Haukenes1
1

Uib, Alrek Helseklynge, Norge, 2Norges Idrettshøyskole, Oslo, Norge

113 TØRRE Å SPØRRE ELLER VÅGE Å OVERSE?
Hvilke forhold påvirker avtalefysioterapeuters kartlegging av mulige traumatiske
livserfaringer ved langvarige muskelskjelettsmerter?
Spesialist i psykomotorisk fysioterapi MNFF, MSc Lene Hubak Fleischer

1

USN/Koherent Helse, , Norge

114 TØRRE Å SPØRRE ELLER VÅGE Å OVERSE?
Hvilke kartleggingsrutiner har avtalefysioterapeuter for pasienter med langvarige muskelskjelettsmerter og
mulige traumatiske livserfaringer?
Spesialist i psykomotorisk fysioterapi MNFF, MSc Lene Hubak Fleischer
1

USN/Koherent Helse, , Norge

115 Kinematikk i overekstremitetene gjennom det første året etter hjerneslag: Stroke Arm Longitudinal
study at University of Gothenburg (SALGOT)
PhD Gyrd Thrane1,2, MD, PhD Katharina Stibrant Sunnerhagen2, PhD Margit Alt Murphy2
1

UiT Norges Arktiske Universitet, , Norge, 2Göteborgs Universitet, Göteborg, Sverige

116 LUNGEFYSIOTERAPI OG HELSERELATERT LIVSKVALITET VED CYSTISK FIBROSE
Fysioterapeut, MSc Sandra Gursli1, PhD, Professor Alexandra Quittner2, Fysioterapeut, PhD, Professor em
Reidun Birgitta Jahnsen3, Overlege, PhD Bjørn Skrede4, Fysioterapeut, PhD Britt Stuge5, Seksjonsoverlege,
PhD Egil Bakkeheim1
1

Norsk senter for cystisk fibrose, Oslo Universitetssykehus, , Norge, 2Miami Children`s Research Institute, Miami, Florida,
USA, 3Oslo Universitetssykehus, , Norge, 4Oslo Universitetssykehus, , Norge, 5Oslo Universitetssykehus, , Norge

117 Pasientspesifikk funksjonsskala hos pasienter med akutt hjerneslag
Tenesteleiar helse og velferd Tonje Barkenæs Eggen1,4, Seniorforsker (5)og førsteamanuensis (6) Anne
Therese Tveter5,6, Seksjonsoverlege Hege Ihle-Hansen2, Avdelingsleder/fysioterapeut Ingvild Rosseland4,
Spesialfysioterapeut og fagkoordinator Elisabeth Bø3, Førsteamanuensis Therese Brovold6
1

Lom Kommune, Krokamyrvegen 18, NORGE, 2Oslo universitetssykehus, Nevrologisk avdeling, Seksjon for hjerneslag,
Norge, 3Oslo universitetssykehus HF, , Norge, 4Oslo kommune, Forsterket rehabilitering Aker, Oslo kommune , Norge,
5
Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering, Klinikk for revmatologi og forskning, Diakomhjemmet
sykehus, Norge , 6Oslo Metropolitan University- Storbyuniversitetet, Institutt for fysioterapi, Fakultet for helsevitenskap,
Norge

118 Muskelstyrke og muskelarkitekturs betydning for muskelpower
Masterstudent i Klinisk fysioterapi Malene Joensen1, Stipendiat Kolbjørn Andreas Lindberg2,
Førsteamenuensis/Fagseksjonsleder Gunnar Slettaløkken Falch1
1

Høgskulen på Vestlandet, Bergen, Norge, 2Universitetet i Agder, Kristiandsand, Norge

119 Pasientar si oppleving av VR (virtuell realitet) som fysioterapitiltak for opptrening av funksjon etter
hjerneslag.
Spesialfysioterapeut Jeanette Svarstad1, Spesialfysioterapeut Stine Solvik1, Førsteamanuensis / Institutt for
helse- og omsorgsvitskap, Tverrfagleg master og etter- og vidareutdanning, Høgskulen på Vestlandet, og
forskningskoordinator i Helse Førde. Runar Tengel Hovland1,2
1

Helse Førde, Førde Sentralsjukehus,, Norge, 2Høgskulen på Vestlandet, Campus Førde,, Norge

120 Hvordan erfarer lungesyke det digitale verktøyet Pust Deg Bedre som egenbehandling?
Spesialfysioterapeut Elin Johnsen1, Førsteamanuensis Runar Tengel Hovland2, Spesialist i hjerte og
lungefysioterapi Ulla Pedersen3
1

Helse Førde, , , 2Høgskulen på Vestlandet, , , 3LHL-sykehuset Gardermoen, ,

121 KORLEIS STUDERE OG UTVIKLE KLINISKE MØTER? EIT EKSEMPEL FRÅ FEDMEPOLIKLINIKK
Postdoc/Førsteamanuensis Eli Natvik1,2, Stipendiat/klinisk psykolog Kristina Osland Lavik1,2, Professor Christian
Moltu1,2
1

Helse Førde, Førde, Norge, 2Høgskulen på Vestlandet, Førde, Norge

122 Effekten av COVID-19 restriksjonene på aktivitetsnivå og helse blant hjemmeboende eldre i Norge
PT, MSc Arnhild Jenssen Nygård1, Professor Kristin Taraldsen2, Randi Granbo1, Professor Ger Selbæk3,4,
Professor Jorunn Lægreid Helbostad1
1

Institutt for Nevromedisin og Bevegelsesvitenskap, NTNU, Trondheim, Norge, 2Institutt for fysioterapi, OsloMet, Oslo,
Norge, 3Oslo Universitetssykehus, Oslo, Norge, 4Nasjonal kompetansetjeneste for Aldring og helse, Oslo, Norge

123 KAN FUNKSJONELLE GANGTESTER PREDIKERE KONDISJON ETTER HJERNESLAG? EN PROSPEKTIV
KOHORTSTUDIE
PhD Mari Gunnes1,2,3, PhD Inger-Lise Aamot Aksetøy2, PhD Turid Follestad4, PhD Bent Indredavik2,3, PhD
Torunn Askim2,3
1

SINTEF Digital, Avd. Helse, Norway, 2NTNU, Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap, Norge, 3St Olavs Hospital,
Avdeling for hjerneslag, Norge, 4NTNU, Institutt for klinisk og molekylærmedisin, Norge

124 Usynlige plager og håp om bedring - Erfaringer med fysisk aktivitet og kroppslige endringer etter en
traumatisk inkomplett ryggmargsskade
Fysioterapeut, Msc Marlene Firing Kroman1, Fysioterapeut, PhD Karen Synne Groven1, Fysioterapeut, PhD
Vivien Jørgensen2
1

Oslo Metropolitan University, Oslo, Norge, 2Sunnaas sykehus HF, Nesodden, Norge

125 Den sårbare deltakelsen -en kvalitativ studie om erfaringer fra akutt hjerneslag og rehabilitering
Fysioterapeut/phd-stipendiat Marianne Sivertsen1,2, Dr. Hanne De Jaegher4, Professor Karl Bjørnar
Alstadhaug1,2, Dr. Ellen Christin Arntzen1,3, Professor Britt Normann1,3
1

Nordlandssykehuset Hf, Bodø, Norge, 2UiT Norges Arktiske Universitet, Tromsø, Norge, 3Nord Universitet, Bodø, Norge,
University of the Basque Country, San Sebastian, Spania

4

126 Felles meningsskaping i fysioterapi etter hjerneslag. En kvalitativ studie fra pasientens perspektiv
Fysioterapeut/phd-stipendiat Marianne Sivertsen1,2, Dr. Hanne DeJaegher4, Dr. Ellen Christin Arntzen1,3,
Professor Karl Bjørnar Alstadhaug1,2, Professor Britt Normann1,3
1

Nordlandssykehuset Hf, Bodø, Norge, 2UiT Norges Arktiske Universitet, Tromsø, Norge, 3Nord Universitet, Bodø, Norge,
University of the Basque Country, San Sebastian , Spania

4

127 Sykling som rehabilitering - hvordan og hvorfor?
Fysioterapeut Berit Gjessing1
1

Beitostølen Helsesportsenter, Beitostølen, Norge

128 Funkability - tilpasset fysisk aktivitet over nett
Fysioterapeut Berit Gjessing1, Fysioterapeut Andreas Rindal1, Fysioterapeut Ingrid Aarstrand1
1

Beitostølen Helsesportsenter, Beitostølen, Norge

129 LANGTIDS MEKANISK HOSTESTØTTE HOS BARN OG UNGE MED SPINAL MUSKELATROFI I NORGE
Spesialfysioterapeut Brit Hov1, Spesialfysioterapeut / PhD Tiina Andersen2, Physiotherapist Michel Toussaint4,
Dr Med Maria Vollsæter2, Dr Med Ingvild Brun Michalsen3, Dr Med Vegard Hovland1
1

Oslo universitetssykehus, Oslo, Norge, 2Haukeland Universitetssykehus, Helse Bergen, , 3Stavanger Universitetssykehus,
Stavanger, , 4Centre for Neuromuscular Disorders and Home Mechanical Ventilation, Inkendaal, Belgia, 5Universitetet i
Oslo, Oslo,

130 Forstrukket og skvist- fysioterapi og kunnskap i møtet med pasienter med langvarige muskel og
skjelettplager.
Postdoktor/Førsteamanuensis/Fysioterapeut Hedda Eik1,2, Førsteamanuensis/Fysioterapeut Birgitte Ahlsen2,
Professor Astrid K Wahl1, Professor Emeritas/ Fysioterapeut AM Mengshoel1
1

Universitetet i Oslo, Medisinsk Fakultet, Institutt for helse og samfunn, Avdeling for Tverrfaglig Helseforskning, ,
OsloMet, Fakultet for helsevitenskap, Institutt for Fysioterapi,

2

131 Rehabiliteringsbehov etter hjerneslag
PhD., MSc., Spesialist i Nevrologisk Fysioterapi Synne Pedersen1
1

Universitetssykehuset Nord Norge, Tromsø, Norge

132 REHABILITERINGSMODELLER FOR TIDLIG STØTTET UTSKRIVNING AV PASIENTER MED ERVERVET
HJERNESKADE - EN SCOPING REVIEW
PhD Marianne Eliassen1, PhD Astrid Gramstad1
1

Uit Norges Arktiske Universitet, Postboks 6050, langnes, Norge

133 RehabLos-prosjektet: erfaringer med samskapende tjenestedesign i utvikling av en ny modell for
rehabilitering av personer med ervervet hjerneskade
MSc Morten Nikolaisen1,2, Ph.d. Cathrine Arntzen1,2, Ph.d. Marianne Eliassen1,2, MSc Lina Forslund1,2, Ph.d.
Astrid Gramstad1,2
1

Institutt for helse- og omsorgsfag, UiT Norges Arktiske Universitet, Tromsø, Norge, 2Senter for omsorgsforskning Nord,
UiT Norges arktiske universitet, Tromsø, Norge

134 Kondisjonstrening for klaffeopererte endokardittpasienter. En feasibility studie.
Fysioterapeut Margrethe Müller1
1

Unn, Tromsø, Norge

135 INTERVALLTRENING ETTER HJERNESLAG - EFFEKTER PÅ FYSISK OG KOGNITIV FUNKSJON
Fysioterapeut/stipendiat Tor Ivar Gjellesvik1, Phd Frank Becker2,3, Phd Arnt Erik Tjønna4, Phd Bent
Indredavik1, Msc Eivind Lundgaard3, MD Hedvig Solbakken5, Phd Berit Brurok1,6, Phd Tom Tørhaug1,6, Phd
Stian Lydersen7, Phd Torunn Askim1
1

NTNU, Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap, Norge, 2Universitet i Oslo, Institutt for klinisk medisin, Norge,
Sunnaas Sykehus HF, Klinisk fysiologisk laboratorium, Norge, 4NTNU, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk, Norge,
5
Ålesund Sjukehus, Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, Norge, 6St. Olavs Hospital HF, Klinikk for fysikalsk
medisin og rehabilitering, Norge, 7NTNU, Institutt for psykisk helse, Norge
3

136 Barn som har vært utsatt for alkohol, narkotika og enkelte medikament i svangerskapet viser atypiske
spontane bevegelser ved 3-4 måneder.
Spesialfysioterapeut/PhD Toril Larsson Fjørtoft1,2, Spesialfysioterapeut Merethe Brandal1, Professor emerita
Ann Mari Brubakk2, Spesialfysioterapeut/PhD Lars Adde1,2, Spesialfysioterapeut/PhD Tordis Ustad1,2,
Professor Kari Anne Indredavik Evensen2,3,4
1

Klinikk for kliniske servicefunksjoner, St. Olavs hospital, Trondheim universitetssykehus, Trondheim, , 2Institutt for klinisk
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137 «Gross motor performance» ved 3-4 måneders alder hos barn utsatt for alkohol, narkotika og/eller
enkelte medikamenter i svangerskapet.
Spesial fysioterapeut Merethe Brandal1, Professor Kari Anne Evensen2,3,4, Professor Emerita Ann Mari
Brubakk2, Spesialfysioterapeut/PhD Toril Fjørtoft1,2
1

Klinikk for kliniske servicefunksjoner, St.Olavs hospital, Trondheim Universitetssykehus, Trondheim, , , 2 Institutt for
klinisk og molekylærmedisin, NTNU, Trondheim , , , 3 Enhet for fysioterapitjenester, Trondheim kommune, Trondheim, , ,
4
Institutt for Fysioterapi, OsloMet, Oslo, ,

138 Tilfredshet med behandling og rehabilitering etter hjerneslag
PhD., MSc., Spesialist i Nevrologisk Fysioterapi Synne Pedersen1
1

Universitetssykehuset Nord Norge, Tromsø, Norge

139 Psykomotorisk fysioterapi som tiltak for underlivssmerter: Hva erfarer kvinner med den sammensatte
lidelsen «Langvarige underlivssmerter» etter psykomotorisk behandling.
Psykomotorisk Fysioterapeut, Phd Student Cathrine Boge-Olsnes1,2, Professor Gunn Kristin Øberg1, Professor
Mette Bech Risør1
1

Norges Arktiske Universitet (UIT) , 9037 Tromsø, Norge, 2Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN), 9038 Tromsø ,
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140 MOBILITET ETTER MILDE HJERNESLAG – EN ETTÅRSOPPFØLGING
Fysioterapeut, PhD Charlotta Hamre1,6, Fysioterapeut, PhD Gro Gujord Tangen2, MD, PhD Brynjar Fure3,4,
Professor, fysioterapeut Jorunn Helbostad5, Professor, MD Torgeir Wyller1,6
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141 "SWAP" - ressursutveksling mellom utdanning og praksis i fysioterapi
Spesialfysioterapeut Msc/universitetslektor Jorunn Louise Grong1, Spesialfysioterapeut MSc Randi Merete
Presthus2
1

NTNU, Trondheim, Norge, 2St. Olavs hospital HF, Trondheim, Norge

142 Hvordan er første års helsetjenestebruk for pasienter med muskel-skjelettplager assosiert med bruk av
spesialisthelsetjenesten 3 år senere?
Mr Olav Amundsen1, Professor Tron Anders Moger1, Dr Trond Tjerbo1, Dr Jon Helgheim Holte1, Professor Nina
Køpke Vøllestad1
1

Universitetet i Oslo, Oslo, Norge

143 Et konservativt behandlingsforløp for akillesruptur på St Olav hospital.
Spesialfysioterapeut, spesialist Ortopedisk Fysioterapi, M.sc. Ingrid Solhjem 1, Ortopeditekniker Jens Petter
Jacobsen1
1

St Olav Hospital, Trondheim, Norge
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Betre før- betre etter: Ein kvalitativ studie om eldre pasientar sine
erfaringar med opptrening før innsetting av totalprotese i hofteleddet
Katrine Halsen1, Stipendiat Odd-Einar Svinøy1, Professor Birgitta Langhammer1
1

OsloMet, ,

Bakgrunn
Ein trygg og aktiv alderdom er eit nasjonalt satsingsområde, og tiltak som opprettheld eller aukar
funksjonsnivå kan bidra til å fremje sjølvstende og aktivitet i kvardagen. Artrose er ein vanleg plagene blant
eldre, og er forbunde med langvarige smertelidingar som reduserer fysisk funksjon. Innsetting av
totalprotese i hofteleddet er betrakta som eit vellykka inngrep for symptomlindring, men redusert
funksjonsnivå preoperativt er ein indikator for forsinka gjenvinning av funksjon postoperativt. Formålet med
denne studien var å gi innsyn i heimebuande eldre sine erfaringar med å delta i preoperativ opptrening før
innsetting av totalprotese i hofteleddet.
Metode
Semistrukturert kvalitativt forskingsintervju vart nytta som metode for innsamling av datamaterialet, og
totalt fire informantar som hadde gjennomført prehabilitering vart
intervjua. Materialet vart analysert ved bruk av systematisk tekstkondensering.
Resultat
Denne studien viser at ein tett oppfølging ved gjennomføring av eit treningsopplegg preoperativt gav ein
tryggleik og ein auka meistringstru hos informantane, i tillegg til at det bidrog til auka treningsmengde.
Treninga bidrog til at informantane opplevde å
bli sterkare i kroppen, og opplevinga av å bli motivert til tyngre styrketrening var positiv. Informantane
fortalde om fysiske, psykiske og sosiale utfordringar i tida før operasjonen, og ulike måtar for å handtere
dette. Alle hadde mål om å kome tilbake til
fysisk aktivitet etter operasjonen, og opplevde nytteverdi av treninga som vart gjennomført i forkant.
Treningsopplegget bidrog til at informantane var fysisk og mentalt førebudde til operasjonen, og alle ville
anbefalt andre å gjere eit liknande
treningsopplegg.
Konklusjon
Summert opp kan resultatet tyde på at eit individuelt tilpassa treningsopplegg kan bidra til auka
aktivitetsnivå, og på denne måten oppretthalde funksjonsnivået hos heimebuande eldre som skal
gjennomføre totalproteseoperasjon i hofteleddet.

2
Helsetjenesteforbruk og relaterte kostnader blant eldre personer som
oppsøker primærhelsetjeneste på grunn av ryggsmerter
Rikke Munk Killingmo1, Kjersti Storheim2,1, Danielle van der Windt3, Zinajda Zolic-Karlsson4, Ørjan N. Vigdal1,
Lise Kretz1, Milada C. Småstuen1, Margreth Grotle1,2
1

Department of Physiotherapy, Oslo Metropolitan University, Oslo, Norway, 2Research and Communication Unit for
Musculoskeletal Health (FORMI), Division of Clinical Neuroscience, Oslo University Hospital, Oslo, Norway, 3School of
Medicine, Keele University, Keele, United Kingdom , 4Norwegian Medicines Agency , Oslo, Norway

Bakgrunn: Ryggsmerter er den enkeltlidelsen som «plager flest og koster mest». Det er satt søkelys på at det
eksisterer store gap mellom anbefalinger og praksis. I hvilken grad dette også gjelder eldre personer som
oppsøker primærhelsetjeneste er ukjent. Formålet med denne studien var derfor å beskrive
helsetjenesteforbruk og estimere relaterte kostnader blant eldre personer som oppsøker
primærhelsetjenesten på grunn av ryggsmerter, samt å beskrive helsetjenesteforbruk hos pasienter med
forskjellig risikoprofil stratifisert med STarT Back Screening tool.
Metode: Data fra en kohortstudie (BACE-N) ble brukt, der personer ≥55 år som oppsøkte norsk
primærhelsetjeneste med en ny episode av ryggsmerter ble inkludert. Helsetjenesteforbruk var
selvrapportert og inkluderte: primærhelsetjenestekonsultasjoner, medisiner, undersøkelser,
sykehusinnleggelser, rehabiliteringsopphold og operasjoner. Kostnader ble estimert basert på
enhetskostnader fra nasjonale prislister. Helsetjenesteforbruk hos pasienter med forskjellig risikoprofil ble
sammenlignet ved bruk av Kruskal-Wallis-test, post-hoc Mann-Whitney U tests og Bonferroni justering.
Resultater: Totalt 438 pasienter ble inkludert i analysene. Gjennomsnittlig (BCa 95% KI) totalkostnad per
pasient over ett år var NOK 8250 (6820-9760). Median (BCa 95% KI) totalkostnad var NOK 3640 (3070-4400).
Den største kostnadskategorien var primærhelsetjenestekonsultasjoner (56% av de totale kostnadene).
Bildediagnostikkraten var 34%. Den mest brukte medisinen var Paracetamol (27-35% av pasientene).
Middels- og høyrisikopasienter hadde en betydelig høyere grad av helsetjenesteforbruk sammenlignet med
lavrisikopasienter.
Konklusjon og diskusjon: Denne studien estimerte en ettårig gjennomsnittlig kostnad for
helsetjenesteforbruk på NOK 8250. I tråd med anbefalinger hadde middels- og høyrisikopasienter høyere
grad av helsetjenesteforbruk sammenlignet med lavrisikopasienter. Likevel ser ut til å være et overforbruk
av bildediagnostikk og Paracetamol, og dermed også mulige gap mellom anbefalinger og praksis. Kartlegging
av helsetjenesteforbruk er avgjørende for å optimalisere og redusere belastningen på helsevesenet, der det
er mulig og hensiktsmessig. Vår studie gir innsikt i klinisk praksis, adresserer mulige gap mellom
anbefalinger og praksis, og identifiserer områder for forbedring.
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TRENING GIR MENING!
MÅLOPPNÅELSE ETTER INTENSIV HABILITERING FOR BARN MED FUNKSJONSNEDSETTELSE

Høyskolelektor og Phd Student Kine Mefald Tveten1,2, Fysioterapeut MSc Camilla Skagen1, Fysioterapeut,
Spesialist i barne- og ungdomsfysioterapi Jannike Rieber1
1

Stiftelsen Barnas Fysioterapisenter , Bergen, Norge, 2Høgskulen på Vestlandet, Bergen, Norge

Bakgrunn: Individuelt tilpassede, familiesentrerte tiltak for barn med funksjonsnedsettelser har støtte i
litteraturen. Ettersom intensive program er krevende, er det behov for å undersøke hvilke resultater på
måloppnåelse som kan oppnås etter et slikt program. Canadian Occupational Performance Measure (COPM)
er et verktøy for selvrapportert vurdering av funksjon. En endring >2 poeng vurderes som klinisk relevant.
Metode: Tverrfaglig program (3 uker, 4 dager per uke, 5-6 timer per dag) i gruppe ledet av fysioterapeut i
samarbeid med ergoterapeut og lege. Foreldre er aktivt deltakende i hele forløpet. Kartlegging med
individuell undersøkelse, fastsettelse og vurdering av 3-5 spesifikke mål ved bruk av COPM ved oppstart og
avslutning. Målene har vært knyttet til grov- og finmotorikk, selvhjulpenhet og deltakelse i lek og vurdert til
å være ambisiøse, men oppnåelige for den aktuelle habiliteringsperioden.
Resultater: 42 unike barn (23 jenter) i alder 0-15 år har gjennomført sitt første habiliteringsforløp etter
Barnas Fysioterapisenter i Bergen sin modell. Det var stor variasjon i fysisk og kognitiv funksjon hos
deltakerne, hvorav 35 hadde diagnosen cerebral parese, GMFCS nivå I-V. Gjennomsnittlig endring i COPM
utførelse og tilfredshet var hhv. 4,1 (SD 1,76, spekter 0,5-8) og 3,7 (SD1,98 spekter 0-8,5). Flere deltakere og
deres foreldre opplevde det som utfordrende og skille mellom utførelse og tilfredshet, og enkelte foreldre
opplevde det problematisk å rangere tilfredshet på barnas måloppnåelse.
Diskusjon: COPM bidrar til å gjøre habiliteringen individuelt tilpasset og målrettet for barnet, noe som kan gi
motivasjon til økt innsats. Likevel kan formulering og tallfesting av mål være utfordrende, og krever en god
dialog mellom deltaker, foreldre og fysioterapeut. COPM sin evne til å vurdere måloppnåelse fremfor
identifisering av utfordringer er diskutert i fagmiljøet.
Konklusjon: Deltakerne har hatt høy grad av måloppnåelse, og subjektive målemetoder bør inngå i et hvert
habiliteringsforløp,i tillegg til standardiserte måleinstrumenter.
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Digital artrosebehandling - DigiOA
Stipendiat Lars Martinsen1, Nina Østerås1, Tuva Moseng1, Anne Therese Tveter1
1

Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering, Oslo, Norge

Innledning:
Virtual Training (VT) is a generic mobile health application used to create digital exercise programs, with an
option of remote monitoring and individual adaption of exercises. The main aim of this study is to evaluate
the efficacy of VT in patients with osteoarthritis compared to supervised exercise therapy, with regard to
improvement in pain, function and/or disease activity (OMERACT-OARSI responders). Secondary, we want
to evaluate the cost-effectiveness of the intervention, whether the use of VT increases adherence to
exercise, and possible characteristics of users of the app with improvement in pain and function.
Metodebeskrivelse:
The study is a two-armed non-inferiority RCT in primary health care in Norway. 156 participants with hip
and/or knee osteoarthritis seeking physiotherapy in primary care will receive 1-2 hours of education, before
randomization to 6 weeks of either exercise therapy via app or supervised exercise therapy. Primary
outcome is the proportion of OMERACT-OARSI responders in the two groups at 6 weeks. Secondary
outcomes are the same measure at 3 months, and physical function, physical activity level, health related
quality of life, adherence to exercise and self-reported health care and medication use at 6 weeks and 3
months.
Sammendrag av resultatene:
The study is in the recruiting phase, so no results are yet available.
Diskusjon og konklusjon:
We expect that the use of the VT-app is as effective as usual care, and can improve the adherence to
recommended first-line treatment. We expect that VT is more cost effective than usual care, and we
hypothesize that we will be able to identify characteristics of the patients with the most effect of VT.
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MUSKELSKJELETTSMERTER VED LANGVARIG SVIMMELHET
Phd Stipendiat Unni Moen1, Fysioterapeut prof Liv Magnussen1, Fysioteraput Phd Kjersti Thulin Wilhelmsen1,
Lege phd Frederik Kragerud Goplen2, Lege Prof Stein Helge Glad Nordahl2, Fysioterapeut Phd Dara Meldrum3,
Fysioteraput Phd Mari Kalland Knapstad1,2
1

Høgskolen På Vestlandet, Bergen, Norge, 2Haukeland universitetssykehus, Bergen, Norge, 3The University of Dublin,
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Bakgrunn
Svimmelhet kan være plagsomt og hemmende, og føre til tilleggsplager som muskelsmerte, psykiske plager
og nedsatt livskvalitet. Svimmelhet medfører også betydelige samfunnskostnader knyttet til helsetjenester
og sykepenger/uførhet. Det er tidligere påvist sammenheng mellom nakkesmerter og svimmelhet, selv om
årsaksforholdene er omdiskutert. Forekomsten og sammenhengen mellom svimmelhet og smerter i andre
deler av kroppen er lite undersøkt.
Våre antakelser er basert på forståelsen om at tilstanden og symptombildet er komplekst.
Metode
En systematisk oversiktsstudie er gjennomført med litteratursøk i relevante databaser. Studien fokuserer på
rapportert forekomst, utbredelse og intensitet av muskelskjelettsmerter i hos pasienter med svimmelhet.
Resultater/funn
Oversiktsstudien avdekker at det er få studier som har undersøkt forekomst og omfang av
muskelskjelettsmerter blant svimle pasienter. Funnene tilsier at forekomst av nakkesmerter er høy, ikke
bare ved cervikogen svimmelhet, men i de fleste tilstandene av vedvarende svimmelhet. Kun et fåtall av
studiene undersøkte systematisk forekomst av smerter i andre deler av kroppen selv om studiene tyder på
at et utbredt smertemønster er vanlig. Gjennomsnittlig smerteintensitet skåres mellom 5 – 7 på en skala fra
0-10.
Diskusjon og konklusjon
Muskelskjelettsmerter påvirker en stor andel av pasienter med svimmelhet, og intensiteten som oppgis på
smertene indikerer at de har en moderat til stor innvirkning på dagliglivets funksjoner.
Muskelskjelettsmerter og svimmelhet kan gjensidig påvirke hverandre negativt og kreve en omfattende,
helhetlig og tverrfaglig tilnærming. Vi vet lite om utbredelse og påvirkning av muskelskjelettsmerter hos
pasienter med vedvarende svimmelhet, og trenger derfor mer forskning om dette. Mer kunnskap kan gi oss
informasjon om prognostiske faktorer for svimmelhet, og gi en større forståelse for undersøkelse og
behandling. Fysioterapeuter kan dermed være sentrale aktører i behandling av svimmelhet.
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Snubler vi baklengs inn i fremtiden? En trassig klinikers blikk på
implementering av ny forskning i praksishverdagen.
Spesialfysioterapeut Elin Reiersdal1
1

Drangedal Kommune, ,

Det er allment akseptert at det tar altfor lang tid fra ny forskning er presentert til det blir implementert i
praksis. Hvilke faktorer medvirker til dette, og hvordan kan de påvirkes?
Jeg er ingen forsker og det er bra, fordi jeg er håpløs med tall. Resultatdelen i forskningsrapporter hopper
jeg lett over. Når det gjelder dette temaet, føler jeg meg likevel kvalifisert til å bidra. Implementering av
forskning innebærer nemlig at jeg må endre min praksis i arbeidshverdagen.
Hvorfor tar det lang tid før ny forskning blir implementert? Først og fremst tror jeg det er fordi det vi
allerede driver med pleide å være oppdatert kunnskap.
Ny forskning mangler ofte kontekst for oss i klinikk. Vi må dermed bruke et nytt og ukjent språk i
samhandlingen med pasientene, og blir mer usikre. Dette har konsekvenser for pasientens tillit til
terapeuten, som er vesentlig for behandlingsprosessen.
Personlig må jeg innrømme at confirmation bias er en betydelig medvirkende årsak. Fordi nye
tilnærmingsmåter innebærer å ta inn over seg at jeg har kastet bort mye tid på å jobbe med kvaliteten i
gangmønsteret, når nyeste forskning viser at det oppnås bedre resultater med bare å la pasienten gå. Det er
en tøff prosess å gjennomgå.
Jo større avstanden er, mellom det nye som blir presentert og mitt eksisterende verdensbilde, jo mer trassig
tviholder jeg på min versjon av saken. Så da er det vel min feil at det tar lang tid før forskning møter praksis,
ikke sant?
Jeg tror at potensialet for endring ligger i at praksisfeltet legger stolthet og solskinnshistorier igjen hjemme,
og møter med åpen nysgjerrighet overfor mulighetene den nye kunnskapen gir. Samtidig som
forskningsfeltet prøver å ta hensyn hva mottakerne av budskapet trenger for å fylle ut tomrommet mellom
dagens praksis og morgendagens muligheter.
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NORSK OVERSETTELSE OG KULTURELL TILPASNING AV CHELSEA CRITICAL
CARE ASSESSMENT TOOL (CPAx – NOR) – FUNKSJONSKARTLEGGING AV
INTENSIVPASIENTEN
MSc Charlotte Schanke1, MSc Anne Kristine Brekka2, Phd Mari Klokkerud1, Postdoc phd Tiina Andersen4
1
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Bakgrunn
Oppstart av tidlig rehabilitering på intensivavdeling er sterkt anbefalt. For å evaluere og dokumentere tiltak
og progresjon under innleggelse på sykehus og etter utskrivelse kreves det pålitelige og anvendbare
funksjonskartleggingsverktøy som er oversatt og tilpasset lokale forhold. Chelsea Critical Care Assessment
Tool (CPAx) er validert for intensivpopulasjonen og oversatt og implementert i flere europeiske land. Den
svenske versjonen av CPAx (CPAx-SWE) er anbefalt i Nasjonal veileder Koronavirus – beslutninger og
anbefalinger i mangel av et norsk alternativ. Hensikten med prosjektet er å oversette og tilpasse CPAx til
norske forhold.
Metode
CPAx er oversatt stegvis frem og tilbake etter internasjonale anbefalinger for oversettelse og kulturell
tilpasning. En ekspertgruppe har via Delfi prosess kommet frem til den norske versjonen CPAx-NOR. Tilbake
oversettelsen er godkjent av originalforfatter.
Resultater/funn
CPAx er oversatt til norsk og kulturelt tilpasset norske forhold på intensivavdelingen.
Diskusjon og konklusjon
CPAx- NOR er oversatt og kulturelt tilpasset til bruk på norske intensivavdelinger. CPAx – NOR skal nå prøves
ut i klinisk praksis for å vurdere om den er pålitelig og anvendbar. Et robust kartleggingsverktøy i den tidlige
rehabiliteringen vil bidra til et mer sømløst rehabiliteringsforløp for pasienten, uavhengig av diagnose.
Målet er at CPAx – NOR blir implementert som et funksjonskartleggingsverktøy for fysioterapeuter i alle
intensivavdelinger i Helse Sør Øst. CPAx – NOR, erfaringene og modellen for implementering vil deles med
andre helseregioner i Norge.
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BRUKERMEDVIRKNING I UTVIKLING AV NYE FYSIOTERAPITILBUD
1. Lektor Helga Kristin Kaale1, Spesialist i barne- og ungdomsfysioterapi Jannike Rieber2, Fysioterapeut med
Master i public health Irene-Charlotte Fjell Kjønnerød1
1

Høgskulen på Vestlandet, Bergen, Norge, 2Stiftelsen Barnas Fysioterapisenter, Bergen, Norge

Innledning
Studien ser på brukermedvirkningen i et aksjonsforskningsprosjekt, hvor vi utviklet og forsket på et nytt
fysioterapitilbud. Problemstillingen er: Hvordan var samhandlingen mellom brukere og fagpersoner om
utviklingen av fysioterapitilbudet «Intensiv motorisk trening for barn med cerebral parese»?
Metode
I etterkant av hver av de 17 treningsperiodene gjennomførte vi atskilte fokusgruppeintervju med
deltakende barns foreldre og assistenter, som var ledsagere i treningen, og med fysioterapeutene som ledet
treningen. Brukermedvirkning var ett av flere fokus. Data er analysert med teoristyrt innholdsanalyse.
Resultat/diskusjon
Brukerne var uvant med -, men verdsatte statusen som deltakere og med-produsenter i prosjektet, en
status som går utover det som er vanlig i Norge, hvor brukerne ofte er en stemme og premissleverandør.
Brukerne representerte seg selv. De hadde spesifikk kunnskap som ressurs, og gav innspill som var konkrete
og enkle å anvende. Prinsippet om statistisk bredde i representasjonen ble ikke ivaretatt, og kunne redusere
overførbarheten til situasjoner med andre deltakere.
Brukerne utviklet sin medvirkning over tid. De ble kjent med hverandres – og fysioterapeutenes tanker og
målsettinger, som er viktig når et eget og felles brukerperspektiv skal utvikles.
Tilrettelegging som bidrog til brukermedvirkning var at; det var avstand mellom treningstilbudet og
intervjuene, i tid, samt at intervjuene ble ledet av en ekstern fagperson. Statusen som medvirker i
utviklingsarbeidet ble løftet fram som viktig ved oppstart av alle intervju. Brukerne ble oppfordret til å gi
eksempler, en måte å artikulere synspunkt på som de likte. Brukerne erfarte at innspillene skapte endring.
Vi diskuterte om intervjuene var for styrt, til å gi optimal brukermedvirkning.
Diskusjon/konklusjon
Det var betydelig brukermedvirkning i samhandlingen. Studien har gitt bedre innsikt i faktorer med
betydning for brukermedvirkning. Fysioterapeutene verdsatte brukermedvirkningen, og det å få den inn i et
system. Innsikten kan brukes til å kvalitetssikre eksisterende fysioterapitilbud, i kommende
utviklingsprosjekt, og i utdanning av fysioterapeuter.
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Symptomer, utfallsmål og behandling av arm og håndfunksjon ved
Dystrofia Myotonica type 1
MSC Hanne Ludt Fossmo1,2, PhD Kristin Ørstavik2, Professor Jan Frich3, PhD Hilde Stendal Robinson3
1

Oslo Universitetssykehus, Oslo, Norge, 2Vikersund Bad Rehabiliteringssenter, Vikersund, Norge, 3Universitetet i Oslo, ,
Norge

Bakgrunn:
Dystrofia Myotonica type 1 (DM1) er en sjelden, arvelig, nevromuskulær sykdom som medfører utfordringer
knyttet til arm/håndfunksjon. Det er behov for mer kunnskap om undersøkelse og behandling knyttet til
disse utfordringene. I prosjektet gjennomføres tre delstudier som kartlegger symptomer, validerer
utfallsmål og ser på rehabiliteringsteknologi i testing og behandling av arm/håndfunksjon vedDM1.
- Hvordan er de metodiske kvalitetene til spørreskjemaene og reliabiliteten på funksjonstester for arm/hånd
ved DM1?
- Hvilke sammenhenger finner vi mellom motoriske utfall, andre sykdomsrelaterte utfall og
pasientrapportert funksjons-/aktivitetsbegrensning i arm/hånd ved DM1?
- Hvilken effekt har teknologiassistert rehabilitering på arm-/håndfunksjon ved DM1; samsvarer
testresultater fra video og klinikk?
Metode:
Prosjektet innebefatter: 1) en metodestudie hvor vi oversetter, reliabilitetstester og validerer to
spørreskjemaer for nevromuskulær sykdom for å kartlegge arm-/håndfunksjon og aktivitetsbegrensninger,
2) en tverrsnittsstudie hvor vi funksjonstester personer med DM1 og undersøker sammenhenger mellom
symptomer og aktivitetsbegrensninger knyttet til arm/håndfunksjon. I tillegg vil vi undersøke reliabilitet av
enkelte funksjonstester, 3) en Single Subject Experimental Design (SSED) studie, hvor hver deltaker er sin
egen kontroll og følges opp med målinger før/under/etter rehabiliteringsopphold med behandling ved hjelp
av teknologi.
Resultater
Metodestudien har vurdert test-retest reliabilitet og validitet med 39 deltakere. Foreløpige resultater viser
at de metodiske egenskapene er gode, men videre analyser pågår. Alle formelle godkjenninger og
samarbeidsavtaler er på plass til studie 2 og 3. Datainnsamling starter høsten 2021 og her vil det
presenteres noen resultater i mars.
Diskusjon
Kunnskapsgrunnlaget for undersøkelse og behandling av arm/håndfunksjon ved nevromuskulære diagnoser
er mangelfullt. Mer kunnskap om pasienter med DM1 og aktuelle måleverktøy vil kunne benyttes til
utvikling av bedre behandling og oppfølging. Utprøving av video til funksjonstesting av pasientgrupper med
sjeldne diagnoser kan gi nyttig informasjon til fysioterapeuter og lette samhandling. Prosjektet vil bidra til
kvalitetstesting av utfallsmål, kartlegging av symptomer og erfaring med bruk av rehabiliteringsteknologi.
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PASIENTERS FORVENTNINGER TIL FYSIOTERAPI,
OG DERES ERFARING ETTER ENDT FYSIOTERAPIBEHANDLING FOR KORSRYGGSMERTER.

EN KVALITATIV STUDIE MED SEKS MÅNEDERS OPPFØLGING
Professor Sylvia Söderström1, Førsteamanuensis Monica Unsgård-Tøndel1
1

NTNU, INB, Trondheim, Norge

Bakgrunn:
Langvarige korsryggsmerter er i økende grad en folkehelseutfordring ved at slike smerter medfører nedsatt
funksjonsevne, ofte med påfølgende redusert deltakelse i arbeidsliv og i samfunnsliv. Korsryggsmerter er
også et sammensatt og komplekst fenomen hvor en tradisjonell biomedisinsk tilnærming har vist seg å ikke
være tilstrekkelig. Med dette som utgangspunkt har vi studert hvilke forventninger pasienter med
langvarige korsryggsmerter har til fysioterapi, og hva deres erfaringer med fysioterapi er etter endt
fysioterapibehandling. Studiens hensikt er å bidra med kunnskap om pasienters opplevelse av hva som er
aktive og meningsfylte ingredienser i fysioterapibehandling, og hvilken betydning disse får for deres aktivitet
og deltakelse i hverdagslivet.
Metode:
Det ble utført individuelle kvalitative halv-strukturerte intervjuer med 13 pasienter som kontaktet
fysioterapeuter i primærhelsetjenesten for behandling av langvarige korsryggsmerter. Hver av de 13
pasientene ble intervjuet tre ganger, først rett før de startet fysioterapibehandling, dernest rett etter endt
fysioterapibehandling, og til sist seks måneder etter endt behandling.
Resultat:
Pasientenes forventninger til fysioterapi før oppstart av behandling var at fysioterapeuten skulle gi dem en
diagnose, basert på kroppslige funn, og at de måtte gjøre øvelser, både hos fysioterapeuten og hjemme.
Etter endt behandlingsforløp var deres erfaringer at de mest aktive og meningsfulle ingrediensene i
behandlingen var at terapeuten trygget dem i forhold til smertene, var aktivt lyttende, ga forståelige
forklaringer, og veiledet dem i personlig tilpassede strategier for mestring og gjenvinning av kontroll i
hverdagslivet.
Diskusjon:
Våre funn indikerer at pasientene vektlegger fysioterapeuters samhandlingskompetanse og pedagogiske
evner som meningsfulle og virksomme aspekter i en terapeutisk allianse. En slik terapeutisk allianse danner
grunnlaget for å kunne overføre kunnskap om smertens sammensatte natur til pasientene.
Konklusjon:
Disse funnene har konsekvenser for klinisk praksis og for utdanning av fysioterapistudenter.
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Fysioterapi til barn og unge med langvarig primær smerte.

Et kvalitativt pilotprosjekt
Professor Sylvia Söderström1, Universitetslektor Berit Østerås1
1

NTNU, INB, Trondheim, Norge

Bakgrunn
En utfordring i primærhelsetjenesten er høy forekomst av langvarige helseplager blant barn og unge, og
fysioterapeuter ser en økning i henvisninger som gjelder primær smerteproblematikk. Her er smertene en
hovedutfordring, uten at disse kan knyttes til en grunndiagnose eller klar medisinsk årsak, men relateres
ofte til emosjonelle vansker. Funn fra tidligere studier indikerer at slike plager hos barn og unge kan
medføre økt risiko for langvarige helseplager med fremtidig nedsatt funksjons- og arbeidsevne. Dette
pågående pilotprosjektet sammen et større påbygningsprosjekt vil genere kunnskap som kan bidra i
utvikling av mer effektive tiltak i denne gruppen. For pilotprosjektet er hensikten å bidra til økt kunnskap og
kompetanse innen fysioterapi i primærhelsetjenesten for denne gruppen og følgende forskningsspørsmål
ble utformet; (i) Hvilke erfaringer har fysioterapeuter i primærhelsetjenesten med å arbeide med barn og
unge som har langvarig primær smerte? (ii) Hvilke typer kompetanse benytter fysioterapeutene seg av, og
hvilke typer kompetanse og føringer for dette arbeidet erfarer fysioterapeuter i primærhelsetjenesten at de
har behov for?
Metode
Fire fokusgruppeintervjuer med totalt 13 fysioterapeuter fra fire kommuner ble gjennomført. Tema i
intervjuene var fysioterapeutenes erfaringer med å arbeide med barn og unge med langvarig primær
smerte, hvilke typer kompetanse de benytter seg av, og hvilke utfordringer de møter i dette arbeidet.
Foreløpig er det kun gjort innledende systematisk tekstanalyse av resultatene.
Resultat
Innledende resultater er inndelt i; (i) vurderinger fysioterapeutene gjør, (ii) erfaringer de har, (iii)
tilnærminger de benytter seg av, og (iv) utfordringer de møter i arbeidet. Preliminære funn peker bl.a. på
behov for økt bevissthet om fysioterapeuters rolle i arbeidet med denne gruppen derunder økt bevissthet
og forståelse av kropp/ sinn-mekanismer- og tilnærminger.
Konklusjon:
Basert på en diskusjon av innledende resultater opp mot tidligere studier og perspektivene i
kunnskapsbasert praksis, vil det trekkes foreløpige konklusjoner fra denne pilotstudien.
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Fysioterapi etter albuefraktur
Spes.fysioterapeut Gøran Ski Berdal1, M.Sc. fysioterapeut Emil Eirik Kvernberg Thomassen2, B.Sc.
fysioterapeut Ola Grimstad1
1

Oslo Universitetssykehus, Ullevål, Norge, 2Diakonhjemmet sykehus, Nasjonal Kompetansetjeneste for Revmatologisk
Rehabilitering, Norge

Innledning: Albueleddet har en betydelig rolle for overekstremitetsfunksjonen og tap av albuefunksjon kan
ha stor innvirkning på individets evne til å fungere i dagligliv, jobb og fysisk aktivitet. Det er beskrevet en
rekke ulike behandlingstiltak for rehabilitering etter albuefraktur i litteraturen, men effektene av de ulike
tiltakene er ikke kjent. Hensikten med denne fagartikkelen er å kartlegge anbefalinger for rehabilitering
etter albuefraktur etter modellen kunnskapsbasert praksis.
Hoveddel: Artikkelen er en fagartikkel basert på aktuelle studier gjennomført på pasienter med gjennomgått
albuefraktur, og relevante kunnskapsbaserte medisinske oppslagsverk. Spesielt trekkes tidlig mobilisering
frem som et rehabiliteringstiltak i forskningen både postoperativt og i etterkant av immobilisering. Hvordan
immobilisering påvirker albuebevegelighet og -funksjon blir videre undersøkt, i tillegg til andre tiltak som
anbefales utover bevegelighetstrening, samt varighet og omfang av rehabiliteringsforløpet.
Avslutning: Gjennomgangen av litteraturen viser at det er ingen klare anbefalinger for rehabilitering etter
albuefraktur basert på tilgjengelig evidens. Majoriteten av rådene som gis er erfaringsbaserte, og viser at
det er flere ubesvarte problemstillinger på feltet. Til tross for dette bør ikke tiltakene avskrives som
unyttige. Tidlig mobilisering er et av tiltakene som kan anbefales både postoperativt og etter
immobilisering. Det ser ut til at immobilisering ikke har en langvarig negativ effekt på bevegeligheten i
albuen. Tiltakene bør individualiseres og følge progresjonen til pasienten. De fleste albuefrakturer
gjenvinner bevegelighet innen tre måneder, mens komplekse skader krever lengre og mer omfattende
rehabilitering. Denne artikkelen viser at det er et tydelig behov for mer forskning av høyere kvalitet på
rehabilitering for albuepasienter.
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Femurforlengelse kan svekke fysisk funksjon og føre til strukturelle endringer i tilgrensende ledd: 10
pasienter med 27-34 års

oppfølging
Fysioterapeut Patrick Bjørge1, Fysioterapeut Anne-Therese Tveter2, Doktor Harald Steen1, Radiolog Ragnhild
Gunderson1, Doktor Joachim Horn1,3
1

Oslo Universitetssykehus, Oslo, Norge, 2Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering, Oslo, Norge,
Medisinsk fakultet, Oslo,

3

Bakgrunn og hensikt
Forskning som beskriver fysisk funksjon og utvikling av artrose i tilgrensende ledd på lang sikt etter
femurforlengelse er mangelfull. Vi evaluerte fysisk funksjon og radiografiske tegn til artrose i hofte- og
kneledd hos 10 pasienter ≥27 år etter femurforlengelse.
Pasienter og metode
Det ble gjennomført en tverrsnittstudie av 10 pasienter som hadde gjennomgått unilateral
femurforlengelse. Oppfølgingstiden var 27-34 år. Generell fysisk funksjon ble målt med 30 sekunder sette og
reise seg test (30sSTS) og trappetest, og resultatene ble sammenlignet med referanseverdier. Fysisk
funksjon i det forlengede benet ble evaluert ved fire hinketester, hvor forlenget og kontralateralt ben ble
sammenlignet. Evaluering av radiografisk artrose ble gjort ved mål av leddspaltehøyde og Kellgren &
Lawrence (KL) klassifisering.
Resultater
Pasientene gjorde det dårligere sammenlignet med referanseverdier på både 30sSTS og trappetest, og
dårligere på forlenget- sammenlignet med kontralateralt ben på singel- og trippelhopp hinketest.
Radiografisk artrose ble funnet i hofte- eller kneledd i forlenget ben hos tre av 10 pasienter basert på
leddspaltehøyde og fire av 10 basert på KL. Vi fant ingen radiografisk artrose i uforlengede ben.
Tolkninger
Resultatene viste redusert funksjon både generelt og i forlenget ben. I tillegg fant vi en mulig assosiasjon
mellom femurforlengelse og radiografisk artrose i tilgrensende ledd på lang sikt. Studiepopulasjonen i den
aktuelle studien var dog liten.
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Fysioterapeuter er sentrale i vurderingen av barn med SMA som får
Spinraza.
Spesialfysioterapeut Elizabeth Holtebekk1
1

Oslo Universitetssykehus Barne- Og Ungdomsklinikken Barneavdeling For Nevrofag Seksjon Nevrohabilitering Barn
Rikshospit, Oslo universitetssykehus, Norge

Bakgrunn
Våren 2017 startet OUS behandling av 10 barn med Spinal Muskelatrofi type I (SMA I) med Spinraza
(Nusinersen). Beslutningsforum for medisiner bestemte i februar 2018 at alle barn under 18 år med SMA og
symptomer før 3 år, skulle få Spinrazabehandling. Fysioterapeutene på OUS fikk ansvar for å lære testene
og vurdere barna, samt gi opplæring i testene til kolleger i aktuelle habiliteringstjenester. Vurdering av
behandlingsresultatet hviler tungt på tester utført av fysioterapeuter.
Metode
Barna ble ut fra alder og funksjonsnivå vurdert med 3 ulike tester:
•
CHOP INTEND¹, en motorisk test for de minste og svakeste barna
•
HFMSE², en grovmotorisk test, for barn som kan sitte og gå
•
RULM³, vurdering av kraft fra barna er omkring 5 år og kan løfte
hender/armer mot tyngden.
I tillegg ble de større barna som sitter i rullestol intervjuet med EK2 -skalaen (Egen Klassifikasjon).
Resultater/funn
Alle barna har gjort fremskritt. Noen mer enn andre. Foreldrene forteller at noen spiser bedre og har mer
energi i hverdagen. Tidspunkt for oppstart av behandling har hatt betydning for fremgangen. 1. september
kom SMA inn i nyfødtscreeningen. Ingen barn har per nå avsluttet behandlingen.
Diskusjon og konklusjon
Nå får 61 barn Spinrazabehandling i Norge. CHOP INTEND er ikke like egnet for de større barna, men det har
til nå ikke vært validerte alternativer. En ser at testene ikke fanger opp små fremskritt. Forskjellige testere
har i noen grad gitt forskjellig resultat da manualen har vært tolket forskjellig. Alt i alt gir testene et
tilfredsstillende bilde av barnas motoriske nivå og hvilke fremskritt de gjør. Den hyppige testingen av barna
har gitt et bedre grunnlag for å gi råd om trening.
1.
2.
3.

Children’s Hospital of Philadelphia Infant Test of Neuromuscular Disorders
Hammersmith Functional Motor Scale Expanded
Revised Upper Limb Module
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Fysioterapi til pasienter med sekvele etter Bells parese - Behov for en
kunnskapsbasert fagprosedyre?
Spesialfysioterapeut Linn Daatland1, Spesialfysioterapeut Jonas Belstad Øygard1
1

Oslo Universitetssykehus, ,

Innledning
Kunnskap om fysioterapibehandling ved sekvele etter Bells parese er mangelfull i Norge. Tidligere var ikke
fysioterapi en integrert del av behandlingen, men fra 2017 har fysioterapeuter ved Ortopedisk klinikk i Oslo
Universitetssykehus (OUS) bidratt til å etablere et tverrfaglig behandlingstilbud for denne pasientgruppen.
Ved OUS tilbys fysioterapi kombinert med botoxbehandling, en kombinasjon som i flere tiår har vært
gullstandard internasjonalt. På bakgrunn av våre erfaringer ser vi behov for å kvalitetssikre vår praksis ved å
utarbeide en kunnskapsbasert fagprosedyre. Målet med denne fagprosedyren er at primærhelsetjenesten
også i større grad kan bidra til å utøve fysioterapi til denne pasientgruppen.
Metodebeskrivelse
Siden 2017 har vi opparbeidet mye kompetanse på pasientgruppen, men fysioterapien som utøves i dag er
kun sammenfattet i en lokal behandlingsprosedyre. Kunnskapsgrunnlaget for prosedyren er laget gjennom
hospitering internasjonalt, innhenting av aktuell litteratur, klinisk erfaring og pasientenes behov og
tilbakemeldinger.
Fysioterapibehandlingen hos oss omfatter i korte trekk; undersøkelse/kartlegging av funksjon (både sosialt
og funksjonelt), pasientundervisning, realistisk målsetting, bløtvevsmobilisering, funksjonell reinnlæring,
neuromuskulær reinnlæring, tiltak for synkinesier.
Resultat
Våre erfaringer hittil er at det er et stort behov for fysioterapi til pasienter med sekvele etter Bells Parese,
men at kunnskapen og tilbudet er mangelfullt der pasientene bor. I litteraturen beskrives optimalisering av
ansiktsfunksjon som en essensiell faktor til økt selvfølelse og livskvalitet. Dette stemmer godt overens med
vår kliniske erfaring og tilbakemeldingene fra pasientene.

Diskusjon og konklusjon
Det er mangelfull kunnskap om behandling av pasienter med sekvele etter Bells Parese i Norge.
Utarbeidelse av en kunnskapsbasert fagprosedyre kan gi økt kunnskap nasjonalt og sikre kvalitet i
kunnskapsoverføringen mellom spesialist - og primærhelsetjenesten, slik at flere kan utøve fysioterapi til
denne pasientgruppen. Dette vil også sikre pasientene et likeverdig tilbud, uavhengig av bosted.
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Metodiske egenskaper av de norske versjonene av ABILHAND og ACTIVLIM for personer med

Dystrofia Myotonica type 1
Hanne Ludt Fossmo1,2, PhD Kristin Ørstavik2, Professor Jan Frich3, Førsteamanuensis Hilde Robinson3
1

Oslo Universitetssykehus, Oslo, Norge, 2Vikersund Bad Rehabiliteringssenter, Vikersund, Norge, 3Universitetet i Oslo,
Oslo, Norge

Bakgrunn:
I denne studien har vi oversatt og validert to pasientrapporterte utfallsmål (PROM) for håndfunksjon og
aktivitetsbegrensninger ved nevromuskulære sykdommer. Spørreskjemaene testet vi på pasienter med
Dystrofia Myotonica type 1 (DM1), en sjelden, arvelig nevromuskulær sykdom som blant annet medfører
redusert arm- og håndfunksjon. Det finnes ingen reliable og valide spørreskjemaer på norsk for evaluering
av arm-/håndfunksjon og aktivitetsbegrensninger for nevromuskulære pasienter. Abilhand og ACTIVLIM
vurderer henholdsvis arm-/håndfunksjon og aktivitetsbegrensninger. Begge er tidligere validert på andre
språk og for andre pasientgrupper.
Metode:
Skjemaene ble oversatt etter internasjonale retningslinjer, vurdert i en ekspertgruppe og pilottestet for
evaluering av innholdsvaliditet. Kriterievaliditet ble undersøkt med Spearman korrelasjonskoeffisient (r)
mellom ABILHAND, ACTIVLIM og Quick-DASH. Vi undersøkte test-retest reliabilitet ved at 39 personer med
DM1 besvarte spørreskjemaene 2 ganger med 1 ukes mellomrom, og beregnet Intraclass Correlation
Coefficient (ICC) med 95% konfidensintervall (CI). Intern konsistens ble vurdert med Cronbach’s alpha (α).
Resultater
ABILHAND og ACTIVLIM viste henholdsvis god og meget god reliabilitet med en ICC (95%CI) på 0,82 (0,680,90) og 0,95 (0,90- 0,97). Intern konsistens for ABILHAND og ACTIVLIM var meget god, med Cronbach’s α
0,90 and 0,97. Korrelasjonen mellom ABILHAND og ACTIVLIM var høy r = 0,75 (p < 0,001). Begge skjemaene
hadde en høy negativ korrelasjon med Quick-DASH.
Diskusjon
Spørreskjemaene er enkle i bruk, tar kort tid å besvare og gir relevant informasjon om funksjon. Den
moderat høye korrelasjonen mellom ABILHAND og ACTIVLIM viser at skjemaene fanger opp noe av det
samme, men man bør vurdere å benytte begge i forskning og klinisk praksis. Vi forventet å finne høyere
korrelasjon mellom ABILHAND og Quick-DASH enn mellom ACTIVLIM og Quick-DASH. Dette var imidlertid
ikke tilfelle da alle var høyt korrelert. Vi fant tilfredsstillende psykometriske egenskaper for de norske
versjonene av spørreskjemaene noe som er i overensstemmelse med funn for versjoner fra andre land.

17
EFFEKT AV ET TRENINGSPROGRAM PÅ FYSISK FUNKSJON OG
HELSERELATERT LIVSKVALITET HOS ELDRE PERSONER ETTER UTSKRIVELSE
FRA SYKEHUS
Fysioterapeut (phd) Sylvia Sunde2,1, Fysioterapeut (PhD) Karin Hesseberg1,2, Professor Dawn Skelton4,
Professor Anette Hylen Ranhoff1,3, Professor Are Hugo Pripp2, PhD Marit Aarønæs1, Fysioterapeut (PhD)
Therese Brovold2
1

Diakonhjemmet Sykehus, OSLO, Norway, 2Storbyuniversitetet OsloMet, OSLO, Norway, 3Universitetet i Bergen, OSLO,
Norway, 4School of Health and Life Sciences, Glasgow Caledonian University, Glasgow , United Kingdom

Bakgrunn: Studier har vist at mange eldre har nedsatt fysisk funksjon og redusert helserelatert livskvalitet
(HRQOL) etter utskrivelse fra sykehus, men kunnskapen om effektive intervensjoner for denne
populasjonen er fortsatt mangelfull. Denne studien undersøkte effekten av et gruppebasert
multikomponent treningsprogram med høy intensitet på fysisk funksjon og HRQOL hos eldre med økt risiko
for funksjonssvikt etter utskrivelse fra sykehus.
Metode: Enkelt blindet randomiserte kontrollerte studie. 89 hjemmeboende eldre (65–89 år) ble rekruttert
mens de var innlagt på medisinske avdelinger ved Diakonhjemmet Sykehus i Oslo. Baseline testing ble utført
median 49 (25 percentil, 75 percentile) (26, 116) dager etter utskrivelse, før randomisering til en
intervensjonsgruppe eller en kontrollgruppe. Intervensjonsgruppen utførte et gruppebasert
treningsprogram ledet av en fysioterapeut to ganger i uken i 4 måneder. Begge gruppene ble instruert i et
egentreningsprogram og ble oppfordret til å trene i henhold til Verdens helseorganisasjons anbefalinger om
fysisk aktivitet hos eldre. Det primære utfallet, fysisk funksjon, ble målt med Short Physical Performance
Battery (SPPB). Sekundære utfallsmål var 6-minutters gangtest (6MWT), Bergs balanseskala, gripestyrke,
kroppsmasseindeks og HRQOL (Short-Form 36 Health Survey (SF-36)). Data ble analysert i henhold til
«intention-to-treat»-prinsippet. Forskjeller mellom gruppene ble vurdert med toutvalgs t-test.
Resultater: Resultatene viste at det ikke var en statistisk signifikant forskjell mellom gruppene i
hovedutfallsmålet fysisk funksjon (SPPB) ved intervensjonsslutt. Det var en statistisk signifikant forskjell
mellom gruppene i favør av intervensjonsgruppen i funksjonell kapasitet (6MWT) og fysisk HRQOL (Physical
Component Summary av SF-36). Ingen statistisk signifikante forskjeller mellom gruppene ble funnet i mental
HRQOL eller de andre målene på fysisk funksjon.
Diskusjon og konklusjoner: Et gruppebasert multikomponent treningsprogram med høy intensitet forbedret
funksjonell kapasitet og fysisk HRQOL betydelig hos eldre med økt risiko for funksjonssvikt etter utskrivelse
fra sykehus. Studien indikerer at denne gruppen eldre kan ha nytte av systematisk gruppetrening etter
utskrivelse fra sykehus.
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Bedre rehabilitering ved bruk av teknologi
Fysioterapeut Mari Skinnes1, Fysioterapeut Jørgen Myklebust Karlsen1, MsC Hanne Ludt Fossmo1
1

Vikersund Bad Rehabiliteringssenter, Vikersund, Norge

Innledning:
Med en aldrende befolkning og flere som overlever alvorlig sykdom vil behovet for rehabilitering øke
fremover. Samtidig er det lite som tyder på at rehabiliteringspersonell vil stige tilsvarende. Dermed er det
behov for å tenke annerledes rundt organisering og gjennomføring av rehabilitering i framtiden. Vikersund
Bad Rehabiliteringssenter ønsker å bruke teknologiske løsninger for å bedre rehabiliteringstilbudet.
Metodebeskrivelse:
Vi har i flere år brukt spillteknologi som en del av aktivitetstilbudet til pasienter. Gruppetrening eller
individuell trening med brukt av Nintendo/Kinect gir muligheter for å gjøre utfordrende øvelser i trygge
omgivelser med spillene som en motiverende faktor. Vi benytter nå VR inn i rehabiliteringen. VR er et
individuelt tilbud hvor vi utformer et "treningsprogram" for pasienten, bestående av forskjellige spill som
adresserer pasientens problemområder. Dette kan være oppgaveløsing, skulderbevegelser, kondisjon eller
spill som krever mye av rygg/nakke. Nylig har vi tatt i bruk sensor- og robotassistert rehabilitering av armog håndfunksjon. Igjen brukes spill som en motivator, men her er det ytterligere teknologiske løsninger som
gir rom for pasienter med sterkt nedsatt funksjon å få hjelp i bevegelser eller aktivering av muskulatur.
Digitale forløp har blitt en del av rehabiliteringen som en følge av Covid-19 pandemien.
Diskusjon:
Fysioterapeutene våre mener rehabiliteringsteknologi kan være et fint supplement til vanlige
rehabiliteringsverktøy. Bruk av spill, VR og sensor- og robotassistert rehabilitering har god effekt på
pasienter som finner spillene og aktivitetene givende og morsomme. Det kan gi økt treningsmengde ved at
treningen blir gøy og kan fungere distraherende for de med smerteproblematikk. Det krever tid og
kompetanse for de ansatte å lære seg det ordentlig. Digitale forløp krever noe kompetanse av pasientene,
men er slett ikke så vanskelig som mange tror. Det kan være utfordrende å kartlegge pasienter digitalt.
Fordeler med digitale forløp er muligheter for tettere oppfølging og å trene i hjemmemiljøet.
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Rehabilitering av pasienter med skuldersmerte: Hvilken vei går vi?
Førsteamanuensis Yngve Røe1
1

Oslomet – Storbyuniversitetet, ,

Innledning
Med nye retningslinjer for kirurgi som fraråder den mest vanlige for skulderkirurgi, har fysioterapeuter fått
en mer fremtredende rolle i behandlingen av skuldersmerte. Øvelsesbehandling er den best
kunnskapsbaserte fysikalske behandlingsformen, men det er store kunnskapshull i forskningen når det
gjelder hvilke øvelser som er mest effektive og hvordan de bør administreres. Den rådende fysikalske
behandlingsmodellen for disse pasientene har vært individuelle konsultasjoner kombinert med
hjemmeøvelser. Resultatene fra en studie i Storbritannia som nylig ble publisert i et ledende tidsskrift, viser
derimot at fysikalsk behandling bestående av inntil 6 konsultasjoner ikke var mer effektiv enn en enkelt
konsultasjon med fysioterapeut. De nye retningslinjene og resultatene fra forskningen representerer en
utfordring for klinikere som skal utføre kunnskapsbasert behandling. Hensikten med denne studien er å
kartlegge det synet og de holdningene kliniske eksperter har til fremtidig behandling av pasienter med
skuldersmerte i primærhelsetjenesten. Forskningsspørsmålene er: 1) På hvilken måte bør ny kunnskap og
nye retningslinjer endre innholdet i- og konteksten for rehabiliteringen? 2) Hvordan kan vi øke
pasientmedvirkningen i rehabiliteringen?
Metodebeskrivelse
Kvalitative individuelle dybdeintervjuer med inntil 15 kliniske eksperter (fysioterapeuter og leger) på
skuldersmerterehabilitering i Norden. Intervjuene vil bli analysert ved hjelp av en induktiv tematisk analyse.
Studien vil bli meldt til Personvernombudet (NSD) og forelagt REK for vurdering (i løpet av siste kvartal
2021).
Sammendrag av resultatene
Resultatene vil bli formidlet i form av minst en åpen fagfellevurdert vitenskapelig artikkel.
Diskusjon og konklusjon
På lik linje med pasientenes erfaringer og andre funn i forskningslitteraturen, er klinikernes erfaringer er et
viktig element i den kunnskapsbaserte praksisen. Til nå har få studier kartlagt holdningene og kunnskapen til
kliniske eksperter på dette området. Funnene fra studien vil bli brukt til å informere utviklingen av
fremtidige rehabiliteringsintervensjoner for pasienter med skuldersmerte.
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Helsekompetanse i høyere utdanning: En litteraturstudie for å kartlegge
undervisningsopplegg
Førsteamanuensis Yngve Røe1, Førsteamanuensis Kirsti Riiser, Førsteamanuensis Astrid Torbjørnsen,
Førsteamanuensis Kåre Richardsen, Førsteamanuensis Brita Stanghelle, Professor Sølvi Helseth
1
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Innledning
Helsekompetanse handler om hvordan individer oppsøker, forstår, kritisk vurderer og anvender
helseinformasjon. En annen viktig dimensjon av begrepet er hvordan systemer er utformet på en
helsekompetansevennlig måte. Det har de senere årene vært en eksponentiell utvikling i forskningen på
helsekompetanse. En nylig norsk befolkningsundersøkelse viste at omtrent en tredel har for lav
helsekompetanse til å realisere pasientens helsetjeneste. Del to av studien fant særlige utfordringer knyttet
til helsekompetanse i immigrantbefolkningen. Til nå har oppmerksomheten mot undervisning av
helsekompetanse vært begrenset. Hensikten med denne studien er å undersøke innholdet og
undervisningsmetodene som er brukt i undervisningen av helsekompetanse i høyere utdanning.
Metodebeskrivelse
En systematisk scoping review. Studien vil bli gjennomført i henhold til de reviderte PRISMA-retningslinjene.
Alle relevante vitenskapelige databaser vil bli søkt. En søkestrategi, inklusjons- og eksklusjonskriterier vil bli
utviklet i samarbeid med en forskningsbibliotekar. Alle artikler vil bli vurdert for inklusjon av to uavhengige
forskere, først sammendrag, deretter fullversjoner. Fra de inkluderte artiklene vil innholdet av
helsekompetanseundervisningen og de undervisningsmetodene som er benyttet, bli ekstrahert.
Sammendrag av resultatene
Studien er registrert i databasen OSFHome,
https://osf.io/upzjb/?view_only=b6b2253b7c1f43bfac71daf79e6c67bf. En separat protokollartikkel vil bli
publisert i tidsskriftet BMC Systematic Reviews. Søket vil bli gjennomført i løpet av desember 2021 og den
ferdige artikkelen tas sikte på å bli publisert i løpet av 2022.
Diskusjon og konklusjon
Scoping reviews er en velegnet metode for å kartlegge områder der litteraturen ikke har vært tilstrekkelig
vurdert før, eller er heterogen og mangefasettert. Helsekompetanse er et tema som har økende betydning
og er et satsningsområde for helseutdanninger, inkludert fysioterapi. Denne reviewen vil kunne være til
nytte i utviklingen av undervisningsopplegg for helsekompetanse, og gi retninger for senere systematiske
litteraturstudier.
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Motoriske langtidskonsekvenser hos barn født svært for tidlig eller med
svært lav fødselsvekt: En litteraturoversikt
Professor Kari Anne I Evensen1,2,3,4, PhD Tordis Ustad1, MD PhD Marjaana Tikanmäki6,7, PhD Peija Haaramo7,
Professor Eero Kajantie1,6,7,8
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Innledning
Motorikk er et tidlig tegn på typisk eller atypisk utvikling i barnets første leveår. Motoriske vansker som ses
hos for tidlig fødte barn varierer fra cerebral parese (CP) til mindre motoriske problemer. De fleste barn
utvikler ikke CP, og mindre motoriske problemer er ikke nødvendigvis tydelige før skolealder når det blir
viktigere å mestre ulike motoriske ferdigheter. Målet med denne oversiktsartikkelen var å undersøke
forskjeller i motoriske testskårer, prevalens av motoriske problemer og risikofaktorer hos for tidlig fødte
barn.
Metodebeskrivelse
Vi gjennomførte en systematisk gjennomgang av motoriske langtidskonsekvenser av å være født svært for
tidlig (før uke 32 i svangerskapet) eller med svært lav fødselsvekt (under 1500g), men uten å utvikle CP. Vi
avgrenset til barn ≥5 års alder, som er en vanlig grense i helsestatistikk og en alder når
oppfølgingsprogrammer i spesialisthelsetjenesten vanligvis avsluttes. Artiklene skulle finnes i fulltekst på
engelsk og motorisk funksjon skulle være undersøkt ved bruk av standardiserte og normbaserte motoriske
tester.
Resultater
Et systematisk søk i PubMed ga 2827 artikler, hvorav 38 møtte inklusjonskriteriene. Movement Assessment
Battery for Children (Movement ABC) var den mest brukte testen, og de for tidlig fødte barna scoret
omtrent ett standardavvik dårligere enn terminfødte kontroller. Noen studier rapporterte subscorer og
forskjellene var til stede både i finmotorikk/manuelle ferdigheter, ballferdigheter og grovmotorikk/balanse.
Prevalensen av motoriske problemer varierte fra 8-37% i studier med en grense på 5-persentilen eller -1.5
standardavvik til 12-71% i studer med grense på 15-persentilen eller -1 standardavvik.
Diskusjon og konklusjon
Denne oversiktsartikkelen viser at motoriske problemer er til stede blant barn født svært for tidlig/med
svært lav fødselsvekt som ikke utvikler CP og i en alder hvor barna vanligvis ikke følges spesielt av
spesialisthelsetjenesten. Helsepersonell og lærere bør være klar over disse problemene og sette inn tiltak
for å redusere betydningen av disse vanskene i hverdagslivet.

22
Hva karakteriserer barn som blir henvist til fysioterapi i primærhelsetjenesten?

En prospektiv oppfølgingsstudie
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Innledning
Fysioterapitjenester for barn er en viktig del av primærhelsetjenesten. Et bredt spekter av barn blir henvist
fra ulike instanser og av ulike årsaker, men det er begrenset kunnskap om barnas karakteristika og
behandlingsutfall. Målet med studien var å beskrive henvisningsmønstre, demografiske og kliniske
karakteristika samt behandlingsutfall etter 6 måneders oppfølging for barn som mottar fysioterapitjenester i
primærhelsetjenesten.
Metodebeskrivelse
Vi gjennomførte en prospektiv observasjonsstudie som en del av forskningsprogrammet FYSIOPRIM. Barn
henvist til fysioterapi i primærhelsetjenesten i Trondheim kommune ble invitert til å delta i denne
longitudinelle oppfølgingsstudien. Barnas demografiske karakteristika, henvisende instans,
henvisningsårsak, funksjonsdiagnose, påvirkning av daglige aktiviteter, hovedmål og planlagte tiltak ble
registrert ved oppstart. Måloppnåelse og gjennomføring av tiltak ble registrert ved oppfølging maksimalt 6
måneder etter oppstart.
Resultater
Fysioterapeutene registrerte data på 148 barn ved oppstart. Foreldrerapporterte data var tilgjengelige for
101 (68,2%) av disse barna. Barna ble hovedsakelig henvist fra helsestasjon (n=74; 50%), sykehus (n=25;
17%) og barnehage (n=22; 15%). De hyppigste henvisningsårsakene gjaldt bekymring for motorisk utvikling
(n = 50; 34%), asymmetri (n=40; 27%) og fotstillinger (n=25; 17%). De fleste barna (n=81, 55%) var under 1
år gamle. Det var delvis enighet mellom henvisningsårsak og fysioterapeutenes funksjonsdiagnose.
Foresatte til 69 (71%) barn rapportere at barnas daglige aktiviteter var lite eller ikke påvirket av problemene
eller plagene som de var henvist for. Oppfølgingsdata var registrert for 64 barn. Hovedmålet ble oppnådd
hos 37 (58%) barn og delvis oppnådd hos 26 (41%) barn, og tiltakene ble gjennomført som planlagt hos 55
(87%) barn.
Diskusjon og konklusjon
Studien er den første til å beskrive det brede spekteret av barn som henvises til fysioterapi i løpet av ett år i
primærhelsetjenesten i Norge. Den store variasjonen blant barn som mottar fysioterapi i Trondheim
kommune viser hvordan fysioterapeutene bidrar til å favne bredt og dermed oppfylle hensikten til
primærhelsetjenesten.
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TRENINGSLAB STUDIO 99; UTVIKLING AV EN TRENINGSPOLIKLINIKK
SUNNAAS SYKEHUS HF – RAPPORT FRA OPPSTART OG FØRSTE ÅRS DRIFT
Seniorforsker Anne Marie Lannem1,2, Britt-Marie Rak2, Idrettspedagog Nora Funkqvist2, Seniorforsker Vegard
Strøm1,3
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Bakgrunn
Viktigheten av en fysisk aktiv livsstil understrekes i de nyeste retningslinjene om fysisk aktivitet fra Verdens
Helseorganisasjon i 2020 (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/33239350). Mange personer med
funksjonsnedsettelser etter nevrologiske sykdommer/skader sliter med å opprettholde en aktiv livsstil, og
mange opplever barrierer for å komme i gang, spesielt i fasen rett etter rehabilitering. Sunnaas sykehus HF
har derfor opprettet en treningspoliklinikk ved Aker Helsearena i Oslo, hvor man kan få et
lavterskeltreningstilbud etter utskrivelse fra rehabilitering. Målet med denne studien var å evaluere
effekten av dette treningstilbudet.

Metode
Intervensjonsstudie med måling før og etter et 12 ukers individuelt tilpasset kondisjons- og
styrketreningsprogram 2-3 ganger/uke. Klinisk undersøkelse ble gjennomført før oppstart, og individuelle
mål satt. Spørreskjema ble benyttet for kartlegging av mestringsforventning og måloppnåelse (Goal-setting
Self-efficacy; VAS 0-10), opplevd fysisk form (Self perception in Exercise Questionnaire; SPEQ: 1-4) og
smerter (Visuell Analog Skala;VAS: 0-10). Korrelasjonsanalyser ble benyttet for å se på sammenhenger, og
ett-utvalgs t-tester for å analysere endringer.
Resultater/funn
Studien inkluderte 75 deltakere (37 kvinner), hvorav 23 med ryggmargsskade, 36 med hjerneslag/traumatisk
hodeskade, og 16 med andre nevrologiske sykdommer/multitraumer. Individuelle mål inkluderte å bedre
fysisk form, å gjenvinne tapt funksjon og å redusere smerter. Høyere grad av mestringsforventning var
assosiert med høy grad av måloppnåelse, r=0.36, p<0.01. Det var signifikant positiv endring i opplevd fysisk
form fra før til etter treningen (1.9, SD 0.8 versus 2.3, SD 0.9, p<0.01). De 57 deltakerne (76%) som opplevde
smerter før treningsperioden opplevde signifikant mindre smerter etter treningsperioden (4.6, SD 2.7 versus
3.5, SD 3.2, p<0.001).
Diskusjon og konklusjon
Høy grad av måloppnåelse og positive endringer i både opplevd fysisk form og reduksjon i smerter hos
deltakerne kan indikere at et poliklinisk lavterskeltreningstilbud etter utskrivelse fra rehabilitering kan ha
klinisk relevant betydning for å bedre fysisk funksjon og tilrettelegge for en aktiv livsstil.
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AktivA - et implementeringsprogram for fysioterapeuter i
primærhelsetjenesten
Fysioterapeut Inger Holm1,2, Fysioterapeut May Arna Risberg1,3
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Innledning: AktivA er et implementeringsprogram for fysioterapeuter i primærhelsetjenesten, som har som
overordnet mål at flest mulige kne- og hofte artrose pasienter i Norge skal motta kunnskapsbaserte førstelinje behandlingstiltak. AktivA er bygget opp i tråd med tilsvarende modeller i Sverige og Danmark (BOA og
GLA;D).
Metodebeskrivelse: AktivA består av 3 hoveddeler: introduksjonskurs for fysioterapeuter, artroseskole og
trening for pasientene og et kvalitetsregister. Kvalitetsregisteret inkluderer spørsmål om smerte, funksjon,
fysisk aktivitet, livskvalitet, mestring, tilfredshet og kvalitetsindikatorer og besvares elektronisk ved
behandlingsstart og etter 3, 12 og 24 måneder.
Resultater: Siden 2016 har over 1550 fysioterapeuter deltatt på introduksjonskurset, antall terapeuter pr
100.000 innbyggere i de ulike helseregionene er 33, 23, 18 og 17 i henholdsvis Helse Sør-Øst, Helse Vest,
Helse Midt og Helse Nord.
Over 9000 pasienter har gitt samtykke til inklusjon i kvalitetsregisteret. Svarprosenten var 98 %, 86 % og 63
% etter henholdsvis 3. 12 og 24 måneder. Gjennomsnittsalder var ved inklusjon 63.5 år (±9.7), 75 % var
kvinner, KMI var 28 (±4.9). Åttien prosent rapporterte smerter daglig. Etter 3 måneder viste resultatene
signifikant redusert smerte fra 5.2 (±1.8) til 4.1 (±2.2), generell helserelatert og sykdomsspesifikk livskvalitet.
Denne positive effekten ble opprettholdt 2 år etter inklusjon. Andelen pasienter som rapporterte ingen eller
lavt fysisk aktivitetsnivå ved oppstart var signifikant redusert fra 43 % til 22 % etter 2 år. Åtti prosent av
pasientene rapporterte etter 2 år at de fremdeles brukte det de hadde lært minst en gang i uka.
Konklusjon: Det har vært stor interesse blant norske fysioterapeuter for å delta på AktivA kurs og å
implementere modellen i klinisk praksis. To år etter inklusjon i AktivA rapporterte pasientene signifikant
redusert smerte, bedre livskvalitet og høyere fysisk aktivitetsnivå enn ved oppstart. Målet å øke
dekningsgraden for dette tilbudet til artrosepasienter i Norge i tråd med helsemyndighetenes anbefalinger.

25
Avansert mobilitet hos barn og unge i senfase etter ervervet hjerneskade:
en kasus-kontrollstudie
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Innledning:
Moderat- til-alvorlig ervervet hjerneskade er en av de hyppigste årsakene til varig funksjonsnedsettelse hos
barn og unge. Til tross for at de fleste gjenvinner selvstendig gangfunksjon, opplever opptil 80% av barn og
unge deltagelsesbegrensninger i senfase etter hjerneskaden. Utfordringer med avansert mobilitet kan være
en av årsakene til redusert deltagelse. Få studier har hittil kartlagt avansert mobilitet hos barn og unge med
ervervet hjerneskade og ingen studier har undersøkt sammenhengen mellom avansert mobilitet, fysisk
kapasitet og deltagelse.
Studiens formål var å kartlegge avansert mobilitet i et utvalg av barn og unge i senfase etter ervervet
hjerneskade, og sammenligne disse med barn og unge i typisk utvikling. Studien ønsket videre å undersøke
om det er en sammenheng mellom avansert mobilitet og 1) fysisk kapasitet og 2) deltagelse i
pasientgruppen.
Metodebeskrivelse:
Ti gående pasienter i alderen 6-16 år ble sammenlignet med 33 kontroller matchet for alder og kjønn.
Avansert mobilitet i pasient- og kontrollgruppen ble kartlagt med High-level Mobility Assessment Tool
(HiMAT). Fysisk kapasitet og selvrapportert deltagelse i pasientgruppen ble kartlagt med 6 minutter
gangtest og Assessment of Life-Habits for Children (LIFE-H 5-13).
Sammendrag av resultatene:
Pasientgruppen hadde signifikant lavere og mer varierende, aldersuavhengig HiMAT-skår (p< 0.01)
sammenlignet med kontrollgruppen. Det var en sterk positiv korrelasjon mellom avansert mobilitet og 1)
fysisk kapasitet (rs=0.94, p<0.01) og 2) selvrapportert deltagelse (rs=0.95, p<0.01) i pasientgruppen.
Diskusjon/Konklusjon:
Studien har vist at et utvalg gående barn og unge i senfase etter ervervet hjerneskade hadde utfordringer
med avansert mobilitet, sammenlignet med barn og unge i typisk utvikling. Resultater fra studien indikerer
at kartlegging av avansert mobilitet bør sees i sammenheng med kartlegging av fysisk kapasitet og
fritidsrelatert deltagelse. Det er behov for mer forskning på et større utvalg av barn og unge med ervervet
hjerneskade for å kunne gi mer nyanserte svar på studiens problemstillinger.
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MENINGSFULLE SAMMENHENGER: Å VÆRE ALVORLIG SYK I MØTE MED
LIVET OG HELSEVESENET. EN SINGLE CASE-STUDIE
BA fysioterapi Linda Ørnes1, Førsteamanuensis Tone Dahl-Michelsen1, BA fysioterapi Mathilde Victoria
Thommessen1
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Innledning: Ved alvorlig sykdom kan pasienter erfare at livet blir ubegripelig, uhåndterbart og meningsløst
på grunn av dramatiske endringer i viktige relasjoner og roller. Helse- og omsorgstjenesten skal bidra til at
pasienter opplever økt livskvalitet og mestring i sin hverdag med sykdom. Hensikten med studiet er å
undersøke hvordan en pasient som lever med alvorlig sykdom erfarer helse og sykdom, samt hvilken
kunnskap som får gyldighet i hans møte med livet og helsevesenet.
Metodebeskrivelse: Studien er designet som en single case-studie. Det empiriske materialet er en tekst
skrevet av Geir Hellemo. Teksten er publisert som personlige opplevelser i Tidsskrift for Den norske
legeforening. Analysen er tematisk. Teoretisk er analysene innrammet av Antonovskys teori om
salutogenese og modellen for kunnskapsbasert praksis.
Sammendrag av resultatene: Hellemo beskriver det å bli alvorlig syk og leve med en progredierende sykdom
som en belastning i møte med helsevesenet. I lys av kunnskapsbasert praksis og Antonovskys teori om
salutogenese synes hans møter med helsevesenet primært å være preget av en forskningsbasert og
patogenetisk tilnærming. Gjennom livets erfaringer og i møter med noe helsepersonell og andre hjelpere
(eksempelvis massør) erfarer han likevel gode kroppsopplevelser og motivasjon til å leve med alvorlig
sykdom. Det skapes en arena for mestring, og en opplevelse av sammenheng.
Diskusjon og konklusjon: Som alvorlig syk pasient erfares den ensidige vektlegging av forskningsbasert
kunnskap som et uheldig fokus på sykdom. Dette illustrerer hvordan fysioterapeuter (og helsepersonell) i
møte med alvorlig syke med fordel kan rette oppmerksomheten mot mestring og motivasjon. Case-studien
indikerer at økt fokus på brukerkunnskap og brukermedvirkning, samt erfaringsbaser kunnskap kan gi
helsepersonell en bedre mulighet for å hjelpe pasienter ut fra egne forutsetninger.
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Assosiasjon mellom ganghastighet og resiliens i akutt fase med
selvstendighet i dagligdagse aktiviteter tre måneder etter et hjerneslag
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Bakgrunn: Selvstendighet i daglige aktiviteter er et viktig mål for personer som har gjennomgått et
hjerneslag. Faktorer i akuttfasen som kan bli assosiert med senere selvstendighet vil derfor kunne være
viktige i rehabiliteringen. Hensikten med denne studien var å undersøke om ganghastighet, resiliens, og
fatigue i akuttfasen etter et hjerneslag kan assosieres med selvstendighet i dagligdagse aktiviteter tre
måneder senere.
Metode: Deltakerne med et påvist hjerneslag, en modified Rankin Scale (mRS) score ≤4, kapable til å gå 10
meter uten støtte fra en annen person, og som scorer 4-6 poeng på deloppgaven “orientation” på
Scandinavian Stroke Scale, ble inkludert under sykehusoppholdet innen 14 dager etter symptomdebut.
Ganghastighet, resiliens, som innebærer evnen til å håndtere stress og katastrofer og ble målt med Brief
Resilience Scale, og fatigue, målt med Fatigue Severity Scale, ble testet ved baseline, og selvstendighet i
dagligdagse aktiviteter ble målt tre måneder senere med bruk av Barthel Index. Alder, kjønn, og mRS før
slaget ble lagt til som kovariater i analysene.
Resultater: 64 deltakere (36 menn) med en gjennomsnittsalder på 75,9 (±8,6) år ble inkludert 4,3 (±2,8)
dager etter symptomdebut. Ganghastighet i akuttfasen var assosiert med Barthel Index tre måneder senere
med en regresjonskoeffisient på 15,8 (95% CI 9,7 til 21,8, p<0,001), og forklarer 28,9% av variansen med en
estimert standard error på 8%. Verken resiliens eller fatigue i akuttfasen var assosiert med selvstendighet I
dagligdagse aktiviteter tre måneder senere. I den multiple regresjonsanalysen med alle variable inkludert
ble 51% av variansen ved Barthel Index forklart.
Konklusjon: Måling av ganghastighet i tidlig fase kan være et enkelt verktøy å bruke i rehabiliteringen for å
gjenvinne selvstendighet i dagligdagse gjøremål etter et hjerneslag.
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KROPPSBEVISSTHET OG KOGNITIV TILNÆRMING VED UTBREDTE
MUSKELPLAGER; PASIENTERS EGNE ERFARINGER FRA
GRUPPEBEHANDLING
MSc Marianne Misje1,3, PhD Tove Ask1,2, Professor, dr.med Jan Sture Skouen3, MSc Bodil Anderson4,
Professor, PhD Liv Heide Magnussen2
1

Fysioterapiavdelingen Haukeland universitetssykehus , , Norge, 2 Høgskolen på Vestlandet, Institutt for helse og
funksjon, , Norge, 3Poliklinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering, Haukeland universitetssykehus , , Norge, 4Løvstakken
fysioterapi, , Norge

Bakgrunn
Langvarige utbredte muskelplager kan medføre redusert funksjon og mestring i daglig- og yrkesliv.
Tverrfaglig rehabilitering kan hjelpe, men det er begrenset kunnskap om hva som skaper varig bedring.
Gruppetilbudet «Tanker og kropp i fokus» (TKF) er utviklet for ytterligere å styrke mestring og funksjon etter
et tverrfaglig rehabiliteringsopplegg. TKF består av kognitiv tilnærming og kroppsbevissthetstrening i 4
gruppeøkter– à 3,5 timer. Gruppene ledes av erfarne fysioterapeuter og sykepleiere. Studiens hensikt var å
få kunnskap om pasienters erfaringer med TKF, og hvorvidt de opplever endringer i hverdag og i arbeid som
følge av tiltaket.
Metode
Studien ble gjennomført ved en tverrfaglig fysikalsk medisinsk poliklinikk. Individuelle semi-strukturerte
intervjuer av åtte personer i alderen 29-56 år ble gjennomført seks uker etter TKF. Intervjuene ble analysert
ved bruk av systematisk tekstkondensering.
Resultat
To hovedtema fremkom gjennom analysene: 1) Ny kunnskap fører til økt kroppsbevissthet, nye tenkemåter
og aksept av egen situasjon. 2) Implementering av nye vaner og strategier i hverdagen og på jobb. Tema 1
omhandler opplevelser av økt kontakt med kroppen og at bevisstgjøring av muskelspenninger og bundet
pust i hverdagen var sentrale faktorer for å endre kroppsvaner. Ved å anvende nye kognitive
mestringsstrategier og praktisere kroppsbevissthetstrening opplevde deltagerne redusert stress, bedre
funksjon og mestring av plagene. Å akseptere sin situasjon og innse at det tok tid å bli bedre var viktige
faktorer for endringsprosessen. Tema 2 handler om å integrere nye vaner i hverdagen og på jobb og ble
beskrevet som en krevende prosess som strakk seg over tid.
Diskusjon/konklusjon
Pasienter med utbredte muskelplager har i denne studien beskrevet opplevelser av at gruppebehandling
med kroppsbevissthetstrening og kognitiv tilnærming førte til bedre funksjon og mestringsevne. Funnene i
studien tyder på at pasientgruppen har behov for støtte over tid, for eksempel med oppfølging av
fysioterapeut i primærhelsetjenesten.
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Hoftebrudd hos eldre, tidlig rehabilitering og fysioterapi
Spesialfysioterapeut M.cs Marte Traae Magnusson1, Spesialfysioterapeut Hege Thrygg1
1

Oslo Universitetssykeshus, Postboks 4950 Nydalen, Norge

Innledning:
Eldre pasienter operert for hoftebrudd bør få en god og veldokumentert kartlegging og behandling slik at de
raskt kommer tilbake til best mulig daglig funksjon. For å få et så optimalt forløp som mulig, bør
behandlingen være tverrfaglig eller ortogeriatrisk.
For hoftepasienter vil noen av anbefalingene og tiltakene kunne utføres av tverrfaglig team avhengig av
hvordan avdelingen/ institusjonen er organisert. Denne prosedyren inneholder tiltak hvor fysioterapi er et
element av den tverrfaglige behandlingen. Behandlingsforløpet går fra mottak og frem til ca. 4 mnd
postoperativt.
Metode:
Metoden som ble brukt var AGREE-metoden som var gjeldene for utvikling av fagprosedyrer i tråd med
kravene godkjent av Råd for nasjonalt prosedyrenettverk.
Sammendrag av resultatene:
Preoperative fase:
•kartlegge prefunksjonsnivå ved NMS eller Barthel Index.
•kartlegge fallhistorikk.
•plan for utreise skal være basert på premorbid funksjon, sosialt nettverk, komorbiditet og mental status.
Postoperative fase:
•kartlegge smerte i aktivitet og hvile med NRS-skala
•forebygge fall under innleggelsen.
•anvend enkle og validerte skåringsskjemaer for basisfunksjon f.eks CAS.
•ingen restriksjoner i forhold til vektbæring og bevegelighet
•pasienter bør ha daglig fysioterapi.
Ved utreise:
• Modifisert sit-to-stand, 4 meter gangtest hentet fra SPPB eller TUG.
• vurdere henvisning videre til fallpoliklinikk.
• skriftlig og muntlig informasjon ved utreise.
Etter utreise:
•individuelt tilpasset og progressivt styrketreningsprogram
•oppgavespesifikk og funksjonell trening utført i vektbærende stilling.
•for monitorering av endringer i funksjon; Barthel ADL-indeks, CAS, SPPB og TUG.
•sekundær prevensjon for å forhindre flere fall.
Diskusjon /konklusjon:
Hovedmålet for rehabiliteringen er å gjenvinne selvstendighet i basisfunksjoner og ADL.
Kunnskapsgunnlaget er hentet fra internasjonale og nasjonale retningslinjer. Det er viktig at det sikres en
god overføring mellom spesialisthelsetjenesten og kommunen. Pårørende som ressurs er i liten grad

involvert systematisk og det er en svakhet ved prosedyren. Skriftlig informasjon er i stor grad ikke
standardisert men overlatt til hver enkelt institusjon.
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Turning point ved postural kontroll – Sammenheng med kurvelengde og
forskjeller mellom pasienter med svimmelhet og friske.
Førsteamanuensis Mari Kalland Knapstad1,2, Førsteamanuensis Frederik Kragerud Goplen2,3, Professor II Stein
Helge Glad Nordahl2,3, MSc Torbjørn Aasen2
1

Institutt for helse og funksjon, Høgskulen på Vestlandet , Bergen, Norge, 2Nasjonal kompetansetjeneste for vestibulære
sykdommer, Øre-nese-halsavdelingen, Haukeland universitetssjukehus, Bergen, Norge, 3Klinisk institutt 1, Universitetet i
Bergen, Bergen , Norge

Bakgrunn:
Kurvelengde forteller noe om hvor mye en person svaier når man står i ro, men mindre om hvordan man
svaier. Turning point (TP) er et mål som ble utviklet for å undersøke reaksjonstiden på egen postural svai,
det vil si hvor lenge man faller mot stabilitetsgrensen før man gjør en korreksjon tilbake til likevektspunktet
og gir dermed en mer kvalitativ beskrivelse av hvordan man står, sammenligner med kurvelengde.
Hensikten med studien er todelt: Å undersøke om TP er assosiert med kurvelengde, og å undersøke om det
er forskjell i TP mellom pasienter med svimmelhet og friske kontroller.
Metode:
Dette er en tverrsnittstudie på 237 pasienter som er henvist til en svimmelhetsklinikk for svimmelhet og
balanseproblemer, samt 47 friske kontroller. Alle deltakerne ble testet med statisk posturografi under fire
forskjellige betingelser: Øynene åpne, øynene igjen, øyne åpne på skumpute og øynene igjen på skumpute.
Assosiasjoner mellom TP og kurvelengde ble undersøkt med spearmans rho korrelasjons koeffisient og
scatter plots. Forskjeller mellom gruppene ble undersøkt med Students t-test.
Resultater/funn:
Det var en statistisk signifikant, men svak korrelasjon mellom TP og kurvelengde i betingelsene kun med
lukkede øyne (uten skum: rho = -0.14, p = 0.02, med skum: rho = -0.29, p < 0.001). Pasienter med
svimmelhet hadde statisk signifikant lengre TP under alle betingelsene (p < 0.05) utenom med lukkede øyne
på skum.
Diskusjon og konklusjon:
Resultatene viser at TP er uavhengig av kurvelengde med åpne øyne og at pasienter med svimmelhet ser ut
til å bruke lenger tid før de korrigerer seg tilbake til sentrum når de står. TP kan dermed bidra til ny
informasjon om posturale strategier hos pasienter med svimmelhet.
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Engasjement for hverandre og for rehabiliteringsfeltet - en forutsetning
for vellykket tverrprofesjonelt samarbeid med pasienter med komplekst
og omfattende rehabiliteringsbehov.
Fysioterapeut MSc. Kjersti Baklid1, Førsteamanuensis Tone Dahl-Michelsen2
1

Aktivitet Og Rehabilitering, Drammen Kommune, Drammen, Norge, 2OsloMet – Oslo Metropolitan University, Oslo,
Norge

Bakgrunn: Rehabilitering for pasienter som har omfattende rehabiliteringsbehov, krever tett,
tverrprofesjonelt samarbeid der flere tjenester og profesjoner (som regel) er involvert. De komplekse
samarbeidsformene som kreves, og særlig det å holde tråden i rehabiliteringsprosessene, har vist seg å
være utfordrende å få til i praksis. I denne studien utforskes hva som kjennetegner velfungerende
tverrprofesjonelt samarbeid på en rehabiliteringsavdeling. Hensikten med studien er å synliggjøre hvordan
tverrprofesjonelt samarbeid kan se ut i konkret praksis.
Problemstilling: Hvordan utvikles tverrprofesjonelt samarbeid på en kommunal
døgnrehabiliteringsavdeling?
Design, materiale og metode: Designet er en single case-studie. Det empiriske materialet er samlet inn via
fokusgruppeintervju. I fokusgruppen deltok fysioterapeut, ergoterapeut, hjelpepleier, lege og sykepleier.
Analysen er tematisk, og Edwards teori om tverrprofesjonelt samarbeid i komplekse bruker-/ pasientsaker
utgjør den teoretiske rammen for analysene.
Funn: Funnene presenteres som fire tema: 1) Rehabiliteringspotensiale, forventningsavklaring og felles
målsetting, 2) Praktisk samarbeid og felles kunnskap, 3) Pårørende som bidragsytere og
samarbeidspartnere, krevende avgjørelser og sorgarbeid og 4) Profesjonsbriller, rehabiliteringsbriller og
felles tverrprofesjonell kunnskap. Funnene viser hvordan relasjonell ekspertise, felles kunnskap og
relasjonell handlekraft etableres som felles tverrprofesjonell plattform der summen blir større enn det
enkelte utøverne bringer inn. Studien viser at slikt tverrprofesjonelt samarbeid krever at profesjonsutøverne
aktivt engasjerer seg i hverandre, rehabiliteringspasienten og rehabiliteringsfeltet - for å bli kjent med og
utvikle de ressursene som er tilgjengelig, og erkjenne ulikheter en må ta høyde for.
Rehabiliteringsprosessene kjennetegnes av å være dynamiske og i endring underveis i
rehabiliteringsforløpet. Involvering av pasient og pårørende inngår som en viktig del av det
tverrprofesjonelle samarbeidet.
Konklusjon: Felles kunnskap som alle profesjonsutøverne deler, er en sentral premiss i det
tverrprofesjonelle samarbeidet. Kunnskapen utgjør noe mer enn det den enkelte profesjon representerer og
pasient og pårørende involveres i samarbeidet. Tverrprofesjonelt samarbeid fordrer at den enkelte
profesjonsutøver evner å bidra inn i en slik felles kunnskapsproduksjon.
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HØRSELNEDSETTELSE OG BALANSE HOS ELDRE: EN POPULASJONSSTUDIE
FRA HELSEUNDERSØKELSEN I NORD-TRØNDELAG (HUNT4)
Ph.d. stipendiat Sylwia Kolasa1, Førsteamanuensis Bård Bogen1,7, Professor Stein Helge Glad Nordahl2,3,
Overlege dr med Frederik Kragerud Goplen2,3, Professor Roy Miodini Nilsen1, Forsker 1183, Ph.D Bo Engdahl4,
Overlege, ph.d Lisa Aarhus5, Førsteamanuensis Dara Meldrum6, førsteamanuensis Kjersti Wilhelmsen1, ph.dstipendiat Jan-Erik Berge2,3, Førsteamanuensis Pernille Thingstad8, Professor Liv Magnussen1
1

Høgskulen På Vestlandet, Bergen, Norge, 2Haukeland universitetssykehus, Bergen, Norge, 3Universitetet i Bergen,
Bergen, Norge, 4Folkehelseinstituttet, Oslo, Norge, 5Statens arbeidsmiljøinstitutt, Oslo, Norge, 6Trinity College, Dublin,
Irland, 7Haraldsplass Diakonale sykehus, Bergen, Norge, 8Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim,
Norge

Innledning
Hørselstap er blant de viktigste årsakene til at mange lever i årevis med funksjonshemming. Dette er ofte
forbundet med kommunikasjonsvansker, psykososiale utfordringer, sosial inaktivitet og høye
helsekostnader. Hørselstap er også forbundet med andre negative utfall som lav ganghastighet,
balanseproblemer og skrøpelighet. Det er behov for mer forskning på sammenhenger mellom objektivt målt
hørsel og balanse i store data der det tas hensyn til konfunderende faktorer som kan påvirke både hørsel og
balanse.
Metodebeskrivelse
HUNT4-studien retter seg mot alle innbyggere i Nord-Trøndelag fylke. Analyser er utført på alle personer
over 70 år som hadde fullført audiometri og målt balanse ved hjelp av Short Physical Performance Battery
(SPPB), som er scoret fra 0 (verste poengsum) til 12. Rentone gjennomsnitt (PTA) av frekvensene 500Hz,
1000Hz og 3000Hz ble brukt som høreterskel i analysene. Sammenhenger ble målt ved lineær regresjon. I
regresjonsanalysen ble hørselsterskelen angitt med trinn på 10dB.
Sammendrag av resultatene
4110 personer ble inkludert (gjennomsnittsalder 72,5 år, 52% kvinner) i studien. I en multippel
regresjonsanalyse med justering for alder, kjønn, utdanning, diabetes og hjerte- og karsykdom var det en
signifikant sammenheng mellom SPPB og høreterskel for det beste øret (b =-.138, 95%KI -.187 to -.089, p
<0,001) og det dårligste øret (b =-.110, 95%KI -.152 to -.069, p <0,001).
Diskusjon og konklusjon
I denne populasjonsbaserte studien fant vi at høreterskelen var assosiert med balanse. Denne assosiasjonen
var tydeligst for beste øret. Dette understreker betydningen av hørselsvurdering ved utredning av fallrisiko.
De underliggende årsakene til sammenhengen mellom hørselstap og balanse er ikke fullt ut forstått og bør
undersøkes nærmere.
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Er fysioterapeutene opptatt av å fremme arbeidsdeltakelse hos pasienter
med muskel- og skjelettplager? En spørreskjemaundersøkelse blant
fysioterapeuter i privat praksis.
Førsteaamanuensis Tove Ask1, Ph.d. professor Liv Heide Magnussen1, MSc Ida Kvinge3, ph.d. Nic Eland2, ph.d.
Tove Dragesund1
1

Høgskulen På Vestlandet, Bergen, Norge, 2Olsvik Fysioterapi & Manuellterapi, Bergen, Norge, 3Fana Fysioterapi, Bergen,
Norge

Bakgrunn: Til tross for at forskning har vist at rask avklaring og arbeidsrettet fokus i behandling av pasienter
med muskel- og skjelettplager har hatt positiv effekt på arbeidsdeltakelse, har vi lite kunnskap om hvordan
privatpraktiserende fysioterapeuter inkluderer arbeidsperspektivet i møte med pasientene.
Hensikten med prosjektet er å få økt kunnskap om hvordan fysioterapeuter fremmer arbeidsdeltakelse hos
pasienter med muskel- og skjelettplager, og hvordan de vurderer om en pasient bør være i arbeid eller ikke.
Videre ønsker vi å få informasjon om hvem fysioterapeutene samarbeider med, og hvilke tiltak de benytter
for å fremme arbeidsdeltakelse hos pasientene. Studien kan også avdekke om fysioterapeuter opplever
hindringer i dette arbeidet og hva som skal til for at fysioterapeuter skal ha en sentral rolle i å vurdere og
fremme arbeidsdeltakelse.
Metode: Spørreskjemaet som er benyttet i studien er utviklet i SurveyXact og vil bli distribuert til
privatpraktiserende fysioterapeuter med og uten driftsavtale (ca. 2700 medlemmer) fra Norsk
Fysioterapeutforbund (NFF) i løpet av oktober/november 2021. Spørreskjemaet består av 15 lukkede
spørsmål og et åpent spørsmål om fysioterapeuters tilnærming og kompetanse når det gjelder pasientenes
arbeidsdeltakelse. Informasjon fra de lukkede spørsmålene vil bli analysert ved bruk av deskriptiv statistikk i
SPSS, og de åpne spørsmålene vil bli analysert kvalitativt ved tematisk analyse
Resultat: Resultat fra spørreskjemaundersøkelsen vil foreligge i desember 2021.
Konklusjon/diskusjon: Hvordan privatpraktiserende fysioterapeuter inkluderer arbeidsperspektivet i møte
med pasienter med muskel- og skjelettplager vil bli diskutert opp mot helsepolitiske føringer på området.
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FYSIOTERAPEUTERS ERFARINGER MED ARBEIDSRETTET TILNÆRMING I
MØTE MED PASIENTER MED MUSKEL OG SKJELETTPLAGER
Førsteaamanuensis Tove Ask1, Ph.d. professor Liv Heide Magnussen1, Ph.d. Tove Dragesund1
1

Høgskulen på Vestlandet, Bergen, Norge

Bakgrunn: Rask avklaring og et arbeidsrettet fokus i behandling av pasienter med muskel- og skjelettplager
har positiv effekt på arbeidsdeltakelse. Få studier har undersøkt hvordan privatpraktiserende
fysioterapeuter vektlegger arbeidsperspektivet i møte med denne pasientgruppen.
Hensikten med prosjektet var å få økt innsikt i hvordan relativt nyutdannede fysioterapeuter arbeider
arbeidsrettet med pasienter sykmeldt for muskel- og skjelettplager.
Metode: Vi benyttet en kvalitativ metode med semistrukturerte intervju av privatpraktiserende
fysioterapeuter, med og uten driftsavtale, utdannet siste 10 år. Ni fysioterapeuter utdannet for 2-10 år
siden ble intervjuet våren 2021; fire kvinner og fem menn. Intervjuene ble utført på zoom og varte en time.
De ble analysert ved systematisk tekstkondensering.
Resultat: Analysene er uferdige. Foreløpige resultatkategorier er:
Pasienten i sentrum
Fysioterapeutene gjorde en helhetlig vurdering med vekt på pasientens funksjonsnivå og totalbelastning, og
hvor pasientens arbeidssituasjon inngikk. Målsettingen tok utgangspunkt i pasientens ønsker, og mål om
arbeid ble ofte inkludert hos de sykmeldte. Fysioterapeutene vektla undervisning og forklaring for at
pasienten skulle forstå situasjonen sin og ta gode valg. De hadde videre fokus på bedring av funksjon, og
mente det var viktig med gradvis opptrapping både i trening og jobb for å bygge opp langvarig toleranse for
belastning.
Fysioterapeutens rolle i vurdering av arbeidsevne
Fysioterapeutene mente de burde ha en sentral rolle i vurdering av pasientenes arbeidsevne og -deltakelse.
De begrunnet dette med relevant kompetanse om fysisk og psykisk helse og funksjon, samt at de fulgte
pasientene opp over tid og kjente dem godt.
Til tross for dette opplevde de at fastleger og NAV sjelden kontaktet dem for vurdering av pasientens
arbeidsdeltakelse.
Fysioterapeutene var usikre på sin rolle ovenfor arbeidsgiver og beskrev manglende kunnskap om rammer
og regelverk for arbeidslivet og NAV sine oppfølgingsrutiner med sykmeldte.
Konklusjon/diskusjon: Funn vil bli diskutert opp mot helsepolitiske føringer og NFF sine
målsettingsdokument og profesjonskunnskap.
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FOREBYGGING ELLER FIKSJON? –EN IMPLEMENTERINGSANALYSE AV TRE
NORSKE KOMMUNERS ARBEID MED SAMHANDLINGSREFORMENS
AMBISJONER OM MER FOREBYGGING I HELSE- OG OMSORGSTJENESTENE
Høgskolelektor/freelance Irene Kjønnerød1, 1.lektor Helga Kristin Kaale1
1

HVL, ,

Innledning
Fysioterapeuter forventes å delta i myndighetenes ambisjon om økning av forebyggende arbeid i
helsetjenesten. Erfaringer og evalueringer, blant annet av Samhandlingsreformen, tilsier at det er vanskelig
å omsette politikk til praksis. Det trengs derfor økt kunnskap om hva som hemmer og fremmer omsetting av
politikk til praksis.
Som bidrag til kunnskapsfeltet, gjennomførte førsteforfatter en studie der Winters integrerte
implementeringsmodell ble brukt til å undersøke implementeringen av samhandlingsreformens ambisjon
om mer forebyggende arbeid i utvalgte norske kommuner. Problemstilling: Kan man med utgangspunkt i
implementeringsteori identifisere faktorer som har påvirket kommunenes muligheter for å leve opp til
lovens intensjon om økt forebygging?
Metode
Multippelt casestudie. Kvalitative intervjuer. Tre casekommuner, strategisk utvalg; størrelse. Informanter fra
flere administrative nivå. Bakgrunnsintervju kommunal interesseorganisasjon. Analyse: Integrerte
implementeringsmodell. Intervensjonsspesifikk, mål om overføringsverdi.
Resultat/funn
Mindre kommuner beskriver behov for interkommunale tjenestesamarbeid.
Vertskommunefunksjon for sykehus binder tjenesteressurser.
Flatere kommunestruktur gir kortere tjenesteveier, fare for ansvarspulverisering. Etatsstruktur gir klare
ansvarslinjer ned/opp, kan hemme tverretatlig samarbeid. Forebygging trenger sentral organisatorisk
plassering.
Stram kommuneøkonomi prioriterer skal-tjenester (helsestasjonskontroller, kommunefysioterapi), god
økonomi nytenkning.
Forebygging i dag synes om tiår. Kan redusere politisk motivasjon. Konstellasjoner endres hvert 4. år.
Partiene vil sette spor.
Ansattes faglighet påvirket. Helsearbeidere mer individ – og sykdomsrettet enn idrettsutdannete. Leger
strategisk plassert har innflytelse. Tverrfaglighet viktig for utvikling, nytenkning, tilgang til tjenestearenaer.
Påvirkning av rammer i lov, økonomi, kompetanse, organisering. Prosjektfinansiering fra stat/fylke styrer
innsats/satsninger. Virkning videreutdanning krever anvendelse.
Kommunene gjør mye forebygging. Varierende om det forstås slik eller er skjult i tjenestestrukturer;
frisklivssentraler, helsestasjons – og skolehelsetjeneste, hverdagsrehabilitering, velferdsteknologi.
Diskusjon/konklusjon
Implementeringsteorien er egnet i kvalitative studier av oversettelse fra politikk til praksis. I studien ble
følgende faktorer identifisert som viktige: Ledelse, lovverk, finansiering, vilje/interesse hos fagpersoner og
organisering/interorganisering.
Vi vil bruke innsikten fra studien i videre undersøkelser av fysioterapeuters forståelse av folkehelse og egen
rolle i feltet.
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Hva karakteriserer pasienter i tre ulike arbeidsmodeller for rehabilitering?
En oppfølgingsstudie i primærhelsetjenesten blant hjemmeboende eldre
Forsker Ingebrigt Meisingset1,2, PhD Joakim Bjerke2, Professor Kristin Taraldsen1, Forsker Mari Gunnes1,
Rådgiver Sylvi Sand2, Anne E Hansen1, Gard Myhre2, Kari Anne Indredavik Evensen1,2,3
1

NTNU, Trondheim, Norge, 2Trondheim kommune, Trondheim, Norge, 3OsloMet, Oslo, Norge

Bakgrunn:
Demografiske endringer i befolkningen understreker viktigheten av å forebygge funksjonsnedsettelse og
utsette behovet for hjemmesykepleie og sykehjem. Målet med denne studien var å sammenligne
pasientkarakteristika og behandlingsresultat i tre ulike arbeidsmodeller for hjemmebasert rehabilitering i
Trondheim kommune.
Metode
Vi gjennomførte en prospektiv observasjonsstudie som en del av forskningsprogrammet FYSIOPRIM. Eldre
voksne (≥ 65 år) henvist til hjemmebasert rehabilitering i Trondheim kommune i 2016-2017 ble invitert til å
delta. Hjemmebaserte fysioterapitjenester i Trondheim kommune er organisert i tre ulike arbeidsmodeller:
Ordinær fysioterapi, hverdagsrehabilitering og tidlig innsats. Arbeidsmodellene er rettet mot eldre med
ulike nivåer av fysisk funksjon og selvstendighet i daglige aktiviteter. Pasientenes demografiske og kliniske
karakteristika, inkludert selvrapportert funksjon (Pasientspesifikk funksjonsskala, PSFS) og fysisk funksjon
(Short Physical Performance Battery, SPPB) ble registrert ved baseline og ved oppfølging maksimalt 6
måneder etter baseline. Gruppeforskjeller i kliniske karakteristika ble analysert ved hjelp av enveis ANOVA.
Endringer fra baseline til oppfølgingstidspunktet ved hjelp av paret t-test.
Resultat
Vi inkluderte 603 pasienter ved baseline, hvor 409 pasienter mottok ordinær fysioterapi, 62 pasienter
mottok hverdagsrehabilitering og 132 mottok tidlig innsats. Gjennomsnittlig SPPB score indikerte at
pasientene i alle de tre modellene hadde økt risiko for funksjonsnedsettelse målt ved hjelp av SPPB (dvs.
SPPB score <10,0). Pasienter i tidlig innsats hadde signifikant bedre fysisk funksjon (SPPB: 7,9; SD=2,7)
sammenlignet med ordinær fysioterapi (SPPB: 5,6; SD=2.8) og hverdagsrehabilitering (SPPB: 5.5; SD=2.6).
Gjennomsnittlig endring i PSFS var 2,5 (95% konfidensintervall (KI): 1,9-3.2) for de som fikk ordinær
fysioterapi, 1,8 (95% KI: 0,5-3,1) for hverdagsrehabilitering, og 1,7 (95% KI: 0,8-2,6) for de som fikk tidlig
innsats.
Konklusjon
Studien viser at tidlig innsats inkluderer eldre pasienter med økt risiko for funksjonsnedsettelse på et
tidligere stadium. Studien kan derfor bidra til en diskusjon om hvordan rehabilitering og forebygging av
funksjonsnedsettelse hos eldre i primærhelsetjenesten bør organiseres og prioriteres.
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Å LEVE ET LANGT LIV MED RYGGMARGSBROKK – en oppfølgingsstudie
Spesialfysioterapeut Kerstin Lundberg Larsen1, Phd Ingeborg Lidal1,2, Psykolog Elisabeth Fagereng1
1
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Innledning
Ryggmargsbrokk (spina bifida myelomeningocele) er en sjelden utviklingsforstyrrelse i sentralnervesystemet
som skyldes manglende lukking av nevralrøret i fosterlivet. Tilstandens alvorlighetsgrad varierer ut fra
brokknivået og medfølgende nevrologiske og ortopediske komplikasjoner. Ryggmargsbrokk affiserer oftest
muskelfunksjonen og følesansen i beina, gir lammelser i urinveier og tarm, og påvirker kognisjon.
Kompleksiteten medfører behov for livslang oppfølging av ulike legespesialister og faggrupper i
helsetjenesten.
Forskningslitteraturen har i stor grad konsentrert seg om barn og unge med ryggmargsbrokk, mens
kunnskapen om voksne og eldre fortsatt er begrenset. Vi vet derfor lite om aldringsprosessen ved
ryggmargsbrokk og hvilke faktorer som bidrar til endring i funksjon. En økt forståelse av dette er viktig for å
kunne gi kunnskapsbaserte råd og anbefalinger til voksne med ryggmargsbrokk, samt bidra til mer
forskningskunnskap.
I 2017 gjennomførte TRS en tverrsnittstudie av fysisk funksjon, aktiviteter i dagliglivet, delaktighet i
samfunnet og aktivitetsvaner hos personer med ryggmargsbrokk over 50 år. I 2021 gjentar vi prosjektet med
grunnlag i undersøkelsene som ble gjort for 4 år siden av de samme deltakerne.
Metodebeskrivelse
Målgruppen er personer med ryggmargsbrokk, født i 1966 eller tidligere, og som deltok i vår studie i 2017.
Totalt 26 fikk invitasjon til å delta. Vi gjentar undersøkelser av fysisk funksjon ved hjelp av 6MWT, TUG og 3dimensjonal ganganalyser. Med spørreskjemaer kartlegges blant annet bruk av hjelpemidler,
aktivitetsvaner, smerter og fatigue, samt psykologiske karakteristika. Datainnsamlingen er utvidet med
nevropsykologiske tester.
Sammendrag av resultatene
Foreløpige resultater viser at flere har fall i fysisk funksjon sammenlignet med data fra 2017. Kognitiv
funksjon i denne gruppen faller hovedsakelig innenfor normalområdet.
Diskusjon og konklusjon
Resultatene bør brukes som grunnlag for å gi medisinske og helsefaglige råd til personer med denne sjeldne
diagnosen, og som del av dokumentasjonen for å forme bedre helsetjenester til gruppen. Studien vil være et
viktig grunnlag for videre forskning og utvikling.

38
Virtuell realitet-basert gangtrening for rehabilitering
Høgskulelektor / Leder Lars Peder Bovim1, Dr. Bård Bogen1
1
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Innledning
«Exergaming» betyr å bruke digitale spill for å fremme fysisk aktivitet, og har fått mye oppmerksomhet i
rehabiliteringssammenheng de siste årene. Slike spill kan bruke ulik teknologi og ulike spillelementer. I
denne studien ønsker vi å beskrive utviklingen og utprøvingen av et virtuell realitet-basert exerspill beregnet
på å spilles mens brukeren går på tredemølle.
Metodebeskrivelse
Spillet ble utviklet gjennom en iterativ prosess, i samarbeid mellom dataprogrammerere og fysioterapeuter.
Det ble holdt jevnlige møter og workshops med utviklerne og eksterne ressurspersoner. Spillet er basert på
at brukeren bruker VR-briller, og innebærer at brukeren løser ulike oppgaver mens de går gjennom et
virtuelt landskap. Til utprøvingen ble unge personer uten sykdommer som kunne gå utover balansen
rekruttert. For å se hvordan gangfunksjonen endret seg under de ulike oppgavene hadde deltakerne på seg
en bevegelsessensor på ryggen.
Sammendrag av resultatene
Spillet inneholder følgende oppgaver: 1) stien smalnes, 2) gå over en glassbro (høydeeksponering), 3)
balansere en ball, 4) fange flyvende mynter, 5) huske farger og fasonger og 6) gå i virtuelle fotavtrykk. 29
personer prøvde en tidlig versjon av spillet, hvor ikke alle oppgavene var med. Oppgavene påvirket
gangfunksjonen til deltakere, gangmønsteret ble for eksempel mer variabelt når de strakk seg etter flyvende
mynter, og mindre variabelt når de balanserte en ball på et brett.
Diskusjon og konklusjon
Spillet har blitt til i tett samarbeid mellom programmerere og fysioterapeuter. Hensikten med studien er å
vise stegene i prosessen for å utvikle et spill for motorisk-kognitiv trening. Spillet er foreløpig kun prøvd ut
systematisk på friske personer, og vi har derfor ingen kunnskap om eventuell effekt på balanse og motorikk.
Vi er i oppstarten av prosjekter hvor spillet skal brukes for motorisk usikre barn og eldre med
balansevansker og håper dette vil kunne gi ytterligere informasjon.
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Prognostisk verdi av STarT Back screening verktøy i fysioterapi i
primærhelsetjenesten og effekt av å legge til arbeidsrelaterte faktorer
Forsker Ingebrigt Meisingset1,3, Professor Ottar Vasseljen1, Professor Tom Ivar Lund Nilsen1,4, Fysioterapeut
gard Myhre3, Førsteamanuensis Hilde Stendal Robinson5, Førsteamanuensis Monica Unsgaard-Tøndel1,2,3
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Bakgrunn
Screeningsverktøy for pasienter med korsryggsmerter kan forbedre behandlingutfallet ved å identifisere
modifiserbare prognostiske faktorer. STarT Back Screening Tool (SBST) består av ni spørsmål som omfatter
biologiske og psykologiske faktorer. Det mangler fokus på arbeidsrelaterte faktorer. Vi hadde som mål å
teste den prognostiske evnen til SBST og effekten av å legge til prognostiske faktorer relatert til
arbeidsevne.
Metoder
Vi gjennomførte en prospektiv observasjonsstudie med pasienter (n = 158) som går til fysioterapi i
primærhelsetjenesten for smerter i korsryggen som deltok i FYSIOPRIM. Den prognostiske evnen til SBST og
den ekstra prognostiske verdien av to arbeidsfaktorer; forventning om fremtidig arbeidsevne og nåværende
arbeidsevne, ble beregnet for funksjon, smerte og livskvalitet ved tre måneders oppfølging. Den
prognostiske evnen ble vurdert ved hjelp av den forklarte variansen (R2) fra univariable og multivariable
regresjonsanalyser. Regresjonskoeffisienter med tilhørende 95% konfidensintervall (KI) ble brukt for å
vurdere den prognostiske verdien av de individuelle faktorene.
Resultater
SBST klassifiserte 107 (67,7%) pasienter som lav risiko og 51 (32,3%) pasienter som middels/høy risiko. SBST
predikerte funksjonshemming (R2 = 0,35), smerte (R2 = 0,25) og livskvalitet (R2 = 0,28) ved 3 mnd.
Forventning til retur til arbeid predikerte utfall i univariable analyser, men ga begrenset ytterligere
prognostisk evne når den ble lagt til SBST. Nåværende arbeidsevne ga ytterligere prognostisk evne for
funksjon (β = -2,5; 95% KI = -3,6 til -1,4), smerte (β = -0,2; 95% KI = -0,5 til -0,002) og livskvalitet (β = -0,02;
95% KI = 0,01 til 0,04) i de multivariable analysene. Den forklarte variansen (R2) når nåværende arbeidsevne
ble lagt til SBST var henholdsvis 0,60, 0,49 og 0,47 for funksjon, smerte og livskvalitet.
Konklusjoner
Nåværende arbeidsevne gir ekstra prognostisk verdi når det legges til SBST, og arbeidsevne bør derfor
vektlegges i screening av pasienter med korsryggplager.
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SVIMMELHET OG FYSISK HELSE ER ASSOSIERT MED SMERTER HOS
PASIENTER MED SVIMMELHET – EN TVERRSNITTSSTUDIE
MSc, fysioterapeut Ingvild Ølfarnes Gustavsen1, Førsteamanuensis Kjersti Wilhelmsen1, Førsteamanuensis
Adam P Goode1,2,3, Professor Stein Helge Glad Nordahl4,5, Førsteamanuensis, overlege Frederik Kragerud
Goplen4,5, Professor Liv Magnussen1
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Bakgrunn
Sammenheng mellom svimmelhet, helserelatert livskvalitet og muskelskjelettsmerter er ikke systematisk
undersøkt hos pasienter med vestibulære lidelser. Studiens mål var å undersøke omfang og lokalisering av
muskelskjelettsmerter og om smerte var forbundet med svimmelhet og helserelatert livskvalitet.
Kunnskaper om dette kan være viktig for behandling.
Metodebeskrivelse
I studien ble det benyttet anonymiserte data fra en tidligere studie der pasienter (18-70 år) med langvarig
svimmelhet (> 3 måneder) ble undersøkt ved Balanselaboratoriet, Øre-nese-hals avdelingen, Haukeland
Universitetssjukehus. Pasientene hadde diagnosene Ménières sykdom, vestibulært schwannom, BPPV,
vestibulær nevritt, ikke-otogen- og cervikogen svimmelhet. Muskelskjelettsmerte ble målt på tre måter:
generelle muskelskjelettsmerter (smerter i muskler, sener og ledd besvart med ja/nei), lokalisert og utbredt
smerte ble kartlagt med smertetegning. Svimmelhet ble målt med Vertigo Symptom Skala (VSS); sub-skalaer
for balanse- og angstrelatert svimmelhet (VSS-V og VSS-A). Helserelatert livskvalitet ble målt med mental og
fysisk helse (SF-36 MCS og SF-36 PCS). Logistisk regresjon ble benyttet for å undersøke sammenhengene
mellom smerte og svimmelhet (VSS-V og VSS-A) og smerte og mental og fysisk helse (SF-36 MCS og SF-36
PCS).
Sammendrag av resultatene
Utvalget omfattet 503 pasienter, 60.2% var kvinner, medianalderen var 50 år. Generelle
muskelskjelettsmerter ble rapportert av 72.8%, nakkesmerter av 59.2% mens utbredte smerter ble
rapportert av 21.9% av pasientene. Regresjonsanalysene viste at smerte, uavhengig av hvordan det ble
målt, var signifikant assosiert med angst- og balanserelatert svimmelhet og fysisk helse, men ikke med
mental helse.
Diskusjon/konklusjon
Muskelskjelettsmerter ser ut til være vanlig hos pasienter med langvarig svimmelhet. Sammenhengen
mellom smerte og svimmelhet samt smerte og fysisk helserelatert livskvalitet tyder på at langvarig
svimmelhet bør behandles som en kompleks og sammensatt tilstand. I tillegg til å behandle selve
svimmelheten, bør muskelskjelettsmerte og fysiske helseplager tas opp når svimmelhet vedvarer.
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Subgrupper av pasienter med muskelskjelettplager i
primærhelsetjenesten basert på biopsykososiale prognostiske faktorer.
Forsker Ingebrigt Meisingset1, Professor Ottar Vasseljen1, Professor Nina K Vøllestad6, Førsteamanuensis
Hilde Stendal Robinson6, Førsteamanuensis Astrid Woodhouse1,3, Forsker Kaia B Engebretsen6,7, PhD kandidat
Mari Glette3, PhD kandidat Cecilie K. Øverås1, Postdoktor Anne Lovise Nordstoga1, Professor Kari Anne
Indredavik Evensen1,4,5,8, Postdoktor Eivind S. Skarpsno1
1
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Bakgrunn
Randomiserte kontrollerte studier viser kun liten til moderat effekt av konservative behandlinger for
pasienter med vanlige muskelskjelettplager. En av årsaken til dette er at studier inkluderer pasienter som er
svært heterogene. Vi ville derfor definere subgrupper av pasienter uavhengig av smertested, basert på
kunnskap om generiske og biopsykososiale prognostiske faktorer.
Metode
Tverrsnittsstudien inkluderte 435 pasienter fra fysioterapeuter med avtalepraksis I primærhelsetjenesten
gjennom forskningsprosjektet FYSIOPRIM. Pasientene skulle være mellom 18-67 år og ha uspesifikke
smerter enten i nakke, rygg, skulder eller mer utbredte/sammensatte plager som hovedproblem. Latent
class analysis ble brukt til å identifisere underliggende subgrupper basert på 11 tidligere kjente prognostiske
faktorer: Smerteintensitensitet/-varighet/-frekvens/-utbredelse, forventninger til bedring, self-efficacy,
psykisk stress, bevegelsesfrykt, søvnplager, daglig aktivitetsnivå og arbeidsevne. I tillegg gjennomførte vi en
ekstern validering av subgrupperingen i et nytt utvalg på 107 pasienter.
Resultat
Vi fann 5 distinkte subgrupper basert på de biopsykososiale karakteristikkene. Subgruppe 1 (18% av
pasientene) hadde lavt symptomtrykk på alle de 11 variablene, mens subgruppe 2 (33 %) hadde lavt til
moderat symptomtrykk. Subgruppe 3 (20 %) hadde moderat symptomtrykk på tvers av de fleste variablene,
men hadde moderat til høy bevegelsesfrykt. Subgruppe 4 var lik subgruppe 4, bortsett fra lavere nivå av
bevegelsesfrykt, lengre varighet av plagene og flere som hadde psykisk stress. Subgruppe 5 (11%) bestod av
pasienter som hadde høyt symptomtrykk på alle variablene. Subgruppene var kjennetegnet av stigende
symptomtrykk på tvers av biopsykososiale faktorer og unike mønster av symptomtrykk, uavhengig av hvor
pasientene har plagene. Den eksterne valideringen viste at vi kunne klassifisere nye pasienter svært presist.
Konklusjon
Subruppering på biospykososiale prognostiske faktorer gir klinisk relevante subgrupper som er mer
homogene enn vanlig klassifisering basert på smertelokalisering. Det er planlagt en RCT studie som
undersøker effekten av tilpasset og målrettet behandling for subgruppene i allmennmedisin, også kalt
stratifisert behandling.
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Fysioterapibehandling av pasienter med covid-19 innlagt ved Oslo
universitetssykehus
Fysioterapeut, Phd Elisabeth Bø1, Fysioterapeut, PhD Birgitta Blakstad Nilsson1
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Bakgrunn
Fysioterapeutene ved Oslo universitetssykehus (OUS) var blant de første i Norge som fikk erfaring med
behandling av pasienter med covid-19 i tett samarbeid med andre faggrupper. Hensikten med
kvalitetsikringsstudien var å beskrive behandlingsomfanget, populasjonen som mottok fysioterapi, og hvilke
fysioterapitiltak som ble gitt til covid-19 pasienter innlagt på OUS i perioden fra mars 2020 til og med juni
2021.
Metode
Gjennom tilgang til data fra «20-07119 COVID19 OUS», et kvalitetsregister som inneholder kliniske data av
pasienter innlagt med covid-19, ble aktuelle pasienter identifisert. Deskriptive data ble hentet fra
fysioterapijournalnotater i elektronisk pasientjournal (DIPS) på pasientene som fikk behandling av
fysioterapeut under oppholdet. Studien er godkjent av personvernombudet ved OUS (20/23928).
Resultat
I perioden ble 897 covid-19 pasienter innlagt på OUS. Av disse fikk 507 (57 %) behandling av fysioterapeut
(totalt 3510 behandlinger). Behandlingene ble utført på henholdsvis intensiv (50 %), intermediær- (11 %) og
sengepost (40 %). Pasientene ble hovedsakelig behandlet på dagtid (98,5 %) og 21 % av behandlingene ble
gitt på helg og helligdager. Gjennomsnittsalder var 57 ± 14, hvorav 63 % var menn og gjennomsnittlig
kroppsmasseindeks var 28,5. Median liggetid var åtte dager (min 1-maks 72). Den største andelen pasienter
ble utskrevet til eget hjem (67,2 %). Behandlingstiltak var; gjennombeveging i seng (25 %), mageleie (5 %),
sengekant (28,5 %), mobilisering til stol eller stående (15,8 %), gange (16,6 %), funksjonstrening (13,8 %),
hostekontroll (11,4 %), sekretmobilisering (19,2 %), senke respirasjonsfrekvens (27 %), leiring (35,4 %),
manuelle teknikker (16,6 %) og PEP (31,2 %).
Diskusjon og konklusjon
Resultatene har gitt oss god dokumentasjon på omfang, populasjonen og hvilke fysioterapitiltak som ble
gitt. Diagnosen var ny og behandlingssituasjonen var krevende, men det viste seg fysioterapeuten benyttet
seg av ordinære tiltak innen lungefysioterapi. Dokumentasjon av saturasjon og respirasjonsfrekvens, mål
som kan evaluere tiltakene, var imidlertid mangelfulle.
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Tverrfaglig praksisprosjekt - et kinderegg?
Førsteamanuensis Ann-Kristin Gunnes Elvrum1,2, Universitetslektor Camilla Renå1, Universitetslektor Kathrine
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Bakgrunn: Spesialisthelsetjenesten skal sørge for tilbud om intensiv trening for barn med habiliteringsbehov
(Forskrift om habilitering og rehabilitering §13b), men kan oppleve ressursmessige utfordringer som
vanskeliggjør etablering av slike tilbud. Samtidig opplever profesjonsutdanningene utfordringer med å få
nok studentpraksisplasser av høy kvalitet. I oppfølgingen av barn og unge med cerebral parese (CP) har
ergoterapeuter og fysioterapeuter en sentral rolle. Hensikten med prosjektet var å utvikle en tverrfaglig og
kunnskapsbasert praksismodell som gir tilbud om intensiv gruppetrening for barn med CP, samt gir
studentene mulighet til tverrfaglig samarbeid i hele den terapeutiske arbeidsprosessen.
Metode: En 6-ukers praksismodell ble utviklet i samarbeid mellom Trondsletten habiliteringssenter,
profesjonsutdanningene i ergoterapi og fysioterapi ved NTNU, Trondheim, samt brukerrepresentant. Fire
studenter deltok i utprøving av praksismodellen (2 ergoterapi- og 2 fysioterapistudenter) og fire
skolestartere med CP fikk tilbud om å delta på 2-ukers intensiv, kunnskapsbasert gruppetrening
(sirkusskole). Fokusgruppeintervju med studenter, praksisveiledere/kontaktlærere og foreldre ble
gjennomført for å evaluere praksismodellen. Disse blir analysert med systematisk tekstkondensering.
Resultater/funn: Alle involverte rapporterte stor nytteverdi av praksismodellen. Foreldre fortalte at barna
lærte mye gjennom sirkusskolen. Studentene følte seg klare for arbeidslivet og verdsatte høyt det
tverrfaglige samarbeidet, samt at praksisplassen trengte dem. Praksisveiledere og kontaktlærere etablerte
gode samarbeidsrutiner og opplevde praksismodellen som en vinn-vinn-situasjon for alle.
Diskusjon og konklusjon: Tverrfaglig praksis og tett samarbeid mellom praksisfelt og utdanning kan bidra til
å utvikle nye tjenestetilbud og øke arbeidslivsrelevans for studentene.
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Barnefysioterapeuters bruk av lek for å fremme motorisk prestasjon hos
barnet
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Barns kroppslige lek handler om å prøve, feile og lære hva som er mulig å utrette. For barnefysioterapeuter
er det viktig å være gode leke-partnere og skape gode leke- og mestringserfaringer. Samtidig jobber
fysioterapeutene for å oppnå motorisk fremgang hos barnet. Vi undersøker hvordan barnefysioterapeuter
kombinerer dette basert på problemstillingen: Hvordan bidrar fysioterapeuters bruk av lek til bedret
motorisk prestasjon?
Dette er et kvalitativt prosjekt med observasjon og intervju som metode. Deltagere er 15
barnefysioterapeuter i Norge og USA, i behandling av 30 barn (0-3 år). Vi har identifisert situasjoner der
bedret motorisk prestasjon oppstår i lek, som analyseres i lys av konseptet enaktiv terapeutisk
sansemotorisk lek, der vi ser på hvordan samspillet mellom barn og terapeut skaper nye bevegelses- og
lekemuligheter som gjensidig forsterker hverandre.
Måten fysioterapeutene bruker lek for å fremme motorisk prestasjon varierer med barnets alder,
funksjonsnivå og interesser. Individuell tilpasning er dermed fundamentalt viktig for å engasjere barnet.
Fellestrekk ved situasjonene er: 1) Fysioterapeutenes tålmodighet gir tid og rom for at barnet oppdager
bevegelsesmuligheter og eksempelvis tar sine første selvstendige skritt eller bruker sin affiserte hånd på nye
måter. 2) Fysioterapeutene er spesifikke og målrettede samtidig som de lar leken utspille seg. Dermed
lykkes de med å innarbeide tilpasninger og utfordringer som bidrar til bedret motorisk prestasjon uten å
forstyrre leken. 3) Fysioterapeutenes kroppslige samspill med barnet har stor betydning for barnets
motoriske prestasjon. Gjennom bruk av egen kropp skaper fysioterapeutene rammer, understøttelsesflater
og støttepunkter som barna kan bevege seg ut fra, eller gi slipp på for å bevege seg selvstendig.
Resultatene viser nye sider av hva enaktiv, terapeutisk sansemotorisk lek er. Fysioterapeutenes
tålmodighet, målrettethet og kroppslige samspill bidrar sammen til barnets bedrede motoriske prestasjon
gjennom lek. Våre funn gir fysioterapeuter mulighet til å reflektere over hvordan de selv bruker lek i sin
behandling av barn.
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Pasientrapporterte effekter av transkutan ryggmargsstimulering (tSCS)
brukt som et spastisitetsdempende tiltak for personer med
ryggmargsskade. En bacheloroppgave fra 2021.
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Bakgrunn: En ryggmargsskade oppstår grunnet en traumatisk eller atraumatisk hendelse. En vanlig
konsekvens av en ryggmargsskade er spastisitet, noe som kan føre til redusert søvnkvalitet, smerter og
problemer med dagliglivets aktiviteter (ADL). For å håndtere den negative innvirkningen av spastisitet, viser
ulike typer elektrisk stimulering lovende resultater. Mindre studier indikerer at transkutan
ryggmargsstimulering (tSCS) kan redusere spastisitet i underekstremitetene. For å bekrefte disse funnene
ble det gjennomført en pilotstudie ved Sunnaas Sykehus HF. Som studenter ved OsloMet fikk vi anledning til
å delta i studien og bruke deler av resultatene i bacheloroppgaven. Målet med pilotstudien var å vurdere
pasientrapporterte effekter av tSCS på spastisitet etter multiple behandlinger.
Metode: Studien var en ikke-randomisert effektstudie med kvantitativ metode i form av spørreskjemaer før
og etter intervensjonen. Spørreskjemaene inkluderte Penn Spasm Frequency Scale (PSFS), spørsmål om
spasmenes plagegrad i en selvvalgt situasjon, plagegrad under nattesøvn og grad av smerter når spasmene
oppsto. Hver av disse ble målt med numeric rating scale (NRS 0-10 hvor 0 indikerer ingenting og 10 indikerer
verst tenkelig). Elektrodene ble plassert over nedre abdomen og thorakalcolumna (nivå T11-12), dermed ble
elektrisk stimuli sendt tvers gjennom kroppen, inkludert ryggmargen. Stimuleringen foregikk 30 minutter
daglig, og 3-5 påfølgende dager. Utvalget inkluderte 6 deltakere med ryggmargsskade og plagsom opplevd
spastisitet. Aldersspennet var fra 32-70 år.
Resultater: Resultatene viste statistisk signifikant endring i opplevd nattesøvn (p=0,05) og smerter knyttet til
spasmene (p=0,01). Resterende skalaer viste liten endring, men en tydelig trend mot en positiv utvikling.
Konklusjon: Tross et lite utvalg indikerte resultatene at tSCS kan føre til bedre nattesøvn og redusert smerte
hos noen. tSCS er billig, enkel i bruk og hadde ingen rapporterte bivirkninger blant våre deltakere. Mer
forskning er nødvendig for å utforske hvordan behandlingen kan være til hjelp i et livsløpsperspektiv.
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Bakgrunn: Tidligere studier av klinisk forløp ved ryggrelatert funksjonsnedsettelse er oftest gjennomført i
allmennlegetjenesten, og inkluderer ikke andre primærhelsetjenestesettinger. Noen studier har vist at
komorbiditet er assosiert med forløpet av ryggrelatert funksjonsnedsettelse, men det trengs studier som
bekrefter dette.
Hensikt: Undersøke klinisk forløp av funksjonsnedsettelser gjennom ett år hos eldre med ryggsmerter som
oppsøker primærhelsetjenesten, og å undersøke om komorbiditet påvirker forløpet av
funksjonsnedsettelser.
Metode: Denne prospektive kohortstudien inkluderte pasienter ≥55 år som oppsøkte norsk
primærhelsetjeneste (fastlege, fysioterapeut eller kiropraktor) med en ny episode med ryggsmerter.
Ryggrelatert funksjonsnedsettelse ble målt ved oppstart, 3-, 6- og 12-måneders oppfølging med RolandMorris Disability Questionnaire (RMDQ, 0-24), og beskrevet med median (interkvartildistanse (IKD)).
Komorbiditet ble målt med Self-Administered Comorbidity Questionnaire (SCQ), og presentert som
komorbiditetsbyrde (0-45) og antall komorbiditeter (0-15). Justerte mixed-effects-modeller ble brukt til å
undersøke assosiasjonen mellom komorbiditet og funksjonsnedsettelse gjennom oppfølgingsåret. Snijders
& Bosker (S&B) nivå 1 r2-endring ble brukt til å undersøke bedring i modelltilpasning.
Resultat: Totalt 452 pasienter ble inkludert i studien. Median (IKD) av RMDQ bedret seg fra 9 (4-13) ved
oppstart til henholdsvis 4 (1-9), 4 (0-9) og 3 (0-9) ved 3, 6 og 12 måneder. De justerte mixed-effectsmodellene viste at ett poeng økning i komorbiditetsbyrde var assosiert med en forverring av RMDQ-verdier i
oppfølgingsåret på 0.47 (95% KI 0.33-0.61) poeng. For hver økning i AK, forverret RMDQ-verdiene i
oppfølgingsåret seg med 0.76 (95% KI 0.48-1.04) poeng. S&B r2-endring var på henholdsvis 4.6% og 3.2% for
komorbiditetsbyrde og antall komorbiditeter.
Konklusjon: Det kliniske forløpet av funksjonsnedsettelse hos eldre med ryggsmerter er generelt fordelaktig,
men det er stor variasjon. Bedringen skjer primært i løpet av de første tre månedene. Komorbiditet er
assosiert med større ryggrelatert funksjonsnedsettelse over ett års oppfølging, og er derfor viktig for
fysioterapeuter å undersøke og håndtere i klinisk praksis.
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Innledning
Duchenne Muskeldystrofi (DMD) er en alvorlig progredierende medfødt muskelsykdom som rammer gutter.
Kjennetegn er økende muskelsvakhet, redusert funksjon og inaktivitet ved økende alder. For mye, for hard
og for lite fysisk aktivitet og trening kan medføre raskere negativ utvikling. Hensikt med studien var å
undersøke effekt av fysisk trening, vurdere beste treningstiltak og om trening er trygt for personer med
DMD. Primære utfallsmål var funksjon og helserelatert livskvalitet. Sekundære utfallsmål var muskel styrke,
utholdenhet og lungefunksjon.
Metodebeskrivelse
Litteraturstudie med systematiske søk ble utført i Medline, Embase, CiNAHL, Cochrane Central, PEDro og
Scopus i februar 2021. Randomiserte studier, cross-over studier og klinisk kontrollerte studier som
sammenlignet trening med ingen trening, placebo eller alternativ treningsformer ble inkludert. Etter datauttrekk, kvalitetsvurderinger (Risk of Bias) og analyser, ble evidens-nivå av resultatene evaluert (GRADE).
Det ble utført meta-analyse dersom det var mulig, alternativt narrativ analyse.
Sammendrag av resultatene
Tolv studier ble inkludert (n=282). Fem studier undersøkte effekt av motstandsøvelser eller assistert sykling
for armer / bein. Syv studier sammenlignet effekt av respirasjonsmuskeltrening (RMT) med ingen eller
placebo trening. Narrativ analyse viste en ikke-signifikant bedring i funksjon. Det eneste studiet som
undersøkte livskvalitet, viste en ikke-signifikant bedring; 2.4 (SD 3.3) vs 1.4 (SD 2.4) etter armtrening. RMT
bedret ikke lungefunksjon. En meta-analyse viste effekt av fysisk trening både for muskelstyrke (SMD 0.92
(95%CI 0.21,1.63)) og utholdenhet (SMD 0.64 (95%CI 0.21,1,08). Evidens av resultatene var svært lav.
Uønskede effekter av treningen ble ikke rapportert. Beste trenings-tiltak kunne ikke identifiseres grunnet få
studier og stor variasjon i tiltak og utfallsmål.
Diskusjon og konklusjon
Vi kan ikke konkludere med hvorvidt trening påvirker funksjon og livskvalitet for personer med DMD. Fysisk
trening kan ha effekt på muskel styrke og utholdenhet. Evidensen er svært usikker, og resultatene må tolkes
med forsiktighet. Det er behov for mer forskning.
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Bakgrunn
Fagprosedyren «Polymyositt og dermatomyositt – anbefalinger for trening» ble ferdigstilt i 2012 og første
gang revidert i 2016. Fagprosedyren skal nå revideres etter gjeldende krav for utarbeidelse av
kunnskapsbaserte fagprosedyrer, og hensikten er å oppdatere de evidensbaserte anbefalinger for muskulær
trening og aerob trening hos voksne pasienter med polymyositt (PM) og dermatomyositt (DM).
Metode
Det ble gjennomført et systematisk litteratursøk i november 2020 av bibliotekar ved Universitetsbiblioteket
ved universitetet i Oslo. Søkeordene inkluderte blant annet ulike engelske ord for diagnosene og
treningsformer. Spørsmålsformuleringen ved revideringen var lik som ved utarbeidelsen av fagprosedyren
«Effekt av trening hos voksne personer med PM og DM». Abstraktene ble gjennomgått individuelt av tre
fagpersoner, så ble relevante abstrakt diskutert i gruppen og ved konsensus ble artikkelen inkludert.
Utvalgte artikler ble fordelt mellom de tre fagpersonene og oppsummert i et samleskjema. Videre plan er å
gjennomgå funnene i artiklene, og oppdatere fagprosedyren.
Resultat
Det systematiske søket ga totalt 80 treff, hvorav 5 guidelines, 52 systematiske oversiktsartikler, 3
kvalitetsvurderte primærstudier og 20 primærstudier. 5 studier ble identifisert ved gjennomgang av
“International Myositis Assessment and Clinical Studies Group (IMACS)”-prosjektet «Consensus Evidencebased Guidelines on Exercise and Rehabilitation». Totalt har vi så langt inkludert 12 artikler, hvorav 6
systematiske oversiktsartikler og 6 primærstudier, for kritisk vurdering.
Diskusjon og konklusjon
Det kan synes som at foreløpige resultater bekrefter og bygger opp om tidligere forskning om at pasienter
med PM og DM kan bedre muskelstyrke og utholdenhet med trening. Det var ikke nye funn om at trening
skulle øke sykdomsaktivitet, men kan derimot redusere sykdomsmarkører med en viss antiinflammatorisk
effekt hos denne pasientgruppen.
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Innledning
Høyintensiv gangtrening (HIGT) er en anbefalt intervensjon for personer med nedsatt gangfunksjon etter
hjerneslag. Forskning indikerer dog at effektiv implementering av intervensjoner i klinisk praksis er en
utfordring. Denne presentasjonen vil gi en oversikt over utviklingen av en implementeringsplan for HIGT,
implementeringsresultater inkludert effekter på klinikere og helsesystemet.
Metodebeskrivelse
To rehabiliteringsenheter med tilsammen ni fysioterapeuter samarbeidet med et
kunnskapstranslasjonssenter for å implementere HIGT i klinisk praksis. Data ble samlet inn under
konvensjonell rehabilitering av pasienter med hjerneslag (n = 56) og etter implementering av HIGT (n = 54).
Vi utviklet en implementeringsplan ved hjelp av «Kunnskap til handling»-modellen. «Consolidated
Framework for Implementation Research» ble brukt til å identifisere barrierer og velge
implementeringsstrategier. Ved å bruke et mixed-methods design med spørreundersøkelser, uformelle
diskusjoner og dokumentasjon av praksis evaluerte vi tidligere og nåværende praksis, barrierer, resultater
og opprettholdelse av HIGT over tid.
Sammendrag av resultatene
En fler-komponents implementeringsplan med 26 implementeringsstrategier for å imøtekomme barrierer
ble utviklet. Fysioterapeutene rapporterte at konvensjonelle tiltak for å forbedre gange inkluderte en
kombinasjon av balanse, styrketrening og gangintervensjoner. Barrierer for bruk av HIGT i daglig klinisk
praksis inkluderte manglende kunnskap om intervensjonen, antakelser om ny praksis, evne til å tilpasse seg
HIGT, ressurser og kultur. Spørreundersøkelser og uformelle diskusjoner identifiserte betydelige endringer i
opplevd praksis og bruk av HIGT som følge av implementeringsplanen. Resultatene fra implementeringen
viste også signifikant forbedring på gangrelatert utfallsmål og positive effekter på helsesystemet.
Oppfølgingsundersøkelsen etter to år bekreftet at HIGT fortsatt ble gjennomført i praksis.
Diskusjon og konklusjon
Flere momenter var viktig for det gode resultatet. Dette inkluderte utvikling av en fler-komponents
implementeringsplan, at det var lettere enn forventet å fjerne eksisterende praksis, og terapeutene og
organisasjonen viste evne til og var klar for endringene som krevdes. Bruk av implementeringsrammeverk
og en flere-komponent implementeringsstrategi kan øke effektiviteten i kliniske
implementeringsprosjekter.
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Bakgrunn:
Hverdagsrehabilitering er en teambasert tjeneste med hensikt å styrke individer i å opprettholde
selvstendige, meningsfylte liv. Intervensjoner beskrives å rette seg mot brukerens funksjonsnivå og skal
bygge på brukerens egne mål. Beskrivelser av innholdet i disse intervensjonene er likevel sparsommelig
beskrevet og det teoretiske grunnlaget for fysioterapifaglig utøvelse i hverdagsrehabilitering er mangelfullt.
Hensikten med denne studien var å undersøke og diskutere hvordan fysioterapeuter i
hverdagsrehabilitering planlegger og tilpasser treningsintervensjoner for å fremme brukerens funksjonsnivå.
Metode:
Vi gjennomførte feltarbeid i syv norske hverdagsrehabiliteringsteam, inkludert videoobservasjoner i
brukerintervensjoner og intervju med syv fysioterapeuter og syv hjemmetrenere. Data ble analysert ved
hjelp av tematisk analyse og fortolket i lys av teori om motorisk læring.
Resultat:
Analysene avdekket at hverdagsrehabiliteringspraksis enten involverte i) øvelsesbasert trening; gjerne i
form av standardiserte treningsprogram for styrke og balanse, ii) aktivitetsbasert trening, hvor deltakerne
øvde på daglige aktiviteter gjerne oppgitt som egne mål, eller iii) en kombinasjon av øvelsesbasert- og
aktivitetsbasert trening.
Diskusjon og implikasjon:
Hverdagsrehabilitering er beskrevet som individuelt tilpasset og mål-basert. Likevel viser denne studien at
det var utfordrende å implementere intervensjoner som rettet seg både mot fysisk funksjon og brukerens
spesifikke aktivitetsmål samtidig, da det ofte ble et enten/eller. Prinsipper for motorisk (re-)læring krever
både øvelsesbasert- og aktivitetsbasert trening. Standardiserte tilnærminger som utelukkende retter seg
mot fysisk funksjon kan neglisjere prinsippet om meningsfullhet og overførbarhet, mens et utelukkende
fokus på aktivitetsbasert trening kan neglisjere prinsippet om intensitet og spesifisitet. En kombinasjon av
tilnærmingene vil i større grad møte prinsippene for motorisk læring. Studien styrker det fysioterapifalige
teorigrunnlaget i hverdagsrehabilitering. Det er behov for videre undersøkelser av utfallsmål av de ulike
intervensjonene.
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Bakgrunn: Ryggmargsskade (RMS) hos barn og unge er en sjelden, kompleks og livsforandrende tilstand.
Rehabiliteringen er komplisert, må tilpasses hele familien, barnets behov og utviklingstadium og bør følge
disse prinsipper: familie-fokusert omsorg, tverrfaglig tilnærming og at behandlingen er en helhetlig,
dynamisk prosess. Barn/unges rettigheter innen helsevesenet, tilgang til rehabilitering og kvalitet på
behandlingen varierer i ulike land. Det mangler en internasjonal modell for spesialisert rehabilitering av
barn/unge med RMS, og det er derfor viktig å studere eksisterende systemer og rehabilitering
internasjonalt.
Målet med studien var å beskrive organiseringen av spesialisert ryggmargsskaderehabilitering for barn/unge
i ti rehabiliteringsinstitusjoner lokalisert i Norge, Sverige, USA, Israel, Palestina, Russland, og Kina sett i lys av
internasjonale retningslinjer.
Metode: En spørreundersøkelse med et deskriptivt tverrsnittsdesign ble benyttet. Innsamlede data om
rehabilitering ble beskrevet i frekvenstabeller og sammenlignet med retningslinjer fra American Spinal
Injury Association (ASIA), International Spinal Cord Society (ISCoS) og European Association for Children in
Hospital (EACH).
Resultater: Antallet innlagte barn/unge med RMS varierte fra 0 til 93 de siste 12 måneder, avhengig av
antallet i institusjonens opptaksområde (fra 0,1 til 48 mill. barn/unge). Ni enheter benyttet en tverrfaglig
tilnærming i rehabiliteringen. Alle enhetene hadde rehabiliteringsleger og sykepleiere, men for øvrig
varierte sammensetningen av det tverrfaglige team. Alle enhetene rapporterte om en dynamisk
behandlingsprosess som var omfattende, individuelt tilpasset og pasientfokusert. Tre enheter mottok ikke
anbefalt minimum antall på 5-10 nye barn/unge med RMS hvert år.
Diskusjon og konklusjon: Vi fant likheter, men også forskjeller i organisering av rehabilitering til barn/unge
med RMS i ti enheter. Forskjellene kan skyldes økonomiske, politiske, sosiodemografiske og/eller kulturelle
forskjeller. Variasjonene i teamsammensetning kan indikere at noen team var suboptimale med tanke på
rehabiliteringens tverrfaglige karakter. Forskjellene kan peke på et behov for internasjonalt godkjente og
evidensbaserte retningslinjer for spesialisert rehabilitering av RMS hos barn/unge.
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Bakgrunn:
Helsepolitiske føringer har fremmet teamorganisering og oppgaveglidning som strategier for å imøtekomme
stadig økende kompleksitet og bemanningsutfordringer i helse- og omsorgstjenestene. Oppgaveglidning
omfatter delegering av oppgaver fra en yrkesgruppe til en annen og vil involvere endringer for de
profesjonelle grenseoppgangene mellom yrkesgruppene. I hverdagsrehabilitering foregår oppgaveglidning
ved at enkelte rehabiliteringsoppgaver, tidligere sterkt knyttet til fysioterapeuters profesjonsidentitet,
delegeres til hjemmetrenere. Hensikten med studien var å undersøke hvordan fysioterapeutens
profesjonsgrenser utfordres av oppgaveglidning mellom andre yrkesgrupper. Problemstilling: Hvilken
betydning har oppgaveglidning for profesjonsgrensene til fysioterapeuter i hverdagsrehabiliteringsteam?
Metode:
Studien baserer seg på feltarbeid i syv hverdagsrehabiliteringsteam i ulike norske kommuner. Data ble
samlet inn gjennom observasjon av arbeidsmiljø, videoobservasjoner i brukerintervensjoner og individuelle
intervju med syv fysioterapeuter og syv hjemmetrenere. I lys av profesjonsteori gjennomførte vi tematisk
analyse.
Resultat:
Analysene avdekket to ulike praksiser hvor profesjonsgrensene ble påvirket ulikt: Den første har vi kalt
«Motoren og assistenten». Disse teamene preges av hierarkisk organisering hvor deltakerne trekker tydelige
grenseoppganger mellom fysioterapeutene som den faglig ansvarlige «motoren» i teamet, og
hjemmetreneren som «assistenten». Fysioterapeutene inntok en mer konsulterende leder-rolle, mens
klinisk fagutøvelse var begrenset.
Den andre praksisen har vi kalt «Det symbiotiske team». I disse teamene observerte vi mer flytende
profesjonsgrenser som førte til et mer helhetlig pasientperspektiv, tettere samhandlingsprosesser og
gjensidig læring. Fysioterapeutens grenseoppganger ble utvidet utover tradisjonelle profesjonsgrenser.
Diskusjon/implikasjon:
Tidligere forskning har antydet at uklare grenseoppganger kan resultere i uklare oppgaver og tap av
profesjonell status, mens tydelige profesjonsgrenser har vært ansett som vesentlig for å opprettholde
profesjonelt monopol og status. Resultatene fra denne studien viser at tydelige profesjonsgrenser kan
redusere faglig terreng, mens ‘blurring’ av grenser tvert imot kan åpne for en utvidet fysioterapifaglig
praksis, samt styrke tverrfaglig samhandling. Studien reiser profesjonsfaglige spørsmål om hvilken retning
fysioterapifaget ønsker å ta for fremtiden.
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OPPNÅELSE AV ANBEFALINGER FOR FYSISK AKTIVITET OG SAMMENHENG
MED FYSISK OG KOGNITIV FUNKSJON TRE MÅNEDER ETTER HJERNESLAG
Master of Science Geske Luzum1, Professor Torunn Askim1, PhD Mari Gunnes2
1

Institutt For Nevromedisin Og Bevegelsesvitenskap, NTNU, Trondheim, Norge, 2SINTEF, Trondheim, Norge

Bakgrunn: Nasjonale retningslinjer anbefaler minst 150 minutter moderat fysisk aktivitet pr uke i bolker av
minst 10 minutters varighet. Formålet med dette prosjektet var å undersøke hvor godt personer etterlever
anbefalingene 3 måneder etter hjerneslag og hvordan varighet, intensitet og frekvens av fysisk aktivitet var
assosiert med fysisk og kognitiv funksjon.
Metode: Akselerometerdata fra Nor-COAST studien (Cognitive Impairment after Stroke) ble analysert.
Varighet og intensitet av fysisk aktivitet ble presentert som tid i lav, moderat og høy intensitet. Antall
forflytninger fra sittende til oppreist stilling ble brukt som mål på frekvens. Kognitiv funksjon ble vurdert ved
hjelp av Montreal Cognitive Assessment (MoCA) og fysisk funksjon med Short Physical Performance Battery
(SPPB). Multivariable lineære regresjonsmodeller, justert for alder, kjønn, BMI, utdanning og aktivitetsnivå
før hjerneslaget, ble brukt til å undersøke sammenhengen mellom aktivitetsvariablene og fysisk og kognitiv
funksjon. Andelen deltakere som fulgte anbefalingene for fysisk aktivitet ble presentert ved bruk av
deskriptiv statistikk.
Resultater/funn: I alt 175 (41,7%) kvinner og 245 (58,3%) menn med gjennomsnittlig alder på 72 (±11) år,
SPPB skår på 10,0 (±2,4) poeng og MoCA skår på 24,1 (±4,2) poeng ble inkludert. Gjennomsnittlig tid i
oppreist stilling var 1882 (±760) minutter pr uke, mens varighet av hver aktivitetsbolk var 6,2 (±2,9)
minutter. Ingen av deltakerne oppnådde aktivitet av høy intensitet og bare 3,1% oppnådde de nasjonale
anbefalingene for fysisk aktivitet i bolker av minst 10 minutters varighet. Ett poeng forbedring i SPPB var
assosiert med en økning på 18 minutter moderat og 86 minutter lavt intensitet per uke. Det var ingen
sammenheng mellom aktivitetsvariablene og MoCA.
Diskusjon og konklusjon: Studien viser at svært få personer oppnår nasjonale anbefalinger for fysisk aktivitet
3 måneder etter hjerneslag. Resultatene indikerer også at kortere aktivitetsbolker er mer oppnåelig.
Forebygging av inaktivitet bør spesielt rettes mot pasienter med svikt i fysisk funksjon.
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Bærekraftig implementering av høyintensiv gangtrening for pasienter til
rehabilitering etter hjerneslag
Fysioterapeut, MSc. Joakim Halvorsen1, PT, DPT, NCS, MSME, PhD. Chris Henderson2, Fysioterapeut, BSc.
Magnus Hågå1, Fysioterapeut, BSc. Kristine Bergseth1, Fysioterapeut, BSc. Miriam Byhring1, Fysioterapeut,
BSc. Tonje Barkenæs Eggen3, Fysioterapeut, BSc. Henrik Gustavsen1, Fysioterapeut, Executive Master of
Management Ingvild Rosseland1, Fysioterapeut, PhD. Elisabeth Bø4, Psykolog, PhD. Jan Egil Nordvik5,
Professor, PT, PhD. George Hornby2, PT, DHSc., NCS Jenni Moore6
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klinikk, Seksjon for fysioterapi, Aker Oslo, Norge, 5Stiftelsen CatoSenteret, Son, Norge, 6Regional Kompetansetjeneste for
Rehabilitering, Sunnaas HF, Aker Oslo / Nesodden, Norge

Bakgrunn
I FIRST-Oslo prosjektet ble høyintensiv gangtrening (HIGT) implementert vellykket i klinisk praksis ved to
rehabiliteringsavdelinger i Oslo. Implementeringen resulterte i betydelig større fremgang innen
gangrelaterte utfallsmål og balanse, og intervensjonen ble innført som standard behandling ved
rehabiliteringsavdelingene. Selv etter en vellykket implementering er videre monitorering en viktig del av
prosessen for å kunne vurdere om implementeringen er bærekraftig og opprettholdes over tid. Denne
presentasjonen tar for seg en evaluering av bærekraftighet to år etter implementeringen av HIGT.
Metode
Som en del av et pågående tverrfaglig implementeringsprosjekt (LIFT-Oslo) ved Forsterket rehabilitering
Aker ble bærekraftigheten til den opprinnelige implementeringen av HIGT evaluert. Bærekraftig praksis ble
definert som opprettholdelse av gangrelatert trening og skrittaktivitet, høy kardiovaskulær intensitet i
behandlingen, samt tilsvarende forbedring av funksjonelle utfallsmål.
Resultater
Vi observerte en signifikant lavere skår på Berg Balanseskala ved innkomst i gruppen som ble vurdert for
bærekraftighet. Grunnet dette ble videre analyser utført med skår på Berg Balanseskala ved innkomst som
kovariat i en ANCOVA (analysis of covariance). Analysene viste en lavere skrittaktivitet to år etter
implementeringen, dog var forskjellen ikke statistisk signifikant. Kardiovaskulær intensitet i behandlingen og
forbedring av funksjonelle utfallsmål var tilsvarende i de to gruppene. Intervensjonstype var endret, med
redusert bruk av tredemølle og økt bruk av trappetrening og gangtrening i korridor observert to år etter
implementeringen.
Diskusjon og konklusjon
Resultatene indikerte at vi har opprettholdt mengde gangrelatert trening og skrittaktivitet, samt høy
kardiovaskulær intensitet i behandlingen to år etter implementeringen av HIGT. Behandlingen medførte
også tilsvarende forbedring av funksjonelle utfallsmål, og således samme nytteverdi for pasientene ved
avdelingen. Vi konkluderte med at implementeringen av HIGT for pasienter i rehabilitering etter hjerneslag
var bærekraftig to år etter at den opprinnelige implementeringen fant sted.
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Fysioterapioppfølging til barn med medfødt idiopatisk Pes equino varus
(PEV/klumpfot). - En kunnskapsbasert fagprosedyre.
Spesialist i Barne- Og Ungdomsfysioterapi, Spesialist I Ortopedisk Fysioterapi Kirsti Krosby 1,
Spesialfysioterapeut Linn Daatland1
1
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Bakgrunn:
Vi ønsket å sikre en kunnskapsbasert og enhetlig oppfølging av denne pasientgruppen. Fysioterapeutenes
utøvelse og rolle i behandlingen av barn med klumpføtter varierer ved de ulike helseforetakene. En slik
prosedyre har vært etterspurt fra fysioterapeuter både i primær- og spesialisthelsetjenesten.
Metoder: Fagprosedyren er utarbeidet etter retningslinjene beskrevet av Nasjonalt Nettverk for
Fagprosedyrer, Disse retningslinjene er basert på AGREE II (2010). Dette er nivå 1 prosedyre.
Fagprosedyren gjelder for føtter behandlet etter Ponseti’s metode.
Det ble utført to grundige systematiske søk med tema fysioterapiintervensjon og motorisk utvikling. En
systematisk kritisk vurdering av funnene ble gjort ved bruk av sjekklister.
Det ble innhentet informasjon og retningslinjer fra andre helseforetak i Norge, Sverige, England og USA. Vi
har hospitert v/ Chelsey and Westminster hospital og hatt møter med internasjonale mentorer på feltet.
Eksisterende behandlingsprotokoller ble diskutert med fysioterapeuter i Helse Sør-Øst og ortopeder ved
OUS og sammenlignet opp mot aktuell litteratur.
Fagprosedyren ble sendt på høring til eksterne og interne instanser. Formelt til de ulike Helseforetakene og
til fageksperter (fysioterapeuter/ ortopeder).
For å ivareta pasientaspektet ble prosedyren sendt til 2 foreldrerepresentanter.
Resultater: Søket ga 682 treff. 17 publikasjoner tilfredsstilte sjekklistene. Ytterligere 11 artikler ble bruk som
bakgrunnstudier. I tillegg ble BMJ Up to Date og Best Practice brukt.
Prosedyren er omfattende i det at den ivaretar alle aspektene i vurderingen og oppfølgingen av barnet og
foreldrene gjennom de ulike stadiene i behandlingen.
Den understøtter også fysioterapeutens plass i både vurdering og behandlingen av barn med PEV.
Konklusjon: Den samlende evidensen i kombinasjon med ekspertgruppens kommentarer har resultert i
anbefalingene.
Prosedyren gir en anbefaling om tiltak i de ulike fasene av behandlingen og ved videre kontroller.
Den understøtter at fysioterapeutene har en plass i behandlingen. Og at sammen med ortopedene utgjør
fysioterapeuten et godt team for disse barna.
Prosedyren ligger tilgjengelig på www.helsebiblioteket.no
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LUFTSTRØM OG STRUPENS RESPONS VED HOSTEMASKIN BEHANDLING
Spesialfysioterapeut, Førsteamanuensis Tiina Andersen1,2,3, Spesialfysioterapeut Anne Kristine Brekka1,6,
Spesialfysioterapeut, Phd-kandidat Brit Hov1,7,8, Overlege Ove Fondenes1, Førsteamanuensis, klinikkoverlege
Hege Clemm4,5, Professor Thomas Halvorsen4,5, Professor Ola Røksund3,4, Postdoktoral forsker, overlege
Maria Vollsæter1,4,5
1

Nasjonalt Kompetansetjeneste For Hjemmerespiratorbehandling, Lungeavdeling, Haukeland Universitetssykehus,
Bergen, Norge, 2Fysioterapiavdelingen, Haukeland Universitetssykehus, Bergen, Norge, 3Institutt for Helse og Funksjon,
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Innledning:
Amyotrofisk lateral sklerose (ALS) er en neurodegenerativ sykdom som rammer hjernen og ryggmargen og
fører til lammelser i hele kroppens muskler, også puste- og hostemuskler, samt muskler i øvre luftveier.
Lungefysioterapi er en viktig del av ALS oppfølging, hvor hostemaskin brukes for å behandle symptomer
med luftveissekret og forebygge luftveisinfeksjoner. Trykkene hostemaskinen bruker for å fylle og tømme
lungene kan fremkalle uhensiktsmessig lukking inni i strupen (larynx). Dette kan videre føre til luften ikke
strømmer inn og ut av lungene, og deretter blir behandlingen ikke vellykket. Hensikt med studien var å
utforske mulige sammenhenger mellom visualiserte bevegelser inni i strupen og luftstrømgeometri (trykkog luftstrøms karakteristika) ved bruk av hostemaskin hos pasienter med ALS og friske kontrollpersoner.
Metode:
Beskrivende observasjonsstudie. Vi analyserte 61 undersøkelser av 10 friske kontroller og 51 ALSundertyper (25 spinal-, 16 pseudobulbar- og 10 progressiv bulbar ALS) ved bruk av hostemaskin med
behandlingstrykk fra ± 20 til ± 50 cmH2O. Deltagerne gjorde en aktiv innsats enten ved å puste ut eller hoste
under ekspirasjonsfasen. Under hele undersøkelsen strupen ble visualisert med transnasal fiberoptisk
laryngoskopi med samtidig registrering av trykk og luftstrøm til og fra lungene. Luftstrømsgeometri ble i
etterkant sammenlignet med visualiserte hendelser og bevegelser i strupen fra et video opptak.
Resultater:
Aktiv forsøk for å hoste eller puste ut under ekspirasjonsfasen påvirket luftstrømmens geometri. Vi
identifiserte fire luftstrømsmønstre som var forbundet med å være enten frisk eller ha en kjent ALSundertype. Adduksjon inni i strupen forstyrret tydelig luftstrømgeometrien, men vi klarte ikke å koble alle
visualiserte strupens responser til luftstrømsmønstre.
Diskusjon og konklusjoner:
Både visualisering av strupen og registrering av luftstrømsgeometri under hostemaskinbehandling gir
informasjon som kan brukes for å tilpasse hostemaskin behandling mer individuelt. Dette kan føre til mer
individualisert og vellykket bruk av hostemaskin hos personer med ALS.
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Ambulerende innsatsteam (AIT) i Stavanger kommune
Fagutvikler Fysioterapi Louise Warem1, Fysioterapeut Elin Vigane Frostestad1
1

Fysio- og ergoterapitjenesten, Stavanger kommune, , Norge

Stavanger kommune har manglet et tilbud for brukere som trenger intensiv rehabilitering, men som ikke har
behov for en så omfattende tjeneste som kommunens døgnrehabilitering tilbyr. Vi ønsket å styrke
rehabiliteringstilbudet til innbyggere i kommunen, gjennom intensiv rehabilitering for hjemmeboende
brukere, som et alternativ til døgnrehabilitering i institusjon.
Mål: Gi brukere i Stavanger kommune med behov for intensiv rehabilitering, tilbud om ambulerende
intensiv tverrfaglig rehabilitering i hjemmet.
Hensikt: Vurdere om intensiv rehabilitering med fysio- og ergoterapeut i hjemmet var et alternativ til
døgnopphold i institusjon.
Metode: Tjenesteutviklingsprosjekt i 2018, med støtte fra Helsedirektoratets opptrappingsplan for
habilitering og rehabilitering. Et tverrfaglig team bestående av fysioterapeut og ergoterapeut tilbød intensiv
rehabilitering 2 ganger per dag, 5 ganger i uken i inntil 6 uker, til hjemmeboende brukere. Brukerne ble
testet med standardiserte tester før og etter rehabiliteringsperioden.
Resultater: 20 brukere ble henvist til AIT I løpet av prosjektperioden, og 13 av disse ble inkludert i
prosjektet. Resultatene viste en klinisk signifikant bedring på posttestene hos 69% av brukerne, og generelt
økt motivasjon, tilfredshet, mestring og selvstendighet i daglige aktiviteter for alle brukerne. Samarbeid på
tvers av virksomheter i henvisningsprosessen førte i flere tilfeller til effektivisering i overganger fra
institusjon til hjemmet.
Konklusjon: Resultatene viste at AIT er en egnet måte å jobbe på for denne brukergruppen. I Stavanger
kommunes handlings- og økonomiplan for 2019 ble det lagt inn en opptrapping på rehabiliteringsområdet,
og Fysio- og ergoterapitjenesten fikk ressurser til å ansette en fysioterapeut og en ergoterapeut til arbeid
med rehabilitering. AIT ble implementert i drift fra våren 2019, og er i dag et fast tilbud til personer med
behov for intensiv rehabilitering etter sykdom. Tilbudet gir brukerne mulighet til å bo hjemme mens de får
rehabilitering. Dette skaper motivasjon for trening og gir i mange tilfeller en enklere overgang fra institusjon
til hjemmet.
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ALDERSPÅVIRKNING AV DE LARYNGEALE RESPONSENE HOS FRISKE UNDER
BRUK AV HOSTEMASKIN
Spesialfysioterapeut Anne Kristine Brekka1,2, Spesialfysioterapeut Tiina Andersen2,3, Lege Maria Vollsæter4,5,
Lege Hege Clemm4,5, Fysioterapeut Ola Drange Røksund2,5
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Bakgrunn: Hostemaskin benytter teknikken mekanisk insufflasjon – eksufflasjon (MI-E) for å fjerne sekret
hos pasienter med svært svekket hostekraft. I klinikken kan teknikken være utfordrende å tilpasse i praksis,
spesielt gjelder dette pasienter med bulbær affeksjon. Larynx utvikler seg gjennom livet, og hensikten med
denne studien var å evaluere hvordan økende alder hos friske voksne påvirker bevegelsene i strupen under
MI-E.
Metode: Studien ble gjennomført som en beskrivende observasjonsstudie med tverrsnittsdesign. Førti friske
frivillige, tjue yngre (21-29 år) og tjue eldre (58-83 år), ble undersøkt laryngoskopisk under behandling med
hostemaskin. En standardisert protokoll for MI-E med trykk ±20, 30, 40 og 50 cmH2O, og +20, 30, 40 og 50
cmH2O uten negativt trykk ble undersøkt. De observert bevegelsene i larynx i de to gruppene ble
sammenlignet.
Resultater: Alle deltakerne unntatt én hadde normale bevegelser i larynx under MI-E: både under
insufflasjon og eksufflasjon ble det observert en initial abduksjon av stemmebåndene. Under trykkfallet fra
positivt trykk til null mens de ble instruert i hoste (uten tilført negativt trykk) hadde alle de yngre deltakerne
en normal rask lukkebevegelse på nivå med stemmebåndene (glottis) og i nivået over stemmebåndene
(supraglottis), mens hos de eldre var denne lukkingen fraværende ved behandlingstrykk på +20 cmH2O
(p<.001), +30 cmH2O (p=.001), +40 cmH2O (p<.001) og +50 cmH20 (p=.002). Hos de yngre beveget
tungebasen seg bakover under insufflasjon ved trykk på +40 og 50 cmH2O, og de hadde en påfølgende
adduksjon av stemmebåndene under ekspirasjonsfasen av hoste.
Konklusjon: Eldre voksne hadde en forsinkelse i motorisk respons på flere nivå i larynx sammenlignet med
yngre når de ble instruert i å kombinere hoste med insufflasjon. Hos unge voksne genererte høyt
behandlingstrykk refleksmekanismer eller ugunstige bevegelser i larynx under MI-E.
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Effekten av treningsbasert behandling på selvrapportert smerte og
funksjon hos pasienter med skulderinstabilitet: en systematisk oversikt
MSc Martin Akse1, MSc Peder Alsaker1, Professor Liv Heide Magnussen1, Førsteamanuensis Birgit JuulKristensen2, Professor Hans Lund1, MSc Behnam Liaghat2
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Innledning: Treningsbaserte behandlingstiltak anvendes hyppig blant fysioterapeuter som følger opp
pasienter med skulderinstabilitet (SI). Likevel er det manglende viten om hvorvidt denne tilnærmingen har
en effekt. Hensikten til denne systematiske oversikten var å sammenfatte tilgjengelig forskning for å
vurdere effekten av trening, med hensyn til smerte og funksjon, hos pasienter med SI. Vi skilte på om
tilstanden var utløst av et traume (traumatisk SI) eller ikke (atraumatisk SI).
Metode: Et litteratursøk ble gjennomført i databasene CENTRAL, Ovid Medline, Ovid Embase, Cinahl og
PEDro 8. november 2020. Kliniske- og kohort-studier ble inkludert. Utfallsmålene måtte være
selvrapporterte og omhandle smerte og/eller funksjon. Resultater fra validerte spørreskjemaer ble samlet i
meta-analyser. Øvrige resultater ble fremstilt i tekst.
Resultater: Blant 7794 studier ble 13 (507 deltakere) inkludert i oversikten. Syv av studiene undersøkte
pasienter med atraumatisk SI, ingen med traumatisk SI og seks studier hadde en miks av begge. Fravær av
kontrollgrupper gjorde at vi ikke kunne utføre en vurdering av effekt. Derimot estimerte vi en
gjennomsnittlig respons (GR) av å delta på en treningsbasert behandling. For atraumatisk SI viste fem
studier forbedring med en GR på 34.32% (95% CI 29.68, 38.96, p<0.001) i spørreskjemaet WOSI. Tre studier
brukte en smerteskala fra 0-10 og viste forbedring med en GR på 3.08 poeng (95% CI 2.71, 3.45, p<0.001).
Resultatene som ble beskrevet i tekst samsvarte med disse meta-analysene. To av studiene med blandet
etiologi viste en GR på 2.41 poeng (95% CI 1.19, 3.64, p<0.001) ved 0-10 smerteskala.
Diskusjon og konklusjon: Grunnet manglende kontrollgrupper kunne vi ikke konkludere rundt hvilken effekt
trening har på smerte og funksjon for pasienter med SI. Pasienter med atraumatisk SI ser ut til å respondere
godt på treningsbaserte behandlingstiltak, men metodiske svakheter blant inkluderte studier skaper
usikkerheter rundt estimeringen. For pasienter med traumatisk SI ble det ikke identifisert relevante studier.
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Romlig orienteringsevne - har det betydning for fysisk aktivitet hos
personer med kognitiv svikt og demens?
Forsker Gro Tangen1,2, PhD Elisabeth W. Telenius1, MSc Karen Sverdrup1,2, PhD Anne Brita Knapskog2,
Professor Geir Selbæk1,2, Professor Kristin Taraldsen3
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Bakgrunn: Problemer med romlig orienteringsevne (å kjenne igjen og finne fram i omgivelsene) er et svært
tidlig symptom på demens. Det er lite kunnskap om hvilken innvirkning slike problemer har på mobilitet og
aktivitetsnivå hos personer med kognitiv svikt og demens. Formålet med studien var å undersøke
sammenhenger mellom romlig orienteringsevne og fysisk aktivitet og mobilitet hos hjemmeboende
personer som utredes ved hukommelsesklinikk.
Metode: Vi inkluderte 88 pasienter fra Hukommelsesklinikken ved Oslo Universitetssykehus, Ullevål. Av
disse hadde 11 (12.5%) subjektiv kognitiv svikt (SCI), 19 (21.6%) hadde mild kognitiv svikt (MCI), og 58
(65.9%) hadde demens. Fysisk aktivitet ble registrert ved activPAL aktivitetssensor på låret i 4 døgn.
Utfallsmål var tid i oppreist stilling per 24 timer. Life-space Assessment ble brukt som mål på selvrapportert
mobilitet. Romlig orienteringsevne ble undersøkt ved hjelp av Floor Maze test, hvor pasientene skal gå
gjennom en todimensjonal 9m2 labyrint, og hvor tid er utfallsmål. For pasienter som ga opp underveis,
brukte vi tiden til den som brukte lengst tid av de som fullførte (285 sek). Vi gjorde to multippel
regresjonsanalyser for å undersøke sammenhengen mellom romlig orienteringsevne og 1) fysisk aktivitet og
2) mobilitet. Alder, kjønn, komorbiditet, ganghastighet og grad av kognitiv svikt (SCI/MCI/demens) ble
inkludert som kovariater.
Resultater/funn: Utvalgets gjennomsnittsalder var 68.3 (7.3) år, og 49 (55.7 %) var menn. FMT var assosiert
med både tid i oppreist stilling (B (95%CI) = 0.4 (0.1, 0.8), p=0.013) og Life-Space Assessment (B (95%CI) = 0.1 (-0.1, -0.02), p=0.003) i de justerte modellenes.
Diskusjon og konklusjon: Svekket romlig orienteringsevne er assosiert med å være mindre fysisk aktiv og
mindre mobil i samfunnet. Dette har betydning for organisering og tilrettelegging av aktivitetstilbud for
personer med kognitiv svikt og demens.
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Muskel - og leddkjedebehandling (Godelieve Denys-Struyf) versus vanlig
behandling for pasienter med Lumbar Degenerated Disc Disease: Et
randommisert kontrollert pilotprosjekt.
Fysioterapeut Bch Sidsel Sandmo Lombardo1, PhD Gunvor Hilde2, PhD Milada Cvancarova Småstuen2, PhD
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Innledning: Lumbar Degenerative Disc Disease (DDD) kjennetegnes ved vedvarende, tilbakevendende
smerter i rygg og ben. Målet med studien var å utforske metoder for et fullskala prosjekt for evaluering av
effekten av GDS muskel-og leddkjedebehandling behandling (GDS behandling) versus vanlig behandling for
pasienter med DDD. Prosjektet ble godkjent hos REK (2017/2547), og registrert i registertrials.gov.
(ID910193)
Metode: En randommisert kontrollert pilotstudie med oppfølging etter 4 måneder. 30 pasienter (35-75 år)
med DDD verifisert på røntgen og symptomer i rygg/ ben ble rekruttert ved Sykehuset i Vestfold fra høsten
2018 til våren 2020. Eksklusjonskriterier var: Betydelig komorbiditet som vanskeliggjør aktiv deltagelse i
behandlingen, psykiatrisk sykdom, tidligere avstivingsoperasjon i rygg, pågående prosess om uføretrygd /
erstatning.
Intervensjon: Pasientene i intervensjonsgruppen (15) fikk 8 timer GDS muskelkjedebehandling fordelt på
ca.12 uker, kontrollgruppen (15) fikk "vanlig behandling" etter spesialistvurderingen. Hovedutfallsmål var
Oswestry Disability Index (ODI).
Resultater: Rekrutteringsmålet ble nådd, og 94% samtykket i å delta. Alle unntatt 1 i kontrollgruppen
fullførte oppfølgingen.
Gjennomsnittsforskjell (baseline minus follow-up) i ODI score var 8.7 (SD 16.1) poeng for GDS gruppen og 3.7 (7.5) for kontrollgruppen. Justert gjennomsnittsforskjell etter 4 måneder var 13.1 (95% Cl 3.9 til 22.2) i
favør av GDS gruppen. «Number Needed to Treat» var 3.
Diskusjon og konklusjon: Rekrutteringen tok lengre tid enn forventet. Ved en fullskala studie bør man ha en
koordinator, som informerer alle pasientene tidligere i forløpet. En styrke ved studien er de lovende
resultatene, som viser at 26 fullførende pasienter ville være nok for en fullskala studie.
Pilotstudien viste god gjennomførbarhet mht design og inklusjonskriterier. Oppfølgingsrate og
behandlingsoppslutning var god. Intervensjonsgruppen oppnådde signifikant bedre resultater på ODI enn
kontrollgruppen. Klinisk kostnad-effektivitetsmål bør evalueres I en fullskala studie.
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Foreldres erfaringer med å delta i tidlig intervensjon på nyfødt intensiv og
etter hjemkomst
PT, PhD Ragnhild Håkstad1, PT, B.Sc Cathrine Labori2, PT, PhD Gunn Kristin Øberg1,2
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Barn på nyfødt intensiv kan motta tidlig intervensjon under sykehusoppholdet og etter hjemkomst. Som del
av tidlig intervensjon mottar foreldrene opplæring og veiledning i hvordan de kan støtte barnets utvikling. I
dette studiet undersøker vi hva forskningen sier om foreldrenes erfaringer med å delta i tidlig intervensjon
som starter på nyfødt intensiv avdeling og som eventuelt videreføres etter hjemkomst.
Dette er en kvalitativ meta-analyse der vi har søkt etter relevante artikler i Pubmed, Medline, Cinahl og Web
of Science. Etter gjennomgang og kvalitetsvurdering står vi igjen med ni inkluderte artikler. Vi har trukket ut
sentrale funn på tvers av artiklene og syntetisert disse for å oppnå ny innsikt i foreldres erfaringer med å
delta i tidlig intervensjon.
Funnene knytter seg til to hovedtema: 1) Foreldres opplevelse av stress og mestring. Gjennom
intervensjonen gikk foreldrene fra en redsel for å håndtere barnet til å oppleve trygghet og mestring i de
daglige gjøremålene med barnet. Intervensjonen gav dem kunnskap om hvordan de kunne tolke barnet
signaler og førte til en bedre forståelse av barnets behov, tilstand og kapasitet. 2) Relasjonen til barnet. Det
at foreldrene selv fikk ansvar for å håndtere og stimulere barnet la til rette for god tilknytning til barnet som
deres eget barn. De opplevde nærhet og oppmerksomhet i samspillet med barnet, og følte at delaktigheten
i intervensjon gav dem en viktig rolle i samarbeid med sykehusets personale. Den tidlige intervensjonen gav
også en kompetanse som var anvendbar i tiden etter hjemkomst, der foreldrene tok i bruk forståelsen av
hvordan de kunne tolke og stimulere barnet i nye sammenhenger.
Betydningen av tidlig intervensjon for foreldres opplevelse av mestring og tilknytning til barnet understrekes
av foreliggende forskning. Det er få negative erfaringer å finne i artiklene, noe som kan skyldes manglende
interesse for å avdekke slike forhold blant forskerne.
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LUNGEREHABILITERINGSTILBUD I NORSKE KOMMUNER FOR PERSONER
MED KRONISK OBSTRUKTIV LUNGESYKDOM - KARTLEGGINGSSTUDIE
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Bakgrunn: Lungerehabilitering er en tverrfaglig, individuelt tilpasset behandling hvor hensikten er å bedre
den fysiske og psykiske tilstanden til personer med kronisk obstruktiv lungesykdom (kols). Både nasjonale og
internasjonale retningslinjer anbefaler lungerehabilitering som det viktigste behandlingstilbudet for disse
pasientene. Det er uklart i hvilken grad norske kommuner har etablert tilbud om lungerehabilitering.
Hensikt: Å undersøke organisering, innhold og tilgjengelighet av lungerehabilitering i norske kommuner.
Metode: Alle kommuner ble invitert til deltakelse i denne tverrsnittstudien hvor et spørreskjema om
innhold, organisering og tilgjengelighet til tverrfaglig lungerehabilitering for personer med kols ble sendt
elektronisk i perioden februar-april 2019. Undersøkelsen ble gjennomført av Nasjonalt kolsråd. Deskriptiv
statistikk (gjennomsnitt, frekvens og prosent) og t-tester ble benyttet i analysene og signifikansnivået ble
satt til p<0,05.
Resultat: Av totalt 436 kommuner, besvarte 158 spørreskjemaet (36% svarprosent) og dekket for 45% av
den totale befolkningen i Norge. Behandlingsintervensjoner som inngår som enkeltelement i et
lungerehabiliteringsprogram, ble rapportert som et tilbud i 21% av kommunene, mens 5% rapporterte at de
hadde tverrfaglig lungerehabilitering over flere uker. Flere kommuner hadde tilbud om elementer som
inngår i et lungerehabiliteringsprogram som mestringskurs (6%) og bassengtrening (22%) for pasienter med
kols, mens treningsgrupper uavhengig av diagnose var rapportert hos 27%, hverdagsrehabilitering hos 25%
og hjemmebehandling av fysioterapeut og/eller ergoterapeut hos 24%.
Diskusjon og konklusjon: En akseptabel og god responsrate har gjennomsnittlig vist seg å være på 33% i
kartleggingsstudier, og svarresponsen i denne studien ble dermed ansett som akseptabel. Resultatene viste
at tverrfaglig lungerehabilitering kun var tilgjengelig i et fåtall norske kommuner. Det er derfor et stort
behov for å utarbeide nasjonale strategier som sikrer at pasienter med kols får tilgang til den beste og mest
effektive behandlingen, lungerehabilitering, som bedrer og styrker fysisk og psykisk helse. Dette kan gi store
samfunnsøkonomiske gevinster med redusert bruk av helsetjenester og færre sykehusinnleggelser.
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MUSKHEL- muskelskjelettplager og helsekompetanse hos ungdom
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Bakgrunn: Muskelskjelettplager er den vanligste årsaken til sykefravær i Norge, og forskning viser at slike
plager er økende blant ungdom. Utvikling av muskelskjelettplager i ung alder kan ha helsemessige
konsekvenser senere i livet. Det er tidligere dokumentert en sammenheng mellom lav helsekompetanse og
økt forekomst av en rekke sykdommer og plager. Helsekompetanse kan forstås som personers evne til å
forstå, vurdere og anvende helseinformasjon for å kunne treffe gode og kunnskapsbaserte beslutninger
relatert til egen helse. Det er et uttalt politisk mål å øke helsekompetanse i befolkningen for å gjøre folk i
stand til å ta informerte helsevalg og styrke evnen til å mestre ulike livssituasjoner. Det finnes lite spesifikk
forskning på sammenhenger mellom muskelskjelettplager og helsekompetanse i befolkningen generelt og
enda mindre hos ungdom.
Metode: Studien «MUSKHEL- musculoskeletal health literacy in adolescents» vil anvende ulike metoder for
å utforske muskelskjelettplager og helsekompetanse hos ungdom. Studien består av tre deler: en scoping
review, en tverrsnittsstudie og en kvalitativ studie. Hver av de følgende delstudiene vil bygge på funnene fra
de foregående. Prosjektet har som mål å bidra til å utvide kunnskapsgrunnlaget om muskelskjelettplager og
helsekompetanse hos ungdom ved å: 1) søke gjennom og sammenfatte all publisert litteratur som finnes om
temaet, 2) kartlegge sammenhengen mellom muskelskjelettlidelser, helsekompetanse og andre relevante
faktorer hos ungdommer 15-16 år, og 3) intervjue ungdommer om hvor og hvordan de oppsøker, forstår og
anvender helseinformasjon knyttet til muskelskjelettplager.
Forventede resultater og diskusjon: Økt kunnskap om denne tematikken vil gjøre både fysioterapeuter og
samarbeidspartnere i skolehelsetjenesten bedre i stand til å utvikle virkningsfulle tiltak på individ- og
systemnivå for å øke ungdoms helsekompetanse. Resultatene vil også kunne bidra til å informere
fysioterapitjenesten, skolehelsetjenesten og senere forskningsstudier der slike konkrete tiltak prøves ut og
utforskes videre.
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Hvordan går det med pasienter som prioriteres ulikt?
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Bakgrunn
Hos fysioterapeuter styres ventelisten av en prioriteringsnøkkel. Hensikten med studien er å beskrive
pasientene i forhold til prioriteringsnøkkelen. For pasienter hos privatpraktiserende ser vi også om
behandlingsutfallet endres hvis pasientene venter utover fristen for prioriteringsnøkkelen
Metode
Dette er en prospektiv observasjonsstudie blant pasienter behandlet av kommunalt ansatte og
privatpraktiserende fysioterapeuter i Trondheim Kommune. I tillegg til demografiske variabler, ble fysisk
funksjon (Short Physical Performance Battery, SPPB) og selvrapportert funksjon (Pasient-Spesifikk
Funksjonsskala, PSFS) kartlagt hos kommunalt ansatte, mens PSFS, smerter, og Global Perceived Effect (GPE)
ble kartlagt hos privatpraktiserende. Enveis ANOVA og paret t-test ble brukt til analyser henholdsvis mellom
gruppene og endring fra oppstart til oppfølging
Resultater/funn
Totalt 670 og 2728 pasienter hos henholdsvis kommunalt ansatte og privatpraktiserende fysioterapeuter ble
inkludert. Kommunalt ansatte prioriterte pasienter i praksis i gruppe 2 og 3. Gruppe 2 hadde signifikant
bedre fysisk funksjon, men ikke selvrapportert funksjon ved oppstart (SPPB gjennomsnitt 6,4 (SD 2,9); PSFS
gjennomsnitt 3,7 (SD 2,8)), sammenlignet med gruppe 3 (SPPB gjennomsnitt 4,6 (SD 2,9); PSFS gjennomsnitt
3,2 (SD 2.8)). Begge gruppene rapporterte signifikant bedring i fysisk funksjon og selvrapportert funksjon
ved oppfølging. Gruppe 2 hadde en signifikant større bedring på selvrapportert funksjon sammenlignet med
gruppe 3 (PSFS gjennomsnittlig endring 1,28 (CI 0,26 til 2,31). Privatpraktiserende prioriterte pasienter i alle
4 grupper. Det var signifikante forskjeller mellom gruppene ved oppstart for selvrapportert funksjon, ved
oppfølging for endring i selvrapportert funksjon og smerter, og ved oppfølging for GPE (p<0,001).
Behandlingsutfallet var uavhengig av om pasientene ventet utover ventetiden for den gitte
prioriteringsnøkkelen for funksjon (PSFS gjennomsnitt 0,12 (CI -0,18 til 0,42)) og GPE
Diskusjon og konklusjon
Prioriteringsnøkkelen benyttes i begrenset omfang for kommunalt ansatte, mens fullt ut for
privatpraktiserende. Den ser ut til å fungere som køordner, men tidsfristene for prioriteringene ser ikke ut
til å ha betydning for behandlingsutfall
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TVERRFAGLIG GRUPPEBEHANDLING KAN GI ØKT RETUR TIL ARBEID FOR
SYKMELDTE MED LANGVARIGE NAKKE- OG RYGGPLAGER.
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Bakgrunn: En fjerdedel av sykmeldingene i Norge skyldes nakke- og ryggplager. Lidelsene medfører store
omkostninger for den enkelte og tapt produktivitet for arbeidslivet.
Målet med studien var å undersøke sammenhengen mellom behandlingstiltak og retur til arbeid (RTW) hos
sykmeldte med langvarige nakke- og ryggplager.
Metode: Designet er en prospektiv kohortstudie med data fra Norsk nakke- og ryggregister. Sykmeldte
pasienter som var utredet ved Nakke- og ryggpoliklinikken, Haukeland Universitetssykehus i 2016 og 2017
(N=202, 67 menn og 135 kvinner) ble inndelt i 3 grupper, basert på deltakelse i 1) arbeidsrettet tverrfaglig
gruppebehandling med lege, fysioterapeut og sykepleier, 2) annen behandling, eller 3) ingen behandling.
RTW ble registrert 6 måneder etter utredning. Økt RTW ble definert som økning i arbeidsdeltakelse på 20 %
eller mer.
Assosiasjon mellom type behandlingstilbud og endring i RTW ble undersøkt med logistisk regresjonsanalyse
(Generalized Linear Model, GLM), med RTW som dikotom utfallsvariabel og den tredelte
behandlingsvariabelen som eksponeringsgrupper.
Resultater:
Det var ingen signifikante forskjeller mellom gruppene når det gjaldt demografi og pasientrapporterte
målinger. Gjennomsnittsalder på deltakerne var 43,9 år (SD 10,2). Gjennomsnittskår på Fear avoidance
beliefs questionnaire arbeid (FABQ) var 22,3 (SD=10,4), Oswestry disability Index (ODI) 30,0 (SD=12,3) og
Numeric Raiting Scale (NRS) aktivitet 6,5 (SD=1,9).
Det var en signifikant forskjell i økt arbeidsdeltakelse mellom eksponeringsgruppene 6 måneder etter
utredning, der 70% av deltakerne i tverrfaglig gruppebehandling, og 55% i begge de andre gruppene, fikk
økt arbeidsdeltakelse.
Diskusjon/konklusjon: Langtidssykemeldte som ble utredet ved Nakke- og ryggpoliklinikken, Haukeland
Universitetssykehus i 2016 og 2017 hadde betydelige plager og skåret høyt på fear avoidance,
funksjonsnedsettelse, og smerte. I tråd med litteraturen viste denne studien at tverrfaglig behandling hadde
en liten, men signifikant bedre effekt enn andre behandlingstiltak når det gjaldt RTW. Denne studien er
basert på en modell der fysioterapeuter hadde en viktig rolle i det tverrfaglige teamet.
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KLINISK EFFEKT OG KOSTNADSEFFEKTIVITET AV SOMATOKOGNITIV
FYSIOTERAPI FOR KVINNER MED PROVOSERT LOKALISERT VESTIBULODYNI
- EN RANDOMISERT KLINISK STUDIE (PROLOVE-STUDIEN)
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MD og Phd Anne Lise Ording Helgesen3,4, Professor Karen Synne Groven1, Phd Slawomir Wojniusz1,5
1

Oslomet Storbyuniversitetet, Fakultet for Helsevitenskap, Institutt for Fysioterapi., Norge, 2Oslo Universitetssykehus,
Akuttpsykiatrisk avdeling, Psykosomatikk/CL-voksen poliklinikk., Norge, 3Oslo Universitetssykehus, Gynekologisk avdeling,
Vulvaklinikken., Norge, 4Oslo Universitetssykehus, Seksjon for hudsykdommer., Norge, 5Oslo Universitetssykehus,
Nevrologisk avdeling, Cognitive Health Research group., Norge

Bakgrunn: Provosert vestibulodyni (PVD) er en langvarig og underbehandlet smertetilstand som rammer ca.
10-15% av alle kvinner i løpet av livet. PVD medfører underlivssmerter av brennende sviende karakter,
lokalisert til vestibulum (vaginalåpningen), og fremprovoseres av berøring som samleie eller tampong. Det
er et stort behov for randomiserte kliniske studier (RCT) for å vurdere effekten av intervensjoner for PVD,
inkludert fysioterapi som er den vanligste konservative behandlingen for denne sammensatte tilstanden. I
forkant av RCT'en som presenteres her har vi gjennomført en feasibility studie.
Målsetning: Å vurdere klinisk effekt og kostnadseffektivitet av somatokognitiv fysioterapi som behandling
for PVD i en RCT av høy kvalitet. Sekundært mål er å identifisere faktorer som fremmer eller hindrer
bedring.
Studiepopulasjon: 130 kvinner mellom 18-35 år med diagnosen PVD blir rekruttert fra spesialister i
gynekologi/dermatologi i Oslo-området. For å kunne delta i studien må smerter knyttet til PVD forekomme
ved samleie, ved trykk mot vulvavestibulum, eller ved bruk av tampong. I tillegg må kvinnene ha gode
norskkunnskaper og være villig til å reise til Oslo for å motta behandling. Pasienter med en alvorlig
psykiatrisk lidelse som krever behandling hos psykolog eller psykiater, eller pasienter med aktiv infeksjon
eller dermatologisk lesjon blir ekskludert.
Metode: Studien benytter kvantitativ- og kvalitativ metode (Mixed methods design)
Fase 1) RCT med parallellgrupper. Deltakere blir randomisert til enten somatokognitiv fysioterapi eller til
standard behandling for PVD.
Fase 2) Kvalitative semistrukturerte intervjuer
Utfallsmål: Primært utfallsmål er seksuell funksjon evaluert med Female Sexual Function Index etter 12
måneder. Sekundære utfallsmål inkluderer bla Hopkins Symptom Check List- 25, Pain Catastrophising Scale
og Global Perceived Effect. Smerteintensitet blir evaluert med tampongtesten målt med numerisk
smerteskala. Det er tre evalueringstidspunkter: baseline, 6- og 12 måneders oppfølgning.
Tidsplan: Rekruttering til studien startet 1. kvartal 2021 og vil pågå til 1. kvartal 2024. Resultatene vil
foreligge i 2025.
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Bakgrunn: Lungerehabilitering er en tverrfaglig intervensjon som har vist å bedre fysisk kapasitet og
helserelatert livskvalitet hos pasienter med kronisk obstruktiv lungesykdom (kols), men det er noen
pasienter som ikke oppnår signifikant bedret fysisk kapasitet etter lungerehabilitering.
Hensikt: Å undersøke prediktorer for endring i fysisk kapasitet etter deltakelse på lungerehabilitering hos
pasienter med kols som faller i oksygenmetning (desaturerer) (DS) og ikke desaturerer (NDS) under
Incremental Shuttle Walk Test (ISWT).
Metode: Denne pre-post-studien inkluderte 89 pasienter med kols, alder 42-82 år, som deltok i 6-ukers
poliklinisk lungerehabiliteringsprogram. Pasientene hadde normal oksygenmetning (SpO2) i hvile og
gjennomsnittlig forsert ekspiratorisk volum første sekund (FEV1) på 47±15% av forventet verdi.
Desaturering ble definert som et fall i oksygenmetning ≥ 4% (∆SpO2) fra start til testslutt på ISWT og SpO2<
90% ved testslutt. ISWT ble gjennomført før og etter lungerehabilitering. Uavhengig t-test for kontinuerlige
variabler ble benyttet for å sammenligne DS og NDS før rehabiliteringsstart, paret t-test for å analysere
fysisk kapasitet før og etter rehabilitering, og multivariate lineære regresjonsanalyser for å undersøke
potensielle forklaringsvariabler (alder, kjønn, kroppsmasse indeks, FEV1, ∆SpO2) for endring i ISWT.
Signifikansnivået ble satt til p<0,05.
Resultat: Av de 89 pasientene, desaturerte 45 under ISWT før rehabiliteringsstart. De var signifikant eldre
(p=0.040), hadde lavere FEV1 (p=0.004), og gikk 60 m kortere på ISWT (p=0,046) sammenliknet med NDS.
Etter lungerehabilitering hadde NDS en statistisk og klinisk signifikant forbedring på ISWT (økning på
53±59m, p<0.001), mens DS ikke hadde en signifikant bedring (økning på 11±74m, p=0.358). Bedringen i
ISWT var kun relatert til ∆SpO2 (p=0.004).
Diskusjon og konklusjon: Resultatene viste at eneste prediktor for bedring i fysisk kapasitet var kun til stede
hos pasienter med kols som ikke desaturerte under aktivitet. Pasienter med aktivitetsrelatert desaturering
bør utredes i spesialisthelsetjenesten om de kan ha nytte av oksygentilskudd under trening/aktivitet før
deltakelse på lungerehabilitering.
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OPPFØLGING AV BARN OG UNGDOM MED UTMATTELSE KNYTTET TIL
REVMATISK SYKDOM -EN KUNNSKAPSBASERT FAGPROSEDYRE FOR ERGOOG FYSIOTERAPEUTER.
Spesialfysioterapeut Ulrika Nilsson1, Ergoterapispesialist i somatisk helse Inger Helen Bolstad1,
Ergoterapispesialist i somatisk helse/MSc Silvia Elisabeth Hansbø1, Ergoterapispesialist i somatisk helse/MSc
Berit Widerøe Njølstad1, Overlege/Professor Helga Sanner2,3, Spesialist i barne- og ungdomsfysioterapi og
ortopedisk fysioterapi Kirsti Elisabeth Krosby1, Spesialist i barne- og ungdomsfysioterapi/PhD Kristine Risum1,2
1

Oslo universitetssykehus, Ortopedisk Klinikk, Seksjon for ortopedisk rehabilitering, , , 2Oslo universitetssykehus, Seksjon
for revmatologi, Nasjonal kompetansetjeneste for barne- og ungdomsrevmatologi - NAKBUR, , , 3Bjørknes Høyskole, Oslo,

Bakgrunn
Utmattelse er et vanlig symptom som i ulik grad påvirker hverdagen til barn og ungdom med revmatisk
sykdom. En kunnskapsbasert fagprosedyre vil systematisere tilbudet til disse pasientene og bidra til å bedre
kvaliteten på ergoterapi- og fysioterapioppfølgingen i spesialist- og primærhelsetjenesten. Målet med
prosjektet er å identifisere kartleggings- og undersøkelsesverktøy, tiltak og behandling som kan brukes ved
utmattelse for denne pasientgruppen. Prosjektet er planlagt ferdigstilt i løpet av 2021.
Metode
Arbeidet utføres i henhold til «Metode og minstekrav for utarbeidelse av kunnskapsbaserte fagprosedyrer»
beskrevet på helsebiblioteket.no. Forskningsbasert kunnskap er innhentet via litteratursøk utført av
bibliotekar og egne litteratursøk. Erfaringsbasert kunnskap og brukerkunnskap er innhentet gjennom
digitale møter med henholdsvis kolleger i spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten samt
brukerrepresentanter fra pasientorganisasjonen.
Resultat
Systematisk litteratursøk har gitt 161 treff, i tillegg er det gjennomført egne litteratursøk og 26 artikler er
kritisk vurdert. Etter gjennomgang av forskningsbasert kunnskap finner man at VAS (visuell analog skala) er
brukt som endimensjonalt måleinstrument. Pediatric Quality of Life Inventory Multi Fatigue Scale er det
mest brukte multidimensjonale måleinstrumentet. I dagens praksis i spesialisthelsetjenesten benyttes ikke
disse måleinstrumentene, men derimot hovedsakelig terapeutenes egenkonstruerte spørsmål. Brukerne
ønsker å bli spurt om utmattelse ved konsultasjoner og at utmattelsen blir fulgt opp med tiltak ved behov.
Det er identifisert få studier når det gjelder tiltak og behandling av utmattelse. Enkelte treningsstudier har
vist positiv effekt for å redusere utmattelse. For tiden pågår innhenting av erfaringsbasert kunnskap og
brukerkunnskap vedrørende tiltak.
Diskusjon og konklusjon
Det er begrenset forskningsbasert evidens for hvilke undersøkelser og tiltak en bør benytte ved utmattelse
hos barn og ungdom med revmatiske sykdommer. Den kunnskapsbaserte fagprosedyren vil derfor i stor
grad baseres på erfaringsbasert kunnskap og brukerkunnskap.
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Konsentrert rehabilitering for pasienter med vedvarende symptomer etter
COVID-19-infeksjon
Phd-student, Fysioterapeut Kiri Njøten1,6, Professor Gerd Kvale3,5,6, Professor Liv Heide Magnussen1, Professor
Birgitte Espehaug1, Førsteammenuensis Bernt Bøgvald Aarli2,4,6, Spesialist i psykiatri, Phd Marte Jürgensen3,6,
Førsteammenuensis Bente Frisk1,6
1

Høgskulen på Vestlandet, institutt for helse og funksjon, Bergen, Norge, 2Haukeland universitetssjukehus,
lungeavdelingen , Bergen, Norge, 3Haukeland universitetssjukehus, psykiatrisk divisjon , Bergen, Norge, 4Universitetet i
Bergen, klinisk institutt 2 , Bergen, Norge, 5Universitetet i Bergen, insitutt for klinisk psykologi, Bergen, Norge, 6Helse i
Hardanger, Øystese, Norge

Bakgrunn: Mens Norge klarte seg svært godt gjennom COVID-19 pandemien med tanke på antall dødsfall,
står vi nå overfor betydelige utfordringer knyttet til pasienter som opplever vedvarende symptomer som
tungpust, fatigue, redusert fysisk kapasitet, problemer med hukommelse og konsentrasjon i et slikt omfang
at det går ut over arbeid og/eller sosialt liv flere måneder etter infeksjonen. Rehabilitering etter COVID-19
er anbefalt, og det er et stort behov for nyskapende og effektive behandlingsmåter.
Hensikt: Å utforske gjennomførbarheten av konsentrert tverrfaglig rehabilitering og beskrive mulige
endringer i fysisk kapasitet, fatigue, angst, depresjon og tilfredshet med behandlingen for personer med
vedvarende symptomer etter COVID-19-infeksjon.
Metode: Totalt 50 deltakere i alderen 18-65 år med symptomer >2 mnd etter COVID-19 infeksjon blir
inkludert i denne pre-post-studien med longitudinell oppfølging i 12 mnd. Rehabiliteringen gjennomføres
over 3 dager med inntil 10 pasienter i hver gruppe, og består av en kombinasjon av undervisning, fysisk
aktivitet, individuelle samtaler og individuelt tilpasset trening. Fokus er på forståelse og aksept for
helseutfordringene og teknikker som har som mål å øke fleksibilitet og aktivitet. Lungefunksjon,
ergospirometri, trappetest, reise-sette-seg-test blir gjennomført før oppstart, samt 3 og 12 mnd etter
rehabiliteringen. Spørreskjema relatert til fysisk aktivitet, fatigue, angst, depresjon og arbeidsstatus blir
evaluert ved nevnte måletidspunkt i tillegg til 7 dager og 6 mnd etter rehabilitering. I tillegg vil
gjennomførbarhet og tilfredshet med behandlingen undersøkes etter 12 mnd.
Resultater: Rekruttering startet i mars 2021. Resultater etter 3 mnd for 50 deltakere vil bli presentert på
konferansen.
Diskusjon og konklusjon: Vedvarende symptomer etter COVID-19 infeksjon har stor innvirkning på den som
blir rammet og vil medføre store samfunnsøkonomiske konsekvenser.
Dersom behandlingen viser seg å være vellykket, vil dette kunne påvirke hvordan helsevesenet møter og
behandler personer med vedvarende symptomer etter COVID-19.
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EFFEKT VED 2 ÅR AV EN 3 UKERS INTERVENSJON GJENNOMFØRT FØR
TERMINALDER TIL BARN SOM ER FØDT FOR TIDLIG.
PhD, Spesialist i barne-og ungdomsfysioterapi Gunn Kristin Øberg1,2, Cand Scient Bjørn Helge Handegård1,
PhD, Fysioterapeut Toril Fjørtoft3,4, PhD, Spesialist i barne- og ungdomsfysioterapi Tordis Ustad3,4
1

Uit Norges Arktiske Universitet, Tromsø , Norge, 2Universitetssykehuset Nord Norge HFTromsø, Tromsø, Norge, 3St.
Olavs Hospital HF, Trondheim, Norge, 4Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim, Norge

Bakgrunn
Barn som er født for tidlig har økt risiko for forsinket bevegelsesutvikling og Cerebral Parese. Kunnskap om
tidlig intervensjon som fremmer barnas bevegelsesutvikling gjennom de første leveårene er begrenset.
Hensikten med studien var å undersøke 1) effekt ved 2 år av en foreldre-administrert intervensjon
gjennomført før terminalder 2) effekt av dose for bevegelsesutviklingen ved 2 år.
Metode
Studien er et randomisert klinisk forsøk. 153 barn født med gestasjonsalder < 32 uker ble randomisert til
intervensjonsgruppen eller kontrollgruppen. Intervensjonen fasiliterte postural kontroll og ledet aktive
bevegelser. Foreldrene utførte intervensjonen i inntil 10 minutter to ganger daglig i 3 uker mens barnet var
34-37 uker postmensturell alder. Barna ble undersøkt med “Test of Infant Motor Performance Screening
Items” før intervensjonen og «Peabody Developmental Motor Scales-II (PDMS-2) ved 2 år korrigert alder. Vi
undersøkte forskjellen mellom intervensjons- og kontrollgruppen på PDMS-2 totalmotoriske, finmotoriske
og grovmotoriske skårer. Betydningen av mengde intervensjon ble også analysert. For å teste forskjellen
mellom gruppene ble Lineær Mixed Model-analyse gjennomført.
Resultater/funn
Det ble ikke funnet signifikante forskjeller på PDMS-2-score mellom intervensjonsgruppen og
kontrollgruppen ved 2 år korrigert alder. Det var en signifikant positiv sammenheng mellom antall
intervensjonsøkter (dosering) og grov-motorisk og total-motorisk score.
Diskusjon og konklusjon
Intervensjonen ble gjennomført over 3 uker mens barna var på Nyfødt-Intensiv. Kort intervensjonsperiode
kan ha bidratt til den reduserte effekten over tid. Spedbarn som mottok økt antall økter hadde imidlertid
signifikant høyere score på PDMS-2. Både ved 2 år, og i vår forrige studie ved 3 måneder, var det effekt av
dose. Vi antar at underdosering kan redusere intervensjonens effekt. Funnene indikerer at en foreldreadministrert intervensjon gjennomført på Nyfødt-Intensiv-avdeling kan gi en positiv langsiktig effekt på
bevegelsesutviklingen hos spedbarn født for tidlig.
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Lav sosial aksept blant jevnaldrende har sammenheng med langvarige
muskelskjelettsmerter hos ungdommer: Prospektive data fra Fit Futures
undersøkelsen
Fysioterapeut Henriette Jahre1, Professor Margreth Grotle1,2, Ms Kaja Smedbråten1, Professor Pierre Côté3,
Professor Ólöf Anna Steingrímsdóttir4, Dr. Christopher Nielsen4, Professor Kjersti Storheim2, Professor Milada
Småstuen1, Dr. Synne Stensland5, Professor Britt Elin Øiestad1
1
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formidlingsenheten for muskelskjeletthelse (FORMI), Norway, 3Ontario Tech University, Faculty of Health Sciences,
Canada, 4Folkehelseinstituttet, Området for psykisk og fysisk helse, Norway, 5Nasjonalt kunnskapssenter om vold og
traumatisk stress, Seksjon for traumer, katastrofer og tvungen migrasjon - barn og unge, Norway

Bakgrunn
Forekomsten av muskelskjelettsmerter hos ungdommer er høy og det finnes foreløpig lite kunnskap om
risikofaktorer for disse plagene. Formålet med denne studien var å undersøke om lav sosial aksept blant
jevnaldrende første året på videregående skole hadde en sammenheng med langvarige
muskelskjelettsmerter to år senere, og om psykisk plager påvirket denne sammenhengen.
Metode
Longitudinelle data fra den norske Fit Futures undersøkelsen ble benyttet. Studien inkluderte elever i
førsteklasse på videregående fra Tromsø og Balsfjord kommune under skoleåret 2010/2011. Elevene svarte
på et elektronisk spørreskjema som blant annet inkluderte spørsmål om helsestatus, smerte, psykisk stress
og sosiale faktorer. Sosial aksept blant jevnaldrende ble målt med delskalaen «sosial aksept» fra
spørreskjemaet «Self-perception Profile for Adolescents» og psykiske plager ble målt med 10 spørsmål fra
Hopkins Symptom Checklist. Utfallsmålet, langvarig muskelskjelettsmerte (varighet ≥ 3 måneder) ble målt
med spørreskjema to år senere. Primæranalyser ble gjennomført på ungdommer uten muskelskjelettsmerte
ved inklusjon og sekundæranalyser ble gjennomført på alle ungdommene uavhengig av smerte ved
inklusjon. Multippel logistisk regresjon og moderasjonsanalyser justert for kjønn og kroniske sykdommer ble
benyttet for å svare på problemstillingen. Resultatene ble presentert ved odds ratio (OR) og 95%
konfidensintervall.
Resultater
Av 775 deltakere (52% jenter) ved inklusjon rapporterte 556 (71,7%) deltakere ingen muskelskjelettsmerte
og ble inkludert i primæranalysene. Ved oppfølgingen rapporterte 18% langvarige muskelskjelettsmerter.
Analysene viste signifikant sammenheng mellom lav sosial aksept og fremtidige langvarige
muskelskjelettsmerter i justerte analyser (OR=1,8, 95% KI [1.0-3.2]). Psykiske plager påvirket ikke denne
sammenhengen. Signifikant sammenheng mellom lav sosial aksept og fremtidige langvarige
muskelskjelettsmerter ble også funnet i justerte sekundæranalyser (OR=1.6, 95% KI [1.0-2.3]) (n=692).
Diskusjon og konklusjon
Resultatene indikerer at det er en sammenheng mellom lav sosial aksept blant jevnaldrende på
videregående skole og langvarige muskelskjelettsmerter hos ungdom, uavhengig av psykiske plager.
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Fysisk funksjon på tvers av det kognitive spekteret og mellom spesifikke
subtyper av demens
Phd Student Karen Sverdrup1,2,3, Prof. Geir Selbæk1,2,3, Dr. Sverre Bergh1,4, Dr. Bjørn Heine Strand1,2,5, Dr.
Pernille Thingstad6,7, Dr. Håvard K. Skjellegrind6,8, Msc Kjerstin N. Skjerve6, Dr. Gro G. Tangen1,2
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Aldring og helse, Sykehuset i Vestfold, Tønsberg/ Ullevål, Norge, 2Department of Geriatric Medicine, Oslo University
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Bakgrunn: Demens er erklært en folkehelseprioritet internasjonalt, og viktigheten av fysisk funksjon for aktiv
aldring er veletablert over hele verden. Stadig mer forskning viser at disse to sentrale elementene ved
aldring er nært knyttet sammen. Likevel er kunnskapen om begrensinger i spesifikke komponenter av fysisk
funksjon på tvers av det kognitive spektrumet og mellom subtyper av demens begrenset.
Metode: I denne studien brukte vi data fra en av verdens største populasjons undersøkelser, 70-år-og-eldre
(70+) kohorten i den fjerde Helseundersøkelsen i Trøndelag (HUNT4) (N=11’466). Vi så på fysisk funksjon
målt med SPPB, ganghastighet, reise-sette-seg og gripestyrke på tvers av det kognitive spekteret fra
subjektiv- og mild kognitiv svikt (SCD og MCI) til demens, og mellom spesifikke subtyper demens inkludert
Alzheimers demens (AD), vaskulær demens (VaD), Lewy-legeme demens (LBD) og frontotemporal demens
(FTD).
Funn: Eldre personer med SCD hadde lavere ganghastighet enn kognitivt friske eldre. Eldre personer med
MCI hadde dårligere resultater på SPPB, ganghastighet og reise-sette-seg sammenlignet med eldre personer
med SCD. Eldre personer med demens hadde dårligere resultater på alle mål av fysisk funksjon
sammenlignet med eldre personer med MCI. I tillegg fant vi forskjeller i fysisk funksjon mellom subtyper av
demens. Eldre personer med AD hadde bedre resultater på SPPB, ganghastighet og reise-sette-seg
sammenlignet med eldre personer med VaD og LBD.
Diskusjon/ konklusjon: Funnene fra denne studien bygger opp under og styrker kunnskapsgrunnlaget for at
kognitiv svikt og demens henger tett sammen med fysisk funksjon. Fysioterapeuter i primærhelsetjenesten
er i kontakt med svært mange eldre, derav også eldre med kognitiv svikt og demens. For at fysioterapeuter
skal prioritere disse brukerne er det viktig at denne kunnskapen når frem. Funnene er videre viktig for å
rettlede fysioterapeuter i hvilke komponenter av fysisk funksjon de bør vurdere i denne gruppen og hvor de
kan sette inn spesifikke tiltak.
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LITTERATURGJENNOMGANG AV KUNNSKAPSGRUNNLAGET FOR
BEHANDLING AV CRPS HOS BARN
Fysioterapeut Janne Svello1
1

CatoSenteret, Son, Norway

Bakgrunn
Complex regional pain syndrome (CRPS) er en smertetilstand som også kan ramme barn. Tilstanden er
relativt sjelden og det er dermed ikke mange fysioterapeuter som får omfattende erfaring med behandling
av denne tilstanden. Smertene oppleves for mange invalidiserende, og kan ha stor innvirkning på daglig
funksjon og deltagelse. For å motvirke at smertene skal utvikle seg og bli varige, antas det at tidlig
intervensjon i primærhelsetjeneste er avgjørende for en god prognose. Det finnes en del studier som
omhandler behandlingsmetoder rettet mot voksne, men det er ikke kjent om man kunne benytte samme
tiltak for barn og unge.
Formålet med dette prosjektet er å gjennomgå forskningslitteraturen som tar for seg studier utført på barn
og unge for å undersøke hvilke behandlingsmetoder, med sterk evidens innen fysioterapien, som anbefales
for barn og unge med CRPS.
Metode
Et litteratursøk via PUBMED (pubmed.gov) begrenset til oversiktsartikler fra de 5 siste årene, med
søkeordene: (((CRPS) OR (Complex Regional Pain Syndrome)) AND ((((pediatric) OR (child)) OR (children)) OR
(adolescence))) AND ((physiotherapy) OR (physical therapy))
Resultater/funn
Femten oversiktsartikler (“review”, “systematic review” eller “meta-analysis”) ble funnet gjennom søket.
Oversiktsartiklene vil bli gjennomgått og resultatene presentert i posteren på Fysiokongressen 2022.

Diskusjon og konklusjon
Det er nødvendig med bedre behandlingsmetoder for CRPS hos barn. Denne litteraturgjennomgangen vil
avdekke om det er kommet til nye behandlingsanbefalinger i oversiktsartikler fra de 5 siste årene, som
oppsummerer resultatene fra enkeltvise, originalstudier.
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Utvikling og ekstern validering av prediksjonsmodell for bedring,
forverring, arbeidsstatus og helserelatert livskvalitet for pasienter med
langvarige smerter og fibromyalgi
PhD Vegard Pihl Moen1,2, PhD Anne Therese Tvedter3, Professor Rob Herbert4,5, Professor Kåre Birger Hagen6
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Utvikling og kvalitetssikring av samarbeidsrutiner mellom spesialist- og
kommunehelsetjenesten i rehabiliteringsforløp etter gjennomgått
hjerneslag
Kvalitetssikring av samarbeidsrutiner mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten. Rehabilitering etter
hjerneslag. Sara Skjelsvik Lian1, Marit Kolstad1, Kvalitetssikring av samarbeidsrutiner mellom spesialist- og
kommunehelsetjenesten. Rehabilitering etter hjerneslag. Eirik Lind Irgens 1,2,3
1

Opptreningssenteret i Finnmark, Alta , Norge, 2Finnmarkssykehuset HF, Hammerfest, Norge, 3UiT Norges arktiske
universitet, Tromsø, Norge

Bakgrunn
Det er ønskelig å etablere og utvikle rutiner og oppfølging som ivaretar et helhetlig perspektiv på pasienter
med ulike og komplekse behov i helsetjenesten. Hensikten med dette kvalitetssikringsprosjektet har vært å
oppnå bedre samarbeid i overføring av pasienter mellom helsetjenestenivå ved å utvikle rutiner for
overføring av pasienter og evaluere deltagernes erfaringer med å delta.
Metode
Opptreningssenteret i Finnmark og Virksomhet for mestring og rehabilitering i Alta kommune innledet et
samarbeid for å etablere og utvikle rutiner for overføring av pasienter i rehabiliteringsforløp etter
gjennomgått hjerneslag. Med utgangspunkt i Kunnskapssenterets 5-trinnsmodell for kvalitetsforbedring
fokuserte samarbeidet på å: 1) kartlegge behov og dagens praksis, 2) utvikle sjekkliste for overføring, 3)
gjennomføre, 4) evaluere inkludert intervjue terapeuter, pasienter og nærstående, samt 5) følge opp og
videreføre.

Resultater/funn
I intervjuene framkom det at pasienter og pårørende opplevde overføringen fra spesialist- til
kommunehelsetjenesten som positiv. Informantene beskrev at de følte seg godt ivaretatt, og at deres behov
ble ivaretatt og planlagte tiltak iverksatt. Enkelte pasienter etterlyste intern overføring i forbindelse med
bytte av terapeut.
Terapeutene pekte på at informasjon og tema i overføringsarbeidet opplevdes relevant og viktig, og at felles
møter med pasient og pårørende ga anledning til å etablere gode relasjoner i fremtidig oppfølging.
Sjekklisten ble oppfattet som enkel og ryddig i bruk, med god oversikt over hva som var kartlagt med hensyn
til funksjon og videre behov. Samtidig kunne økt møtevirksomhet og større mengde skriftlig informasjon
oppleves mer tidkrevende.
Diskusjon og konklusjon
Etablering av samarbeidsrutiner og bruk av overføringsmøter kan bidra til å trygge pasient og pårørende i
rehabiliteringsforløp med flere aktører på tvers av helsetjenestenivå. Bruk av felles utarbeidet sjekkliste kan
videre bidra til i å ivareta behov for informasjon i forbindelse med overføring av pasienter fra
spesialisthelsetjenesten. Det synes imidlertid nødvendig å balansere tidsbruk i overføringsarbeidet med
tilgjengelige ressurser.

77
Aktivt oppsøkende poliklinikk for personer med balanse- og
svimmelhetsproblematikk
Fysioterapeut Irene Furulund1, Fysioterapeut Anne Synnøve Birkely1, Fysioterapeut Eirik Lind Irgens1,2,3
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Bakgrunn
Vestibulære sykdommer er en fellesbetegnelse for et stort antall sykdommer som rammer
likevektsapparatet, og det antas at opp mot 30 % av befolkningen lever med balanse- og
svimmelhetsproblematikk. Tilgang til helsepersonell med kompetanse innen vestibulær undersøkelse og
behandling i kommunehelsetjenesten er begrenset, og nye arbeidsformer og bedre bruk av teknologi kan
være en måte å imøtekomme dette på. Hensikten med dette prosjektet er å bidra til bedre tilgang og
kvalitet på tjenestetilbud til personer med vestibulære sykdommer i Finnmark.
Metode
I dette prosjektet samarbeider Opptreningssenteret i Finnmark med en rekke aktører for å utvikle og prøve
ut en modell for aktivt oppsøkende undersøkelse og behandling av pasienter med vestibulære sykdommer.
Prosjektet gjennomføres over 1 år. Det gjennomføres oppsøkende poliklinikk i fem utvalgte kommuner i
Finnmark, understøttet av tilbud om digitalt likepersonarbeid. Fastleger og helsepersonell kan henvise
pasienter etter vurdering av lege, og tilbudet er gratis. Helsepersonell inviteres til å hospitere under
konsultasjonene.
Prosjektet tar videre sikte på å utforske deltagernes erfaringer med tjenestetilbudet gjennom intervju med
fagpersoner, pasienter og likepersoner, samt analyse av tester og standardiserte spørreskjema for vurdering
av eventuell effekt av tilbudet. Vi vil evaluere om tilbudet kan bidra til reduksjon av uønsket variasjon i
kvalitet og tilgjengelighet i tjenestetilbudet, og om ambulant virksomhet med hospiteringsmulighet kan å
bidra til å bedre samhandlingsformer mellom foretak, kommuner og brukere av helsetjenester.
Resultater
Prosjektet er ved innsending av abstraktet pågående, og det er gjennomført poliklinikker i alle fem
kommunene. Erfaringene så langt er at det kan være utfordrende å få formidlet informasjon om tilbudet til
aktuelle henvisere, samtidig som deltagende helsepersonell i kommunene har vist stor interesse for
prosjektet. Det er i tillegg til poliklinikker gjennomført informasjons- og dialogmøter med invitert
helsepersonell med fokus på vestibulær undersøkelse og behandling.
Diskusjon og konklusjon
Oppdaterte resultater vil bli presentert på konferansen.
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Effekt av skolebasert fysisk aktivitet på psykososial helse blant 6.-og 7.
klassinger-HOPP-prosjektet
Fysioterapeut og førsteamanuensis Merete Tennfjord1, Førsteamanuensis Ragnhild Eg1, Høyskolelektor Nora
Østby1, Høyskolelektor Kristin Margrethe Tange Harbø1, Fysioterapeut og professor Per Morten Fredriksen1
1

Høyskolen Kristiania, Oslo, Norge

Bakgrunn
Barns psykososiale forhold er viktig for sunn utvikling og fremtidig helse, og det samspiller med en rekke
faktorer, deriblant fysisk aktivitet (FA). Prosjektet The Health Oriented Pedagogical Project (HOPP) setter
søkelys på sammenhengen mellom FA og psykososial helse. Studien har til hensikt å undersøke effekt på
psykososial helse av en skolebasert FA-intervensjon blant 6.- og 7.-klassinger.

Metode
I regi av HOPP mottok 7 barneskoler i Horten kommune 45 minutter daglig ekstra FA som del av
skolehverdagen, over en periode på fire år. Skoleintervensjonen startet i 2015 med første oppfølging i 2016,
og siste oppfølging i 2019. Effekt av intervensjonen ble målt etter ett til fire års deltagelse, blant de samme
barna (6.klasse til 7.klasse) og blant nye barn som kom inn fra 5.klasse. To kontrollskoler ble rekruttert og
mottok ingen ekstra FA. The Strength and Difficulties Questionnaire (SDQ) ble brukt til å undersøke
internaliserende og eksternaliserende vansker. En statistisk modell for repeterte målinger ble brukt og
justert for foreldres utdanningsnivå, kjønn, alder og midje-høyde ratio. Grunnet studiens ikke-randomiserte
design ble endringer innad i gruppene rapportert. Bonferroni justering ble gjort og p<0.01 er valgt
signifikansnivå.

Resultater/funn
Totalt ble 1221 barn fra 6.klasse og 7.klasse inkludert. Barna viste lite vansker og SDQ var stabilt gjennom
studien. Kontrollgruppen hadde signifikant lavere SDQ-score enn intervensjonsgruppen ved oppstart, noe
som indikerer færre vansker. Den justerte effekten innad i intervensjonsgruppen viste at internaliserende
vansker økte mellom år 2 og år 3 i intervensjonen (gjennomsnittsforskjell 1.35, 95%KI: 0.93, 1.77, p<0.001).
Midje-høyde-ratio og kjønn viste en svak positiv korrelasjon med internaliserende vansker (r=0.1). Ingen
signifikant endring ble rapportert innad i kontrollgruppen.
Diskusjon og konklusjon
Få psykososiale helseproblemer ble avdekket og kan være årsak til at studien ikke viser effekt av FA på disse
vanskene. En liten økning i internaliserende problemer antas å ha begrenset klinisk betydning.
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PSYKOMETRISKE EGENSKAPER VED DEN NORSKE VERSJONEN AV FOOT
FUNCTIONAL INDEX, REVISED SHORT FORM
Fysioterapeut / PhD-stipendiat Marianne Mørk1,2,3, Lege, spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering Aasne
Fenne Hoksrud6, Professor i rehabilitering Helene Lundgaard Søberg1,4, Professor i biostatistikk Manuela
Zucknick5, Lege / PhD-stipendiat Marte Heide2,1, Professor i rehabilitering og folkehelse Karen Synne Groven4,
Professor i klinisk medisin Cecilie Røe1,2
1

Oslo Universitetssykehus, Ullevål, Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, Oslo, Norge, 2Universitetet i Oslo, Det
medisinske fakultet, Oslo, Norge, 3Forsknings-og formidlingsenheten for muskelskjeletthelse (FORMI), Ullevål, Oslo,
Norge, 4OsloMet, Avdeling for fysioterapi, Oslo, Norge, 5Universitetet i Oslo, Avdeling for biostatistikk, Oslo, Norge,
6
Olympiatoppen, Helseavdelingen, Oslo, Norge

Bakgrunn: Rundt 24% av den voksne befolkningen rapporterer om fotplager. Plantar fasciopati er en vanlig
årsak til fotsmerte. Foot Functional Index, revised short form (FFI-RS) er et regionsspesifikt
pasientrapportert utfallsmål (PROM), mye brukt i forskning. Målet med studien var å oversette FFI-RS til
norsk (FFI-RSN) og måle psykometriske egenskaper.
Metode: FFI-RS ble oversatt og kulturelt tilpasset til norsk ved bruk av internasjonale retningslinjer. FFI-RS
skåres på Likert skala der totalskåren blir omgjort til 0-100%. Høyere skår representerer dårligere fothelse.
Fotpasienter (85% med plantar fasciopati) fra fysikalsk medisinsk poliklinikk på Oslo Universitetssykehus ble
vurdert for studien. 139 pasienter ble inkludert ved baseline for å vurdere indre konsistens med Cronbach`s
alpha. Eksplorativ faktoranalyse ble gjennomført for å måle homogenitet. Predefinerte hypoteser for
konstruktvaliditet ble testet med Spearman`s korrelasjons koeffisient mellom FFI-RSN, Rand-12 for
livskvalitet og numerisk rating scale (NRS) for smerter. Gulv- og takeffekt var tilstede dersom 15% av
populasjonen skåret innenfor den 10% laveste eller høyeste totalskåren. 54 pasienter ble inkludert etter en
uke for test-retest relabilitet målt med kvadratisk vektet Kappa. Smallest detectable change (SDC) på
individnivå ble kalkulert. Etter 3 måneder ble 100 pasienter inkludert for å teste hvor responsivt FFI-RSN var
for endringer. Minimal important change (MIC) ble målt med areal under Receiver operating characteristickurve (AUC).
Resultater / funn: Indre konsistens ble kalkulert til 0.97 (95% CI 0.92-0.98). Faktor analysen viste lav
reliabilitet og stor overlapp. To av tre predefinerte hypoteser ble verifisert for konstruktvaliditet. SDC ble
estimert til 6.53 og MIC 8.4. AUC var 0.78 (95% CI0.69-0.87). Vi fant ikke gulv- eller takeffekt.
Diskusjon og konklusjon: Resultatene viste gode psykometriske egenskaper for FFI-RSN og spørreskjemaet
kan derfor brukes i klinisk praksis samt i effektstudier med norske pasienter med plantar fasciopati.
Fremtidig forskning på FFI-RSN bør undersøke konstruktvaliditeten samt teste spørreskjemaet på andre
fotpopulasjoner og settinger.
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Fysisk aktivitet og helse hos beboere på helse- og velferdssenter i
Trondheim Kommune
PhD Nina Skjæret-Maroni1, PhD Ellen Marie Bardal1, Kjerstin Næass Melsæter1, Astrid Ustad1, Stine
Øverengen Trollebø1, Vemund Øvstehage1, PhD Pernille Thingstad2
1

NTNU, Trondheim, Norway, 2Trondheim Kommune, , Norway

Bakgrunn: Fysisk aktivitet, sedentær aktivitet, nevropsykiatriske symptomer og søvn påvirker helse og
påvirkes av helsetilstand hos eldre. Det er sannsynligvis et uutnyttet potensial i en mer systematisk
oppfølging og bruk av fysisk aktivitet for eldre som bor i sykehjem, men kunnskapsgrunnlaget for denne
gruppen er tynt og fysisk aktivitet som tiltak ofte lavt prioritert. Å øke kunnskapen om aktivitet- og
funksjonsnivå hos beboerne er viktig for å belyse fremtidig ressursfordeling og viktigheten av
fysioterapeuten inn på sykehjemmene for å opprettholde aktivitet hos de som er blant de sykeste og mest
funksjonshemmede i samfunnet. Formålet med dette prosjektet er å kartlegge aktivitets og søvnmønster
hos beboere i sykehjem og å beskrive sammenhenger mellom aktivitetsmønster og viktige helsemarkører
som ernæringsstatus, nevropsykiatriske symptomer og kognitiv og fysisk funksjon.
Metode: Studien er en tverrsnitts studie hvor alle beboere ved helse- og velferdssenter som mottar
heldøgnsomsorg i Trondheim kommune inkluderes. Axivity AX3 akselerometer brukes til å estimere fysisk
aktivitet, sedentær aktivitet og søvnlengde. Sensorene festes på nedre rygg (L3) og midt på låret og
beboerne går med sensorene i 7 dager. Fysisk funksjonsnivå måles med SPPB, og søvnkvalitet måles på et
utvalg beboere ved bruk av Somnofy søvnmåler. Studenter ved bachelor i fysioterapi og bachelor i
bevegelsesvitenskap gjennomfører måling og testing av beboere. Nevropsykiatrisk symptombelastning og
grad av demens registreres med Nevropsykiatrisk intervjuguide (NPI) og Klinisk demensvurdering (KDV).
Resultat: Testing gjennomføres på 28 helse- og velferdssenter med totalt 1376 beboere. Prosjektet
gjennomføres i september 2021 og resultater vil presenteres på kongressen.
Diskusjon/konklusjon: Studien vil gi ny kunnskap om aktivitetsmønster hos beboere i sykehjem og hvordan
aktivitetsmønster og søvn har sammenheng med helse hos de skrøpeligste. Studien vil kunne bidra til å
sette fokus på betydning av fysisk aktivitet hos de skrøpeligste og et grunnlag for å diskutere kompetanse,
fysioterapeutens rolle og tjenesteinnovasjon i sykehjem.

81
Behandlingsforløp innen vanlige muskelskjelettplager for diagnoser vs
prognostiske fenotyper
PhD Lene Aasdahl1,2, MSc Fredrik Granviken1,3, PhD Ingebrigt Meisingset1,4, PhD Astrid Woodhouse5,6, PhD
Kari Anne Evensen4,7,8, PhD Ottar Vasseljen1
1

Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU, , , 2Unicare Helsefort Rehabiliteringssenter, Rissa, , 3Klinikk for
fysikalsk medisin og rehabilitering, St.Olavs hospital, , , 4Enhet for fysioterapitjenester, Trondheim Kommune, , , 5Institutt
for sirkulasjon og bildediagnostikk, NTNU, , , 6Klinikk for anestesi og intensivmedisin, St.Olavs hospital, , , 7Institutt for
klinisk og molekylær medisin, NTNU, , , 8Institutt for fysioterapi, OsloMet, ,

Bakgrunn
Symptomer og prognostiske faktorer varierer i stor grad blant pasienter med samme
muskelskjelettdiagnose, noe som gjør tradisjonell diagnostisk gruppering lite egnet for kunnskap om
behandling og prognose. Nylig identifiserte vi fem muskelskjelett-fenotyper på tvers av vanlige
muskelskjelettdiagnoser. Målet med denne studien var å utforske forløpet for smerter og
funksjonsbegrensninger over et år innen fenotypene og beskrive disse i forhold til forløpet av tradisjonelle
muskelskjelettdiagnoser.
Metode
Vi gjennomførte en prospektiv observasjonsstudie med 147 pasienter med nakke, rygg, skulder og
sammensatt smerte behandlet av privatpraktiserende fysioterapeuter i primærhelsetjenesten.
Smerteintensitet og funksjon ble registrert ved oppstart (uke 0) og 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 26 og 52 ukers
oppfølging ved hjelp av nettbaserte spørreskjemaer og tekstmeldinger via SMS. Forløp for smerter og
funksjonsbegrensninger ble beskrevet separat for de tradisjonelle muskelskjelettdiagnosene basert på
smertested og for de samme pasienten gruppert i fenotyper basert på prognostiske faktorer på tvers av
muskelskjelettdiagnose.
Resultater/funn
Det var en generell bedring i funksjon og en mer beskjeden nedgang i smerteintensitet gjennom
oppfølgingsåret for muskelskjelettdiagnosene. Disse var fordelt over alle fem fenotypene som viste tydelig
forskjellige forløp for symptomer over et år. Pasienter i fenotype 1-3 viste jevn bedring for både smerter og
funksjon og 2 av 3 pasienter oppnådde tilfredsstillende bedring over et år. Bedringen var beskjeden for
fenotype 4 og 5 med kun 1 av 3 pasienter med tilfredsstillende bedring. Denne variasjonen viste seg ikke i
forløpet for vanlige muskelskjelettdiagnoser.
Diskusjon og konklusjon
Prognostisk subgruppering viste større spredning innen forløp av smerter og funksjonsforbedring over et år
sammenlignet med tradisjonell diagnostisk gruppering og kan bedre gjenspeile forskjellene i bedring av
vanlige muskelskjelettplager.
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Har ugunstig livsstil i ungdomsårene sammenheng med fremtidig
langvarig muskelskjelettsmerte? Prospektive analyser fra HUNT-studien
PhD-stipendiat Kaja Smedbråten1, PhD Margreth Grotle1,2, Henriette Jahre1, PhD Kåre Rønn Richardsen1, PhD
Milada Småstuen1, PhD Eva Skillgate3,4, PhD Britt Elin Øiestad1
1

Institutt for Fysioterapi, Oslomet - storbyuniversitet, Oslo,, Norge, 2Forsknings- og formidlingsenheten for
muskelskjeletthelse (FORMI), Oslo Universitetssykehus Ullevål, Oslo,, Norge, 3Musculoskeletal & Sports Injury
Epidemiology Center, Sophiahemmet University, Stockholm,, Sverige, 4Institute of Environmental Medicine, Karolinska
Institutet, Stockholm, Sverige

Bakgrunn: Det har tidligere ikke blitt undersøkt om en sammensatt ugunstig helserelatert livsstil i
ungdomsårene er assosiert med fremtidig muskelskjelettsmerte. Formålet med denne studien var å
undersøke om en akkumulering av ugunstige livsstilsfaktorer i ungdomsårene har sammenheng med
langvarig muskelskjelettsmerte etter 11 år hos; i) ungdom med muskelskjelettsmerte ved inklusjon, ii)
ungdom uten muskelskjelettsmerte ved inklusjon.
Metode: Data fra 1824 ungdommer (13-19 år) inkludert i Helseundersøkelsen i Trøndelag (HUNT) ble
analysert. Utfallsmålet var langvarig muskelskjelettsmerte etter 11 år. Antallet ugunstige livsstilsfaktorer
(lavt fysisk aktivitetsnivå, søvnproblemer, utilstrekkelig inntak av frukt/grønt, røyking, høyt alkoholinntak
og/eller bruk av narkotiske stoffer) ble summert og benyttet som en ordinal variabel. Dataene ble analysert
vha. logistisk regresjon og resultater uttrykt som odds ratio (OR) med 95% konfidensintervall (KI). To
modeller ble laget; en for ungdom med muskelskjelettsmerte ved inklusjon, og en for ungdom uten
muskelskjelettsmerte ved inklusjon.
Resultater: Blant ungdom med muskelskjelettsmerte ved inklusjon ga ≥ fire ugunstige livsstilsfaktorer økt
odds for langvarig muskelskjelettsmerte etter 11 år (OR 2.25, 95% KI 1.37, 3.70) sammenlignet med null/en
faktorer. Ingen sammenheng ble funnet for de med to (OR 1.05, 95% KI 0.78, 1.41), eller tre (OR 1.08, 95%KI
0.73, 1.61) ugunstige livsstilsfaktorer. Blant ungdom uten muskelskjelettsmerte ved inklusjon, ga to (OR
1.03, 95% KI 0.65, 1.63) eller ≥ tre (OR 1.18, 95% KI 0.58, 2.37) ugunstige livsstilsfaktorer ikke økt odds for
fremtidig muskelskjelettsmerte sammenlignet med null/en ugunstige livsstilsfaktorer.
Diskusjon og konklusjon: En akkumulering av ugunstige livsstilsfaktorer hadde sammenheng med langvarig
muskelskjelettsmerte 11 år senere hos ungdom med muskelskjelettsmerte ved inklusjon, men ikke hos
ungdom uten muskelskjelettsmerte ved inklusjon. Resultatene indikerer at helserelatert livsstil bør
kartlegges og at den kumulative effekten av flere ugunstige livsstilsfaktorer bør hensyntas i behandling,
sekundærforebygging og videre forskning på ungdom med muskelskjelettsmerte. Helsetjenesten bør vie
oppmerksomhet mot sammensatt ugunstig livsstil fremfor enkeltfaktorer hos unge.
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IMPLEMENTERING AV TRANSKUTAN TIBIALISSTIMULERING FOR
PERSONER MED NEDSATT BLÆRE- OG TARMFUNKSJON
Fysioterapeut Synnøve Løkvold Holmen1
1

Catosenteret, Son, Norge

Bakgrunn
Fysioterapeutene ved CatoSenteret møter ofte personer med nedsatt blære- og tarmfunksjon, som
inkontinens, overaktiv blære, fekal hastverk o.l. Dette er plager som mange brukere synes det er vanskelig å
snakke om, og som dermed kan overses i behandlingen. Slike vansker fører ofte med seg en sosial
utrygghet, som igjen kan gi redusert livskvalitet. Ved implementering av transkutan tibialisstimulering som
behandlingsmetode, ønsker vi å kunne tilby en behandling som er lett anvendelig for helsepersonell og
brukere, samtidig som den gir effekt i form av symptomlette. Vi ønsker å oppnå økt kvalitet av tjenesten vi
tilbyr, samt implementere en metode som brukerne er motiverte og komfortable med å utføre på
egenhånd.
Metode
Fysioterapeutene på CatoSenteret har deltatt på undervisning og opplæring av utstyrsleverandøren Quintet
og fått tilstrekkelig oppfølging til å komme i gang med behandlingsmetoden. Formålet er å implementere en
ikke-medikamentell og konservativ behandlingsmetode for nedsatt blære- og tarmfunksjon som er lett
anvendelig og ikke krever anale eller vaginale prober. Fysioterapeutene har startet behandling av brukere
under oppholdet på Catosenteret, med grundig informasjon og praktisk gjennomgang. Pleiepersonell har
bidratt med oppfølging og ivaretakelse av daglig bruk av metoden.
Resultat
Mange brukere har rapportert om nytteverdi av metoden i form av symptomlette, enkelte har i tillegg
rapportert om fravær av symptomer. Effekten av behandlingen ser ut til å inntreffe på ulike tidspunkt hos
ulike brukere, mens andre rapporterer om endringer som inntreffer opptil 12 uker etter behandlingsstart.
Det har blitt søkt om utstyr til videre bruk til de som har vært motivert for videre selvbehandling. Det har
også blitt kommunisert til lokal fysioterapeut eller annet helsepersonell om videre oppfølging.
Diskusjon og konklusjon
Dette er en praktisk og lett anvendelig behandling som anbefales andre fysioterapeuter å utforske.
På posteren blir det bilder og illustrasjoner om behandlingsmetoden.
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DELTAKELSE, BARRIERER OG MULIGHETER I ARBEID, OG SAMMENHENGER MELLOM ARBEID, FUNKSJON OG
LIVSKVALITET FOR PERSONER MED MULTIPPEL SKLEROSE- EN SPØRREUNDERSØKELSE

Fysioterapeut, Spesialist I Nevrologisk Fysioterapi (phd) Ellen Arntzen1,2,3, Fysioterapeut, professor Britt
Normann1,3
1

Nord Universitet, Bodø, Norge, 2Kongsgården Fysioterapi As , Bodø, Norge, 3Nordlandssykehuset HF, Bodø, Norge

Bakgrunn: Multippel sklerose (MS) er en kronisk, nevrologisk sykdom som rammer unge i arbeidsfør alder.
De fleste med MS i Norge er registrert i MS registret med relativt god funksjon (lav verdi på Expanded
Disability Status Scale). Likevel faller mange tidlig ut av arbeid eller har reduserte stillinger. Det er lite
forskning vedrørende hvordan personer med MS opplever sin arbeids-status, barrierer og muligheter for
arbeidsdeltakelse, og hvilke sammenhenger dette kan ha med livskvalitet og funksjon.
Metode: Denne spørreundersøkelsen (survey) er en tverrsnitts-studie hvor alle personer med MS i Nordland
som er over 18 år og tilknyttet MS-poliklinikken ved Nordlandssykehuset HF (N=512) er invitert til å delta
(spørreskjema sendt ut per post). I studien registreres arbeidsstatus, kliniske og demografiske variabler
samt spørreskjema for barrierer og muligheter i arbeid (MS Work Difficulties Questionnaire-23 (nylig
oversatt norsk versjon) og et spørreskjema om livskvalitet og funksjon (MS quality of life -54). Deskriptiv
statistikk, ikke-parametriske tester, korrelasjon og regresjonsanalyse vil brukes i IBM SPSS for å beskrive
status for arbeidsdeltakelse, barrierer og muligheter, selvopplevd funksjon og livskvalitet, samt utforske
mulige sammenhenger i resultatene.
Resultat: Så langt har 212 personer deltatt i studien. En påminnelse til de som ikke har svart sendes i
oktober, og datainnsamlingen vil regnes som ferdig i desember 2021.
Diskusjon og konklusjon: Resultatene vil gi ny informasjon om status for arbeidsdeltakelse, barrierer og
muligheter, selvopplevd funksjon og livskvalitet for en relativt stor kohort personer med MS og kan bidra til
å videreutvikle oppfølgingen til personer med MS slik at flere kan bidra i arbeid lenger, opprettholde
funksjon og livskvalitet i et livsløpsperspektiv.
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FYSISK AKTIVITET FOR PERSONER MED MULTIPPEL SKLEROSE FØR OG UNDER KORONA-PANDEMIEN- EN
SPØRREUNDERSØKELSE

Fysioterapeut, PhD Tori Smedal4,5,6, Statistiker PhD Jan Harald Aarseth6, Fysioterapeut, professor Britt
Normann1,3, Fysioterapeut, Spesialist I Nevrologisk Fysioterapi (phd) Ellen Arntzen1,2,3
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Bakgrunn: Multippel sklerose (MS), en kronisk, nevrologisk sykdom i hjernen og ryggmargen. I Norge lever
cirka 12000 personer med MS. Flesteparten av disse har et relativt godt funksjonsnivå, men mange er likevel
i mindre fysisk aktivitet enn anbefalt. Korona-pandemien kan ha hatt innvirkning på fysisk aktivitet. Denne
studien utforsker selvrapportert fysisk aktivitet, barrierer og muligheter for fysisk aktivitet hos personer
med MS i Norge (og internasjonalt) før og under korona-pandemien.
Metode: Studien har et tverrsnitts-design og er en del av en internasjonal studie (fra organisasjonen
"Rehabilitation in MS (RIMS) – European network for best practice and research"). I Norge er studien ledet
av Nasjonal kompetansetjeneste for MS og Fysioterapiavdelingen Haukeland universitetssjukehus i
samarbeid med Nordlandssykehuset HF og Nord Universitet, Bodø. Studien består av en spørreundersøkelse
laget av fysioterapeuter og forskere i RIMS og etterspør blant annet type aktivitet, dose, intensitet, og
faktorer som hindrer eller gir muligheter for fysisk aktivitet før og underveis i korona-pandemien.
Undersøkelsen ble sendt ut via HelseNorge til cirka 9000 pasienter som er registrert i Norsk MS-register og
biobank. Datainnsamlingen varte fra 10. juni til 6. juli 2021 hvor 2218 personer svarte. Deskriptiv statistikk,
ikke-parametriske tester, korrelasjon og regresjonsanalyse vil brukes for å beskrive status før pandemien
samt eventuelle endringer i fysisk aktivitet under korona-pandemien.
Resultat: Både de norske og internasjonale resultatene bearbeides i løpet av høsten 2021.
Diskusjon/konklusjon: Resultatene vil gi viktig informasjon om fysisk aktivitet for personer med MS i Norge
(og internasjonalt) og hvordan en pandemi kan påvirke fysisk aktivitet. Resultatene kan vise behov for tiltak
for å få fysisk aktivitet for personer med MS tilbake til pre-pandemi nivå. De kan også være verdifulle i
planlegging av intervensjoner for å bedre fysisk aktivitet i fremtiden, samt gjøre oss bedre rustet til å møte
mulige framtidige pandemier.
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Bevegelsesglede og mestring – et prosjekt om hvordan fysioterapi i
ungdomsskolen kan forebygge inaktivitet, helseplager og skader hos
elever
Spesialfysioterapeut Egill Neumann1, Professor Finn Ove Båtevik2, Høgskolelektor Ellen Andenes2,
Førsteamanuensis Kjetil Laurits Høydal3
1

Ålesund Kommune, Forebygging og mestring, , , 2Høgskulen i Volda, Institutt for sosialfag, , , 3Høgskulen i Volda, Institutt
for Idrett og friluftsliv, ,

Bakgrunn
Fysioterapitjenesten i Ålesund kommune har i flere år fått henvisninger på diffuse plager fra elever i
ungdomsskolen. Skolene rapporterer også om mange elever som sitter på benken i kroppsøving. Pubertet,
identitet og psykisk helse er med på å gjøre bildet av ungdommene mer komplekst og krever ofte tverrfaglig
tilnærming. Prosjektet tar sikte på å finne metoder for hvordan nytte fysioterapikompetansen i skolen for å
forebygge inaktivitet, frafall, helseplager og skader hos ungdom.
Høgskulen i Volda følger prosjektet og vil se på tre områder:
1.
Hvilke erfaringer har elevene på skolen med bevegelsesglede og mestring, og hvordan er vilkårene
for dette?
2.
Hvordan legger man til rette for tverrfaglig samarbeid gjennom prosjektet, og hva er erfaringene
med dette?
3.
Hvordan blir det lagt til rette for medvirkning gjennom prosjektet, og hva er erfaringene med dette?
Metode
To fysioterapeuter vil etablere fysioterapitilbud i den tverrfaglige tilnærmingen på to ungdomsskoler i
Ålesund kommune og skal lage en modell for hvordan et fysioterapitilbud skal se ut for alle 11
ungdomsskoler i Ålesund kommune.
Forskningsmetoden består av tre hoveddeler, en kvantitativ elevundersøkelse gjennomført i to omganger,
opprettelse av elevpanel med kvantitative intervjuer en gang hvert skoleår, og kvalitative intervju med
utvalgte nøkkelinformanter ved skolene en gang hvert skoleår.
Foreløpige resultater
Foreløpige funn viser at fysioterapeutene på skolene blir brukt og samarbeider om elever på individnivå,
klassenivå og skolenivå. Elevenes deltagelse i fysisk aktivitet har en sammenheng med foreldrenes
aktivitetsnivå og sosiale bakgrunn. Det er også funn som tyder på at mangelfull sosial tilpasning i skolen
fører til lavere deltagelse i fysisk aktivitet utenom skolen og mindre positiv holdning til kroppsøvingstimene.
Implikasjon
Det er lite erfaring med systematisk bruk av fysioterapikompetanse i ungdomsskolen. Ved å tydeliggjøre
fysioterapeutens rolle i ungdomsskolen, vil det være mulig å utvikle en modell som kan fungere på flere
skoler.
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FYSIOTERAPI TIL PERSONER MED MULTIPPEL SKLEROSE FØR OG UNDER KORONA-PANDEMIEN- EN
SPØRREUNDERSØKELSE

Fysioterapeut, Spesialist I Nevrologisk Fysioterapi (phd) Ellen Arntzen1,2,3, Fysioterapeut, professor Britt
Normann1,3, Fysioterapeut, PhD Tori Smedal4,5,6
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Nord Universitet, Bodø, Norge, 2Kongsgården Fysioterapi AS, Bodø, Norge, 3Nordlandssykehuset HF, Bodø, Norge,
Fysioterapiavdelingen, Haukeland universitetssjukehus, Bergen, Norge, 5Nasjonal kompetansetjenetse for MS,
Nevrologoisk avdeling, Haukeland universitetssjukehus, Bergen, Norge, 6Norsk MS-register og biobank, Nevrologisk
avdeling, Haukeland universitetssjukehus, Bergen, Norge
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Bakgrunn: Multippel sklerose (MS) er en kronisk, nevrologisk sykdom i hjernen og ryggmargen som blant
annet kan gi redusert somatosensorisk funksjon, pareser, koordinasjonsproblemer, synsutfordringer og
utmattelse (fatigue). Disse symptomene kan lede til balanse- og gangproblemer allerede i tidlig fase av
sykdommen, og mange personer med MS har behov for fysioterapi. Det er behov for forskning som viser
hvilket fysioterapitilbud som finnes i Norge når det gjelder innhold, dose og intensitet, om tilbudet endret
seg gjennom korona-pandemien og i så fall på hvilke måter.
Metode: Studien har et tverrsnitts-design og er en del av en internasjonal studie (fra organisasjonen
"Rehabilitation in MS (RIMS) – European network for best practice and research"). I Norge er studien ledet
av Nasjonal kompetansetjeneste for MS samt Fysioterapiavdelingen Haukeland universitetssjukehus i
samarbeid med Nordlandssykehuset HF og Nord Universitet, Bodø. Studien består av en spørreundersøkelse
som er laget i samarbeid med fysioterapeuter og forskere i RIMS og etterspør blant annet innhold, dose og
intensitet i fysioterapi før og underveis i korona-pandemien. I Norge ble spørreundersøkelsen sendt ut til
alle sykehus og rehabiliteringsinstitusjoner i spesialisthelsetjenesten som behandler pasienter med MS, til
fysioterapeuter i store og små kommuner samt via interesse-sider for nevrologisk fysioterapi på Facebook.
Datainnsamlingen varte fra 8. juni til 6. juli 2021. Trettien fysioterapeuter deltok. Deskriptiv statistikk, ikkeparametriske tester, korrelasjon og regresjonsanalyse vil brukes i IBM SPSS for å beskrive status før
pandemien samt utforske mulige endringer under korona-pandemien.
Resultat: Både de norske og de samlede internasjonale resultatene bearbeides i løpet av høsten 2021.
Diskusjon/konklusjon: Resultatene vil gi viktig informasjon om fysioterapi til personer med MS, både i Norge
internasjonalt, og hvordan en pandemi kan påvirke dette tilbudet.
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SAMMENSATT OPPFØLGING AV FUNKSJON, FYSISK AKTIVITET OG JOBB-MESTRING HOS PERSONER MED MS
SAMMENLIGNET MED STANDARD OPPFØLGING: EN PILOT RCT

Fysioterapeut, Spesialist I Nevrologisk Fysioterapi (phd) Ellen Arntzen1,2,3, Fysioterapeut, Professor Britt
Normann1,3
1

Nord Universitet, Bodø, Norge, 2Kongsgården fysioterapi AS, Bodø, Norge, 3Nordlandssykehuset HF, Bodø, Norge

Bakgrunn: Multippel sklerose (MS) er en kronisk, nevrologisk sykdom som rammer unge voksne. Balanse- og
gang-utfordringer er vanlig fra tidlig i fase av sykdommen, fysisk aktivitets-nivå er ofte lavt og mange faller
tidlig ut av jobb. Studien utforsker gjennomførbarhet og foreløpige effekter av en innovativ oppfølging
(CoreDISTparticipation) hvor tilbudet på MS-poliklinikken og fysioterapi i hjemkommunen integreres, og
hvor funksjon, fysisk aktivitet og arbeid adresseres. CoreDISTparticipation sammenlignes med standard
oppfølging på balanse, gange, livskvalitet, fysisk aktivitet og barrierer i arbeid for personer med MS.
Metode: Denne pilot randomiserte kontrollerte studien har 29 deltakere med MS (Expanded Disability
Status Scale 0-3.5), alder >18 år, som er i et arbeidsforhold (10-100%). Femten personer er tilfeldig trukket
til CoreDISTparticipation som innebærer; 1)funksjonsvurdering hos fysioterapeut på MS-poliklinikken og
digital samtale om arbeid med MS-sykepleier. 2)Gruppe-trening med fysioterapeut i hjem-kommunen 60
minutter 2 ganger per uke; først 4 uker inne i små grupper med fokus på underliggende aspekter ved
balanse. Et digitalt samarbeidsmøte med deltaker, MS-sykepleier, fysioterapeut og leder på jobb adresserer
arbeid og fysisk aktivitet. 3) deretter 4 uker ute-trening i større grupper hvor balanse og fysisk aktivitet
integreres. Egentrening gjennomføres etter videoer på en nett-side. Fjorten personer gjennomfører
standard oppfølging som innebærer funksjonsvurdering hos fysioterapeut på MS-poliklinikken og valgfri
oppfølging i hjemkommunen.
Deltakerne testes på baseline, i uke 5 og 10. Primære måleredskap er MS Work Difficulties Questionnaire23NV (barrierer i arbeid) og 6 minutter gangtest (gangdistanse). Sekundære måleredskap adresserer
trunkus-kontroll, balanse, postural sway, aktivitetsnivå, livskvalitet og selvopplevde gange. Deskriptiv
statistikk og repeterte målinger mixed models i IBM SPSS vil brukes for å utforske status og foreløpige
mellom-gruppe effekter.
Resultat: Rekrutteringen er ferdig og datainnsamlingen vil avsluttes i desember 2021.
Diskusjon og konklusjon: Resultatene vil være basis for styrkeberegning til en stor-skala studie og vil kunne
bidra til å bedre oppfølgingen av personer med MS.
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Morsomt og meningsfullt - Personer med demens sine erfaringer med
fysisk aktivitet
PhD Elisabeth Wiken Telenius1,2, PhD Gro Tangen1,3, Professor Siren Eriksen1,4, Professor Anne Marie
Rokstad1,5
1

Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse, Sykehuset i Vestfold, Tønsberg, Norge, 2VID Vitenskapelige Høgskole,
, Norge, 3Geriatrisk avdeling, Oslo Universitetssykehus, Oslo, Norge, 4Lovisenberg Diakonale Høgskole, Oslo, Norge,
5
Høgskolen i Molde, Molde, Norge

Morsomt og meningsfullt: Personer med demens sine erfaringer med fysisk aktivitet
Bakgrunn: Fysisk aktivitet er viktig for å opprettholde god helse og livskvalitet. Personer med demens er
mindre fysisk aktive enn kognitivt friske. Grunnene til det er multifasetterte, og kan være sosiale,
psykologiske og fysiologiske. Personer med demens mottar ofte tjenester som dagaktivitetstilbud,
hjemmetjenester eller sykehjem. Avhengig av hvor de er i sykdomsforløpet så har mange behov for hjelp
eller assistanse for å delta i fysiske aktiviteter. Når vi skal utvikle passende tjenester for disse personene, og
sikre lik tilgang til helsefremmende tiltak, så må vi være bevisste deres behov og preferanser angående
fysisk aktivitet. Målet til denne studien var å undersøke personer med demens sine erfaringer med fysisk
aktivitet.
Metode: Blant 35 personer med demens som ble intervjuet om behov, snakket 27 personer om sine
erfaringer med fysisk aktivitet. Disse funnene ble analysert separat. Det ble benyttet en fenomenologiskhermeneutisk tilnærming.
Resultat: Analysen avslørte tre hovedkategorier angående erfaringer med fysisk aktivitet: 1. Å være fysisk
aktiv gir positive opplevelser. Deltakerne snakket om naturopplevelser, mestringsfølelse og eufori etter
trening. 2. Å være fysisk aktiv er meningsfullt. Den daglige turen var en viktig og meningsfull rutine for
mange, og for mange ga fysisk aktivitet innhold til dagen. Flere fikk bekreftet identiteten sin gjennom å
være fysisk aktiv. 3. Å være aktiv er utfordrende. Deltakerne beskrev forskjellige barrierer for å være fysisk
aktiv, for eksempel redusert balanse, mangel på motivasjon og avhengighet av andre for å gå ut.
Konklusjon: Mange av deltakerne ga uttrykk for at fysisk aktivitet var viktig for dem. Det er essensielt at
pårørende og helse- og omsorgspersonell er klar over hvilken rolle fysisk aktivitet spiller i livet til mange
mennesker med demens, slik at egnede tiltak kan iverksettes for å opprettholde god helse og livskvalitet.
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Inhalering av kald luft sin påvirkning på utvikling og grad av
anstrengelsesutløst laryngeal obstruksjon (EILO).
Fysioterapeut Haakon Kvidaland1,2, Førsteamanuensis Silje Mæland2, Førsteamanuensis Hege Clemm2,4,
Professor Ola Drange Røksund3,4, Medisinstudent Sandra Stadheim2, Professor Jon Hardie2
1

Energisenteret for barn og unge, Haukeland Universitetssjukehus, Bergen, Norge, 2Universitetet i Bergen, Bergen, Norge,
Høyskolen på Vestlandet, Bergen, Norge, 4Barne- og ungdomsklinikken, Haukeland Universitetssjukehus, Bergen, Norge
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Innledning
Exercise induced laryngeal obstruction (EILO) er den internasjonale betegnelsen på en inspiratorisk
obstruksjon i strupen underveis i aktivitet. Prevalensen blant ungdom og unge voksne er funnet å være
rundt fem til syv prosent i Nord-Europa. Det er funnet en betydelig høyere prevalensen blant vinterutøvere
(27 prosent). Forskere diskuterer om EILO påvirkes hos pasienter med EILO når de inhalerer kald luft. Det er
derimot foreløpig ingen studier som har undersøkt om inhalering av kald luft påvirker grad av EILO hos
pasienter med EILO. Hensikten med denne studien er å undersøke om inhalering av kald luft påvirker
utvikling og grad av EILO hos denne pasientgruppen.
Metodebeskrivelse
Studien har et randomisert design. Deltakerne gjennomførte to «continous laryngoscopy during exercisetest» (CLE-test), gullstandarden for å diagnostisere EILO. Deltakerne løp en gang med inhalering av kald luft
og en gang i romtemperert luft. I hvilken rekkefølge de skulle gjennomføre de ulike testene ble randomisert.
Begge testene ble gjennomført i løpet av 14 dager. Lungefunksjonsmålinger ble gjennomført før og etter
CLE-testene for å utelukke andre luftveisrelaterte sykdommer.
Sammendrag av resultatene
Foreløpig har to kvinnelige pasienter med gjennomsnittlig alder på 27.5 år gjennomført prosedyren
beskrevet over. Dette ble gjennomført for å studere om metoden med å kombinere CLE-test med inhalering
av kald luft er gjennomførbart. En av to fikk påvist EILO i romtemperert luft. Begge fikk påvist EILO når de
inhalerte kald luft. En av deltakerne avsluttet testen tidligere når hun inhalerte kald luft, sammenlignet med
i romtemperert luft.
Diskusjon og konklusjon
To pasienter har gjennomført og vist at å kombinere CLE-test med inhalering av kald luft er gjennomførbart.
Det er nødvendig med flere deltakere for å si noe om inhalering av kald luft kan påvirke utvikling og grad av
EILO. Datainnsamling med ytterligere 30 pasienter med EILO har startet. Resultatene blir tatt med på
Fysioterapikongressen 2022.
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TBT- Tverrfaglig barnehageteam, et samarbeidsprosjekt mellom ulike
virksomheter og barnehagene i Stavanger kommune
Fagutvikler Fysioterapi Louise Warem1, Spesialfysioterapeut Tone Marie Gartha Hammer1,
Spesialfysioterapeut Ellen Isaksen1
1

Fysio- og ergoterapitjenesten, Stavanger Kommune, , Norge

Kunnskap og dokumentasjon viser at utsatte barn og unge ikke blir oppdaget tidlig nok (Hdir 2018).
Helsedirektoratet fremhever at det er behov for styrket innsats for et systematisk arbeid med identifisering,
oppdagelse og oppfølging av utsatte barn, unge og deres foresatte (Hdir 2018). Stavanger kommune har i
flere år jobbet systematisk med tidlig tverrfaglig innsats. Fysio- og ergoterapitjenesten har vært en viktig
aktør i dette arbeidet, og samarbeidet har utviklet og endret seg opp gjennom årene, gjennom prosjekt- og
utviklingsarbeid. Kommunen jobber i dag etter modell med tverrfaglig barnehageteam (TBT), sammensatt
av fagpersoner fra helsestasjon, PPT, barnevern, fysio- og ergoterapi og interkulturelt veilederkorps.
Mål: Tidlig og tverrfaglig innsats for barn mellom 0-6 år.
Hensikt: Legge til rette for et best mulig oppvekstmiljø tidligst mulig, med sikte på å oppdage, følge opp og
forebygge vansker hos barn. Bidra til kunnskap, kompetanse og utvikling for personalet i barnehagen slik at
barn får tidlig og riktig hjelp.
Metode: Tjenesteutvikling gjennom systematisk organisering av tverrfaglig og tidlig innsats. TBT jobber etter
metoden reflekterende team, er organisert i åtte bydelsteam, og har ukentlige tverrfaglige møter.
Barnehagene melder casene til TBT. Teamene reflekterer i saker på system- og individnivå, og bistår
barnehagene i oppfølging av enkeltbarn og barnegrupper gjennom observasjon, råd og veiledning.
Resultat: Organiseringen gjør at TBT er lett tilgjengelig for barnehagene. En spørreundersøkelse fra 2020
viser at TBT har gjort det lettere for barnehagene å søke hjelp hos andre instanser, og det er lav terskel for å
drøfte ulike problemstillinger. Fysioterapeut bidrar til den helhetlige ivaretakelsen av henviste barn,
gjennom kunnskap om motorikk, funksjon, aktivitet og deltakelse.
Konklusjon: TBT ivaretar både det enkelte barnet og systemet i barnehagene. Arbeidsmodellen fører til
kompetanseheving for teamet og de ansatte i barnehagene, og modellen gir grunnlag for videre utvikling av
styrket barnehagetilbud i Stavangerbarnehagen.
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Pasientforløp de første 3 månedene etter hjerneslag – Tjenestetilgang,
tidspunkt og sammenheng med helserelatert livskvalitet
PT MSc Anne Silja Mäkitalo Leer1,2, PhD Øystein Døhl1,2, PhD Pernille Thingstad1, PhD Mari Gunnes3, PhD
Torunn Askim2
1
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Bakgrunn: Personer som har gjennomgått hjerneslag representerer en stor og ressurskrevende
pasientgruppe, og man er avhengig av godt samarbeid mellom spesialist- og primærhelsetjenestene for å
sikre et best mulig forløp. Strukturerte pasientforløp er og skal implementeres på sykehus og i kommuner.
Formålet med denne studien er å evaluere pasientforløp for personer med hjerneslag. Vi vil se på hvordan
tidspunkt for og tilgang til helsetjenester påvirker helserelatert livskvalitet fra sykehusutskrivelse inntil 3
måneder senere, og om dette samsvarer med pakkeforløp hjerneslag fase 2 og generisk pasientforløp.
Metode: Dette er en longitudinell kohortstudie basert på registerdata fra Norsk hjerneslagsregister (NHR),
Norsk pasientregister, databasen for Kontroll og utbetaling av helserefusjoner (KUHR) og pasientjournaler, i
tidsrommet fra sykehusutskrivelse til 3 måneder etter hjerneslag. Aktuelle deltakere må ha diagnosen
hjerneslag fra 2019 eller 2020, være bosatt i Trondheim kommune, vært behandlet på slagenheten ved St.
Olavs hospital og være inkludert i NHR. Estimert antall deltakere er 800 personer. Forbruk av kommunal
fysioterapi og andre helsetjenester hentes fra KUHR og journalsystem. Helserelatert livskvalitet målt med
EQ5D ved 3 måneder hentes fra NHR.
Resultater/funn: Dette er et pågående prosjekt og resultatene forventes ferdigstilt i 2022.
Diskusjon og konklusjon: Denne studien vil bidra med ny kunnskap om pasientforløp og tjenestetilbud i
overgangen mellom spesialist- og primærhelsetjenesten. Særlig vil vi synliggjøre hvordan
fysioterapitjenester i denne fasen av pasientforløpet etter hjerneslag nyttiggjøres. Studien vil kunne gi
nyttig kunnskap om sammenhengen mellom tjenestetilbud og helserelatert livskvalitet i en viktig første fase
av rehabilitering etter hjerneslag. Doktorgradsprosjektet er finansiert av Trondheim kommune og Norges
forskningsråd gjennom offentlig PhD.
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UTVIKLING AV EN SAMMENSATT OPPFØLGING MED FOKUS PÅ
FUNKSJONSBEDRING, FYSISK AKTIVITET OG JOBBMESTRING HOS
PERSONER MED MS: ET FAGUTVIKLINGSPROSJEKT
Fysioterapeut, professor Britt Normann1,3, Fysioterapeut, spesialist i Nevrologisk fysioterapi MSc Hanne
Fikke3, Fysioterapeut, spesialist i nevrologisk fysioterapi MSc Stine Susanne Haakonsen Dahl1,4, Fysioterapeut,
Spesialist I Nevrologisk Fysioterapi (phd) Ellen Arntzen1,2,3
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Innledning/Bakgrunn
Multippel sklerose (MS) er en kronisk, nevrologisk sykdom som kan gi utfordringer med balanse og
gangfunksjon. Selv om de fleste med MS har små til moderate funksjonsutfordringer, er redusert fysisk
aktivitetsnivå vanlig, også i tidlig fase, og mange faller tidlig ut av arbeidslivet. Funksjon, fysisk aktivitet og
arbeid adresseres ikke systematisk verken i spesialist eller kommunehelsetjenesten og tverrfaglig oppfølging
er lite anvendt. Det er behov for å utvikle og prøve ut tiltakspakker som knytter sammen MS-poliklinikk og
fysioterapi i kommunene for å bedre tjeneste-tilbudet til personer med MS når det gjelder funksjon, fysisk
aktivitet og arbeid.
Metode
Prosjektet har et utprøvingsdesign med mål om å utvikle og prøve ut en ny, tverrfaglig og sammensatt
oppfølging for personer med MS (CoreDISTparticipation) på tvers av helsetjenestenivå. Prosjektet
gjennomføres ved MS-poliklinikken Nordlandssykehuset HF Bodø, og to kommuner, og inkluderer 15
personer med MS. CoreDISTparticipation innebærer 10 uker oppfølging; 1) funksjonsvurdering hos
fysioterapeut på MS-poliklinikken og digital samtale om arbeid med MS-sykepleier. 2)Gruppebasert trening
med fysioterapeut i hjem-kommunen 60 minutter 2 ganger per uke; først 4 uker inne i små grupper med
fokus på underliggende aspekter ved balanse. Et digitalt samarbeidsmøte med deltaker, MS-sykepleier,
fysioterapeut og arbeidsgiver adresserer arbeid og fysisk aktivitet. 3) Deretter følger 4 uker ute-trening i
større grupper hvor balanse og fysisk aktivitet integreres. Et digitalt hjelpemiddel for å støtte egentrening
utvikles. Standardiserte tester på balanse, gangfunksjon, fysisk aktivitet, livskvalitet og barrierer i arbeid
gjennomføres ved oppstart, i uke 5 og uke 10. Quest-backs vil benyttes for å undersøke pasienters,
fysioterapeuters, MS-sykepleiers og arbeidsgiveres erfaringer.
Resultater
Kommer innen utgangen av november 2021.
Konklusjon/betydning av funnene
Prosjektet innebærer utvikling og utprøving av en sammensatt oppfølging som kan bidra til tilpassede
tjenester til rett tid for personer med MS. Intervensjonen skal utforskes videre i en pilot-randomisert
kontrollert studie og en kvalitativ studie.
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Digitale forebyggende treningsgrupper med voksne og eldre voksne
hjemmeboende
Spesialfysioterapeut Ingerid Laukli1, Fysioterapeut Maren Løland Johansen1
1

Drammen Kommune, DRAMMEN, Norge

Bakgrunn
I Drammen kommune var Sterk og stødig, forebyggende gruppetreninger for seniorer holdt stengt under
hele pandemien. Forsking viser at digital deltagelse kan ha positiv effekt på fysisk og mental helse, og
deltagelse i digitale treningsgrupper kan ha samme positive effekt som ved fysisk oppmøte hos yngre
deltagere. Dette var lite utprøvd for eldre voksne. Eldre voksne bruker internett mindre variert enn yngre og
de færreste har brukt videokonferanse, men forskning viser at de er motivert for å lære teknologi, spesielt
når de ser at de kan få bruk for ferdighetene.
Hensikten med prosjektet var å høste erfaringer rundt eldre voksnes mestring og opplevelse av å delta på
digital trening.
Metode
Deltagere ble rekruttert fra etablerte Sterk og stødig-grupper og fra Frisklivssentralen. Deltagerne fikk
individuell opplæring etter behov og deltok på digitale treningstimer, med toveis kommunikasjon, ledet av
fysioterapeut. Det ble gjennomført semi-strukturerte intervju av 12 deltagere som er oppsummert i en
rapport.
Resultater/funn
34 deltagere fra Sterk og stødig og 20 deltagere fra Frisklivssentralen deltok på digital trening fordelt på seks
grupper. Deltagerne hadde stabilt oppmøte og opplevde god effekt av treningen, god effekt på mestring av
digital plattform, forpliktelse til å møte og at treningen bidro til å ivareta sosial kontakt. Instruktørens
kompetanse var viktig for deltagerne.
Diskusjon og konklusjon
De fleste deltagerne mestret godt å delta på digital trening og opplevde samme effekt av treningen som ved
fysisk oppmøte. Dette samsvarer med forskning på yngre aldersgrupper. Resultatene bekrefter også at eldre
voksne kan være motivert for å lære digitale verktøy, dersom de får bruk for ferdighetene. Noen deltagere
sa at de ikke hadde andre tilbud de mestret, enn det digitale. I situasjoner hvor pasienter ikke kan delta
fysisk, kan litt opplæring digitalt og digitale tilbud være nok til å gi effektiv trening med god effekt.
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Digital transformasjon i høyere utdanning: Læreres perspektiver på
betydningen for fysioterapeututdanning
Stipendiat Nina Ødegaard1, 1.amanuensis Yngve Røe1, 1.amanunsis Tone Dahl-Michelsen1
1

OsloMet, Oslo, Norge

Bakgrunn
Utviklingen og implementering av digital teknologi i undervisning og læring har potensiale til å bedre
undervisningskvalitet og tilby undervisning uavhengig av tid og sted. Likevel kan en studentsentrert
tilnærming knyttet til digital undervisning utfordre etablerte oppfatninger og tilnærminger til undervisning.
Hvordan lærere ser på digital teknologi i undervisning- og læring i profesjonsutdanning, har vært begrenset
forsket på. I denne studien var målet å undersøke fysioterapeutlæreres syn på-, erfaringer med digital
undervisning og faktorer som påvirker implementering av digital undervisning.
Metode
Datamaterialet i studien er basert på kvalitative intervjuer av 12 lærere i bachelor og masterutdanning i
fysioterapi ved tre forskjellige utdanningssteder i Norge. Intervjuene ble analysert ved hjelp av induktiv
tematisk analyse.
Resultater
Alle unntatt en av lærerne hadde tidligere erfaringer med digital utdanning. Forståelsen av og holdningene
til digital utdanning var ambivalent blant lærerne og synes å være relatert til deres tekniske ferdigheter og
oppfatninger av undervisning og læring. Flere av lærerne mente at digital undervisning ville endre
underviserrollen. Samtidig så de en mulighet for at den digitale transformasjonen av undervisningen ville
innebære mer tid til praktisk ferdighetsundervisning og studentaktive undervisningsmetoder. Lærerne
fremhevet manglende utdanningsledelse, lite tid, egen kompetanse, utilstrekkelige støttefunksjoner og
fravær av undervisningssamarbeid som barrierer for implementering av digital utdanning.
Diskusjon og konklusjon
Funnene bidrar til økt forståelse av læreres perspektiver på digital undervisning i fysioterapeututdanning.
Resultatene indikerer at lærerne er ambivalente til om digital utdanning både kan egne seg i og fornye
fysioterapeututdanning. Samtidig viser funnene at flere undervisere er positive til å endre sin
underviserrolle og til en mer studentsentret læringsorientering som digital teknologi kan understøtte og
bidra til. Resultatene viser at det er behov for å styrke samarbeid med kolleger, tydelig utdanningsledelse,
egen digital kompetanse og støttefunksjoner i institusjonen. Funnene vil kunne bidra inn i digital
transformasjon av undervisning og læring i fysioterapeututdanning.
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HELSERELATERT LIVSKVALITET, FYSISK AKTIVITET OG FYSISK FORM HOS
BARN MED JUVENIL IDIOPATISK ARTRITT
Masterstudent Mari Svanes Flem1,2, Fysioterapeut/forsker/professor Hanne Dagfinrud3, Overlege/professor
Helga Sanner1, Spesialist i barne- og ungdomsfysioterapi/PhD Kristine Risum1,2
1

OsloMet-storbyuniversitetet, Oslo, Norge, 2Oslo universitetssykehus, Oslo, Norge, 3Diakonhjemmet sykehus, Oslo, Norge

Tilknytning til prosjekt: «Physical activity and physical fitness in juvenile idiopathic arthritis» (UiO/Oslo) ved
Oslo universitetssykehus (OUS) av Kristine Risum.
Bakgrunn
Tidligere studier har vist at barn med juvenil idiopatisk artritt (JIA) har redusert helserelatert livskvalitet
(HRQoL). Introduksjonen av biologiske legemidler i 1999/2000 har bidratt til betydelige forbedringer innen
behandlingen av JIA. Allikevel er det er lite kunnskap om HRQoL hos barn diagnostisert med JIA etter
introduksjonen av biologiske legemidler. I motsetning til tidligere studier er det nylig vist at norske barn
med JIA ikke er mindre fysisk aktive eller har dårligere fysisk form enn jevnaldrende uten JIA.
Sammenhengen mellom HRQoL og fysisk aktivitet og fysisk form hos barn med JIA er imidlertid lite
undersøkt. Videre er det manglende kunnskap om hvorvidt sykdomsrelaterte variabler som alvorlighetsgrad
av JIA og sykdomsvarighet har innvirkning på HRQoL. Hensikten med denne studien er å sammenligne
HRQoL hos barn med JIA diagnostisert etter introduksjonen av biologiske legemidler med kontroller, samt å
undersøke sammenhengen mellom HRQoL og objektivt målt fysisk aktivitet, fysisk form og ulike
sykdomsrelaterte variabler.
Metode
60 pasienter fra Oslo universitetssykehus (30 persisterende oligo JIA/30 polyartikulær JIA) i alderen 10-16 år
(83% jenter) og 60 alders- og kjønnsmatchende kontroller tilfeldig trukket fra folkeregisteret ble inkludert.
HRQoL ble målt på ett tidspunkt med Peadiatric Quality of Life Inventory (PedsQL). Fysisk aktivitet ble målt
med akselerometer over 7 dager og fysisk form ble målt som maksimalt oksygenopptak med tredemølletest
til utmattelse. Ulike sykdomsvariabler ble registrert. Dataene vil bli analysert med deskriptive analyser, ttest/Mann-Whitney-u-test, Pearson´s/Spearman-test og multippel lineær regresjon.
Resultater og implikasjon
Statistiske analyser vil gjennomføres og resultatene presenteres i tilfelle aksept på fysioterapikongressen.
Resultatene i denne tverrsnittstudien vil bidra til å heve mangelfull kunnskap om HRQoL hos barn med JIA.
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EVALUERING AV FYSISK FUNKSJON HOS PASIENTER MED KOLS SOM
DELTAR PÅ LUNGEREHABILITERING
Førsteamanuensis Bente Frisk1,2, Ph.d. stipendiat, MSc, fysioterpaeut Kiri Lovise Njøten1, MSc, fysioterpauet
Mari Botner Nilsen1, MSc student, fysioterapeut Åse Iren Steine2, Fysioterapeut Katrine Mikkelson2,
Professor, fysioterapeut Liv Heide Magnussen1
1

Høgskulen på Vestlandet, Institutt for helse og funksjon, Bergen, Norge, 2Helse Bergen, Fysioterapiavdelingen, Bergen,
Norge

Bakgrunn: Lungerehabilitering er anbefalt for personer med kronisk obstruktiv lungesykdom (kols), og
evaluering av fysisk funksjon skal gjennomføres før og etter behandlingen. Antallet funksjonstester for
pasientgruppen har økt den senere tid, hvor enkelte av disse testene er mindre ressurskrevende å
gjennomføre for pasient og i klinisk praksis enn de mer etablerte gangtestene.
Hensikt: Å undersøke om 6-minutters gangtest (6MWT), Incremental Shuttle Walk Test (ISWT), Endurance
Shuttle Walk Test (ESWT), 30 sekunder-reise-sette-seg-test (30STST) og trappetest er egnet til å evaluere
endring i fysisk funksjon etter deltakelse på lungerehabilitering hos pasienter med kols. Videre vil
korrelasjon mellom testene undersøkes, for å se om de måler samme eller ulike aspekt av fysisk funksjon.
Metode: I denne pre-post-test-studien vil 50 pasienter diagnostisert med kols bli testet med 6MWT, ISWT,
ESWT, 30STST og trappetest før og etter lungerehabilitering. Deskriptiv statistikk (gjennomsnitt, median og
prosent) benyttes for å beskrive deltakerne og paret t-test for å undersøke endring i fysisk funksjon.
Sensitivitet for endring undersøkes med Cohens d hvor en effektstørrelse på 0,2 vurderes som liten, 0,5 som
moderat og over 0,8 som stor. For å undersøke korrelasjon mellom testene benyttes Pearson’s
korrelasjonskoeffisient. Signifikansnivået blir satt til p<0,05.
Resultat: Data er samlet inn på 47 pasienter og inklusjon av deltakere vil ferdigstilles i november 2021.
Resultatene vil være klare til presentasjon på Fysioterapikongressen.
Diskusjon og konklusjon: Sensitivitet for endring og graden av korrelasjon som undersøkes i denne studien
kan indikere om 30STS og trappetest kan brukes for å måle fysisk funksjon hos pasienter med kols før og
etter lungerehabilitering. Dersom det viser seg at disse testene er egnet til å evaluere endring i fysisk
funksjon etter rehabilitering kan dette være måleverktøy som kan implementeres i det kliniske arbeidet, slik
at færrest mulig målverktøy brukes både med tanke på belastning for pasienten og ressursbruk.
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Brukerperspektiv på digital rehabilitering i spesialisthelsetjenesten
Fysioterapeut/førsteamanuensis Brita Stanghelle2, Spesialist i psykiatri, lege Trygve Moe1,
Fysioterapeut/Førsteamanuensis Yngve Røe2, Fysioterapeut Morten Bakken1
1

Frisk Spesialist , Oslo, Norge, 2Institutt for fysioterapi, OsloMet, Pilestredet 44, Oslo, Norge

Bakgrunn: Rehabilitering levert over digitale plattformer ble brått en realitet under utbruddet av COVID-19
pandemien. Digitale intervensjoner som er bruker-sentrerte og varierte i instruksjon og støtte, kan mulig
være effektive for å adressere spesifikke tilstander og individuelle behov. Fortsatt er bruk av digitale
rehabiliteringstjenester lite undersøkt innen behandling og rehabilitering av langvarige
muskelskjelettsmerter. Hensikten med kvalitetsutviklingsprosjektet å kartlegge brukererfaringer av digitale
rehabiliteringstjenester.
Metode: 101 pasienter (av totalt 510) som deltok ved poliklinisk rehabilitering for smerte, overvekt eller
arbeidsrettet rehabilitering ved Frisk Spesialist i perioden august 2020 til august 2021 besvarte den
anonyme spørreundersøkelsen på nettskjema. Bakgrunnsvariabler som alder, kjønn, utdanning,
norskkunnskaper og type rehabilitering ble samlet inn. Deskriptiv statistikk ble brukt for å beskrive
datamaterialet.
Resultater: 80 % av deltakerne var kvinner. De var i alderen 20 – 69 år, og 58 % var mellom 40-59 år. 88 %
oppga å forstå norsk svært godt. 43 % hadde høyere utdanning. Mer enn tre av fire deltakere (76,5%)
rapporterte at de fikk god kontakt i videosamtalene. Videre svarte de at de lett fikk med seg innholdet i den
digitale undervisningen (82,5 %). Derimot syntes 34 % det var vanskelig å følge opp fysisk aktivitet hjemme
og bare 49, 5 % følte seg som del av en gruppe.
Diskusjon/konklusjon: Digitale rehabiliteringstjenester er godt egnet til læring og for å etablere god relasjon
til behandler, men kan ha begrensninger når det gjelder gruppetilhørighet og pasientens egen oppfølging av
tiltak. Resultatene må tolkes i lys av pandemien, der hel eller delvis digital rehabilitering var det eneste
alternativet. På grunn av den høye andelen med gode norskferdigheter, vet vi heller ikke om
befolkningsgrupper vi fra før vet er sårbare når det gjelder digital helsekommunikasjon, hadde mer negative
opplevelser. For videre utvikling av tjenestene kan brukerundersøkelser sammen med kvalitative
forskningsintervjuer gi bredde og dybde til brukerperspektivet.
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Helsekompetanse ved langvarige muskelskjelettsmerter
Fysioterapeut/førsteamanuensis Brita Stanghelle1, Kirsti Riiser1, Yngve Røe1
1

Institutt for fysioterapi , OsloMet, , Oslo, Norge

Bakgrunn: Personer med muskelskjelettlidelser tilhører den sykdomsgruppen med størst behov for
rehabiliteringstjenester globalt sett. Kliniske retningslinjer anbefaler pasientsentrert rehabilitering, effektiv
kommunikasjon og samvalg som sentrale elementer. Helsekompetanse er å finne, forstå, vurdere og
anvende helseinformasjon, og konseptet er derfor svært relevant i denne sammenhengen. En ny, norsk
kartlegging viser at en tredel av befolkningen har så lav helsekompetanse at de ikke er i stand til å gjøre best
mulige valg for egen helse. Blant innvandrere er tendensen enda sterkere. Helsekompetanse hos
pasientgrupper med muskelskjelettlidelser er til nå lite undersøkt. Hensikten med denne studien er å
undersøke nivå av helsekompetanse blant deltakere i et langvarig rehabiliteringstilbud for pasienter med
muskelskjelettlidelser, og å utforske hvordan helsekompetanse er assosiert med og forklarer endring i
kliniske variabler over tid. Det vil bli lagt særlig vekt på å rekruttere deltakere med innvandrerbakgrunn for å
sikre heterogenitet.
Metode: Studien er en prospektiv kohortestudie. Vi vil rekruttere deltakere over 18 år med hoveddiagnose
relatert til langvarige muskelskjelettsmerter, som deltar i tverrfaglig rehabilitering med mål om bedret
funksjon og mestring. Rehabiliteringstilbudet er basert på biopsykososial modell og består av
pasientundervisning, trening/fysisk aktivitet og individuelle konsultasjoner. Tilbudet gis tre ganger pr uke i
12 uker. Helsekompetanse, digital helsekompetanse, livskvalitet, smerte, psykiske symptomer og fysisk
funksjon vil bli målt ved oppstart, 12 uker og 1 år. Deskriptiv statistikk, t-tester og/eller multippel lineær
regresjon og latent class analyser vil bli brukt for å identifisere karakteristiske pasientforløp.
Forventede resultater: Studien er et samarbeidsprosjekt mellom forskere ved fysioterapeututdanningen
OsloMet og Frisk Spesialist. Estimert studiestart er våren 2022, og resultater vil bli presentert i form av
fagfellevurderte vitenskapelige publikasjoner og muntlige konferansebidrag.
Konklusjon: Studien vil gi ny kunnskap om helsekompetanse blant personer med muskelskjelettsmerter, og
representerer et første steg på veien for å utvikle mer helsekompetente intervensjoner for denne
pasientgruppen.
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Mellom endring og aksept: Fysioterapeuters profesjonelle praksis i møte
med overvektige pasienter.
Fysioterapeut Eveline Benschop1, Fysioterapeut Martina Kaufmann2, Førsteamanuensis, Fysioterapeut Tone
Dahl-Michelsen3
1

Sunnaas Sykehus, Nesodden, Norge, 2Ullevål Sykehus, Oslo, Norge, 3Oslo Metropolitan University - Storbyuniversitet,
Oslo, Norge

Bakgrunn:
Gitt nedslående resultater i dagens overvektsbehandling, samt økende prevalens av overvekt, mener vi det
er behov for å styrke fysioterapeuters profesjonelle praksis i arbeidet med overvektige pasienter. Derfor
undersøkes det i denne studien hvordan fysioterapeuter forstår og forholder seg til overvekt i klinisk
fysioterapipraksis.
Metode:
Tematisk analyse av individuelle dybdeintervju med fire fysioterapeuter som arbeider i ulike typer klinisk
praksis.
Resultater/funn:
Overvekt tematiseres på ulike måter i fysioterapeutenes kliniske praksis. Fysioterapeutene forstår og
forholder seg til overvekt som en del av en helhet som bidrar til og/eller er med på å opprettholde
pasientens problem. Samtidig dreier helheten seg også om en større kompleksitet der overvektsforståelsen
beveges i et spenn mellom fokus på endring og aksept av pasientens kropp. I sin kliniske praksis legger
fysioterapeutene vekt på funksjonsforbedring fremfor vektreduksjon. Funnene viser at normative
holdninger kommer til uttrykk i og påvirker møtene mellom pasient og fysioterapeut. Samtidig er
fysioterapeutene opptatt av å ikke stigmatisere pasientene, men deres praksis mangler her en overordnet
profesjonell diskurs.
Diskusjon og konklusjon:
Overvekt og vekt-stigmatisering er dokumentert som et økende problem. Lite forskning tar for seg
fysioterapeuters erfaringer fra dette feltet. I denne studien belyses konkrete sider av fysioterapeuters
erfaringer i møte med overvektige pasienter i klinisk praksis. Resultatene viser hvordan normative
holdninger kan komme til uttrykk i møte mellom pasient og fysioterapeut, samt en bekymring for å
stigmatisere denne pasientgruppen. I arbeid med overvektige pasienter kan fysioterapeuters profesjonelle
praksis styrkes gjennom å øke fokuset på aksept av pasientens kropp, fremfor endring. Det er essensielt at
flere studier undersøker hvordan fysioterapeuter som faggruppe aktivt kan bidra til reduksjon av
stigmatisering av overvektige pasienter for å øke kvalitet i behandlingstilbudet til denne pasientgruppen.
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Fatigue, hjerneslag-spesifikk livskvalitet og funksjon 4 år etter hjerneslag
PhD., MSc., Spesialist i Nevrologisk Fysioterapi Synne Pedersen1
1

Universitetssykehuset Nord Norge, Tromsø, Norge

Bakgrunn
Fatigue etter hjerneslag er en vanlig problemstilling, selv hos pasienter som kommer seg godt fysisk. Flere
studier har sett på sammenheng mellom fatigue og helserelatert livskvalitet med generiske måleinstrumenter, men svært få studier har undersøkt assosiasjonen mellom hjerneslagspesifikk helserelatert
livskvalitet og fatigue i sen-forløpet etter hjerneslag. Denne studien har til hensikt å undersøke om helserelatert livskvalitet, målt med det multidimensjonale hjerneslagspesifikke spørreskjemaet 'Stroke-Specific
Quality of Life (SSQOL) scale', kan predikere fatigue 4 år etter hjerneslaget. Videre undersøkes det om, og i
hvilken grad, komponentene 'fysisk funksjon' og 'kognitiv, sosial og emosjonell funksjon' i SSQOL assosierer
med fatigue fra 1 til 4 år etter hjerneslag.

Metode
Studien er en prospektiv longitudinell kohort studie. Studiepopulasjonen inkluderer 149 voksne personer
som har gjennomgått hjerneslag, som har vært innlagt slagenhet, og som har svart på selv-rapporterte
spørreskjema 1 og 4 år etter hjerneslag.
Akuttdata fra Norsk Hjerneslagregister med demografiske data og hjerneslagkarakteristika anvendes. Ett år
etter hjerneslag benyttes oppfølgingsdata med hjerneslag-spesifikk livskvalitet og funksjon, samt
måleinstrument på angst og depresjon. Ved 4 års oppfølging ble det gjentatt registreringer av funksjon,
helserelatert livskvalitet og angst/depresjon. I tillegg ble spørreskjemaer for fatigue benyttet (Fatigue
Severity Scale og Chalder Fatigue Questionnaire).
Regresjonsanalyser benyttes for å se på assosiasjoner mellom helserelatert livskvalitet, funksjon og fatigue
fra 1 år til 4 år etter hjerneslag.
Analyser av data er under bearbeiding.

Implikasjoner
Hjerneslag rammer mange mennesker, og kan gi mange leveår med ulike funksjonshemminger. Fatigue er
utbredt og ofte en langvarig konsekvens som medfører tap av aktiviteter og redusert livskvalitet. Årsaker og
sammenhenger som kan forklare fatigue i sen fase etter hjerneslag er mangelfull og ikke fullt ut forstått.
Denne studien vil gi ny kunnskap om fatigue, helserelatert livskvalitet og funksjon i senfase etter hjerneslag.

102
Norske referanseverdier for Short Physical Performance Battery (SPPB):
HUNT4 70+
Phd Stipendiat Kjerstin Næss Melsæter1,2, Førsteamanuensis Håvard Kjesbu Skjellegrind3, Professor Beatrix
Vereijken1, Forsker Gro Gujord Tangen4,5, Seniorforsker Bjørn Heine Strand4,5,6, Forsker Pernille Thingstad1,2
1

Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap, Fakultetet for medisin og helsevitenskap, NTNU, Trondheim, Norge,
Trondheim kommune, Trondheim, Norge, 3Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, Fakultetet for medisin og
helsevitenskap, NTNU, Levanger, Norge, 4Aldring og helse, Sykehuset i Vestfold HF, Norge, 5Institutt for helse og samfunn,
Universitetet i Oslo, Oslo, Norge , 6Folkehelseinstituttet, kroniske sykdommer og aldring, Oslo, Norge
2

Bakgrunn
Short Physical Performance Battery (SPPB) er et anbefalt verktøy for å beskrive endring i helsetilstand og
funksjon hos eldre, samt identifisere eldre med økt risiko for helse- og funksjonstap. SPPB brukes i økende
grad både i klinisk praksis og forskning i Norge, men det finnes per i dag ikke solide referanseverdier som er
representative for den eldste og skrøpeligste delen av befolkningen. Målet med studien var å beskrive fysisk
funksjonsnivå målt med SPPB i den eldste delen av befolkningen i Norge, og å se hvordan SPPB score
varierer med kjente helsedeterminanter som alder, kjønn og sosioøkonomisk status.
Metode
Mellom 2017-2019 ble alle innbyggere over 70 år, i tidligere Nord-Trøndelag og en bydel i Trondheim
invitert til å delta i den fjerde runden av Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT4 70+). Som en del av
undersøkelsen ble fysisk funksjon målt med SPPB. Deltakere som ikke var i stand til å møte på feltstasjon,
ble undersøkt i egen bolig eller institusjon. Variasjon i SPPB score og ganghastighet presenteres for alder,
kjønn og utdanningsnivå.
Resultater
SPPB ble gjennomført av 11,394 deltakere, med et aldersspenn på 70-105 år. Median SPPB score
(kvartilavstand) var 11 (8-12). Maksscore ble observert hos 33,4% og minimumsscore hos 4,6% av
deltakerne. Totalt 33% av deltakerne var over 80 år og 16% ble testet hjemme eller på institusjon. Menn
hadde gjennomsnittlig høyere SPPB score og ganghastighet enn kvinner, og lav utdanning var assosiert med
dårligere SPPB score for begge kjønn.
Diskusjon/konklusjon
Denne studien gir ny kunnskap om hvordan fysisk funksjon varierer i den eldre befolkningen i Norge. Dette
kan gi viktig styringsinformasjon for helsepolitikk og helseplanlegging. Studien viser at SPPB er et enkelt og
robust verktøy, som er gjennomførbar for de fleste eldre, og anbefales å inngå som en rutine når eldres
helse og risiko for funksjonssvikt skal kartlegges.
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IKART - Interkommunalt Ambulerende Rehabiliteringsteam
Spesialfysioterapeut Aila Skaara1, Prosjektleder, Fysioterapeut Ingvill Sveen1, Ergoterapeut, Stipendiat Randi
Skumsnes1
1

IKART, Interkommunalt Ambulerende Rehabiliteringsteam, Helsehuset i Stavanger, Norge

Bakgrunn
IKART er et interkommunalt ambulerende rehabiliteringsteam i Sør-Rogaland opprettet i 2019. Stavanger er
vertskommune.
Målgruppen for tilbudet er personer mellom 18 og 70 år som trenger intensiv og omfattende rehabilitering
etter utskrivning fra sykehus eller ved større fall i funksjon på grunn av skade eller sykdom. Over halvparten
av brukere har hatt hjerneslag.
Teamet består av fysioterapeut, ergoterapeut, psykolog og lege. Teamet har spesialkompetanse innen
nevrologiske og kognitive utfall. Teamet kan knytte til seg andre faggrupper ved behov. For tiden er det 10
kommuner i regionen med i samarbeidet.
Metode
IKART jobber tett sammen med brukerens hjemkommune og starter ofte i utskrivningsfasen fra sykehus.
IKART jobber klinisk der brukeren er, sammen med helsepersonell fra hjemkommunen, både for å styrke
intensiteten og for å bidra med kompetanse. Det sendes en anonym brukerundersøkelse til kommunene i
etterkant av tilbud.
Teamet bruker PSFS (Personspesifikk funksjonskala) som tverrfaglig målsettingsverktøy for å involvere
brukeren i målsettingsprosess og for å evaluere endring i brukerens egenopplevd funksjon i aktiviteter som
er viktige for han/henne.
Resultater
Totalt har 187 personer fått bistand fra IKART fra oppstart i 2019 til sommer 2021. PSFS resultater foreligger
for 65% av brukere. (Verktøyet kan ikke benyttes når bruker har store utfordringer med kognisjon eller
språk. Andre standardiserte tester og kartleggingsverktøy brukes i tillegg)
Gjennomsnittlig endring i PSFS-skåre fra før til etter tilbud fra IKART er 3,5. Endring på 2 poeng regnes som
klinisk betydningsfullt.
Erfaringer
Erfaringer og tilbakemeldinger viser at brukere og samarbeidspartnere er fornøyd med tilbudet og
samarbeidet.
PSFS oppleves som et svært nyttig verktøy. Brukerinvolvering og tverrfaglighet ivaretas ved å sette felles
mål. Bruk av PSFS bidrar til å synliggjøre endring.
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Skrøpelighet hos eldre voksne hjemmeboende som søker om helse- og
omsorgstjenester for første gang.
Spesialfysioterapeut Ingerid Laukli1, Professor Heidi Kristin Ormstad2, Professor Leiv Sandvik2
1

Drammen Kommune, Drammen, Norge, 2Universitetet i SørØstNorge, Drammen, Norge

Bakgrunn
Helsetjenester for å forebygge funksjonsfall hos eldre voksne hjemmeboende er et satsningsområde i norsk
kommunehelsetjeneste. Skrøpelighet kan reverseres og forebygges og effekten av intervensjon er størst
dersom det tilbys tidlig i forløpet. Det er ikke rutiner for å måle skrøpelighet og dermed liten kjennskap til
grad av skrøpelighet hos eldre voksne som tilbys forebyggende helsetjenester. Hensikten med studien var å
kartlegge forekomst av skrøpelighet hos eldre voksne som søker om kommunale helsetjenester for første
gang. Dette for å vurdere om nettopp dette tidspunktet er et egnet for å avdekke skrøpelighet tidlig nok.
Studien skulle også undersøke om SPPB eller foretrukket ganghastighet kan påvise skrøpelighet.
Metode
Det ble gjennomført et tversnittstudie på 116 eldre voksne som søkte helse og omsorgtjenester for første
gang. Deltagerne ble målt for skrøpelighet med Frieds’ fenotype. SPPB og foretrukket ganghastighet ble
også målt. Egnetheten av SPPB og foretrukket ganghastighet å avdekke skrøpelighet ble kalkulert.
Resultater/funn
Totalt sett var 62.1% skrøpelige. Ytterligere 29.3% var pre-skrøpelige. 87.1% hadde foretrukket
ganghastighet under 0.8 m/s og 68.1 % hadde under 10 poeng på SPPB. Det var signifikant sammenheng
mellom både lavere ganghastighet og lavere skår på SPPB og grad av skrøpelighet. Ganghastighet under 0.8
m/s hadde 99% sensitivitet og 68% spesifisitet for å avdekke skrøpelighet.
Diskusjon og konklusjon
Vi fant få andre studier som rapporterer på skrøpelighet for en tilsvarende populasjon. Denne studien
indikerer at eldre bør undersøkes for skrøpelighet når de søker helsetjenester i hjemmet for første gang, og
ideelt sett også før den tid. Videre er indikasjon for at måling av foretrukket ganghastighet egner seg for å
identifisere skrøpelighet. Dette samsvarer med tidligere forskning. Det er behov for flere studier for å
undersøke om man kan finne kjennetegn på når utvikling av skrøpelighet hos eldre starter, slik at
forebyggende intervensjoner kan tilbys til riktig tid.
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Fysioterapi ved langvarige underlivssmerter: En kvalitativ intervjustudie av
kvinners erfaringer med somatokognitiv terapi
Fysioterapeut/stipendiat Kristine Grimen Danielsen1, Fysioterapeut/stipendiat Mette Bøymo Kaarbø1,
Fysioterapeut Gro Killi Haugstad1,2, Fysioterapeut Slawomir Wojniusz1,3
1

Oslomet - Storbyuniversitetet, , Norge, 2Oslo Universitetssykehus, psykosomatisk avdeling, , Norge, 3Oslo
Universitetssykehus, nevrologisk avdeling, , Norge

Bakgrunn:
Provosert vestibulodyni (PVD) er en langvarig og sammensatt smertetilstand kjennetegnet av brennende
eller stikkende smerter ved kontakt mot vulvavestibulen. Det er en utbredt lidelse og antas å være den
vanligste årsaken til smerter under samleie blant unge kvinner. Kvinnenes seksuelle selvtillit, handlekraft og
helse er ofte nedsatt. Kunnskap rundt årsak og effektfulle behandlingstiltak er mangelfull, og man vet lite
om kvinnenes egne erfaringer med ulike behandlingstilnærminger. Studiens hensikt var å få bedre innsikt i
mentale og kroppslige prosesser som kan fremme seksuell helse blant kvinner med PVD som deltar i
somatokognitiv terapi, en utforskende fysioterapeutisk tilnærming med kognitive elementer.
Metode:
Ti kvinner med diagnosen PVD deltok i et somatokognitivt behandlingsforløp, som en del av den større
ProLoVe-studien. Individuelle, semistrukturerte intervjuer ble gjennomført med hver av deltakerne mot
slutten av behandlingsperioden, og igjen ett år etter avsluttet behandling. Intervjuene ble tatt opp på
lydbånd, transkribert verbatimt og analysert tematisk etter Braun og Clarke (2006). Et feministisk
embodiment perspektiv var teoretisk ramme for intervjuene.
Funn:
Sentralt i kvinnenes endringsfortellinger var beskrivelser av økt kroppslig kontakt og tillit, selvmedfølelse og
egenomsorg. Herunder ble kvinnenes erfaringer organisert i seks undertema: 1) Fra kroppslig distanse til
oppmerksomhet rettet innover i kroppen; 2) Fra vage og truende til forståelige kroppslige signaler og
reaksjoner; 3) Oppdagelse og adressering av uhensiktsmessige kroppslige vaner; 4) Utstøtt vulva: fra
unngåelse til nysgjerrighet og aksept; 5) Å rette fokuset mot egne behov og ønsker; 6) Fra sex som plikt og
prestasjon, til gjensidig glede og intimitet.
Diskusjon og konklusjon:
Funnene synliggjør hvordan en multimodal fysioterapeutisk tilnærming som somatokognitiv terapi kan være
til nytte for kvinner med langvarige underlivssmerter. Studien bidrar til å fremheve fysioterapeuters
potensiale til å sette i gang og støtte flere meningsfulle kroppslige og mentale prosesser som kan fremme
bedre seksuell helse blant kvinner med PVD.
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FORTSATT AKTIV: UTVIKLING AV ET GRUPPETRENINGSTILBUD FOR
HJEMMEBOENDE PERSONER MED KOGNITIV SVIKT OG DEMENS –
ORGANISERT MED STØTTE AV AKTIVITETSVENNER
MSc Arnhild J. Nygård2, Professor Kristin Taraldsen1, Forsker Gro G. Tangen4, Anette Brenden3, Forsker Randi
Granbo2
1

Oslomet, , Norge, 2NTNU, , Norge, 3Nasjonalforeningen for folkehelsen, , Norge, 4Aldring og Helse, , Norge

Bakgrunn
Eldre hjemmeboende personer med kognitiv svikt eller demens deltar ofte på få organiserte tilbud utenfor
eget hjem. I dette prosjektet ønsker vi å utvikle og evaluere et nytt gruppetreningstilbud for personer med
kognitiv svikt og demens i tre kommuner i Norge. Innholdet i treningen er en modifisert versjon av
treningskonseptet Sterk og Stødig som nå foregår i mer enn 80 kommuner i Norge for en relativ sprek
gruppe eldre som er i risiko for å tape funksjon. I tillegg til et modifisert innhold og færre deltakere per
gruppe, har vi organisert tilbudet med frivillige aktivitetsvenner som skal støtte deltakerne slik at de kan
delta. Målet med helseprosjektet er å evaluere både deltakernes og aktivitetsvennenes erfaringer med
deltakelse i dette nyutviklede gruppetreningstilbudet.
Metode
Dette er en kvalitativ studie som evaluerer helseprosjektet i Trondheim, Molde og Nordre-Follo. Deltakere,
både personer med kognitiv svikt og demens samt frivillige aktivitetsvenner deltar i fokusgruppeintervjuer
etter endt 12-uker med trening for å dele erfaringer med deltakelsen. Vi har intervjuet til sammen 13
deltakere og 8 aktivitetsvenner.
Resultater/funn
Dette er en pågående studie der siste intervju ble gjennomført i September 2020. Data vil bli transkribert og
analysert før Fysioterapikongressen, og resultater fra deltakernes erfaringer med det nye tilbudet vil bli
presentert.
Diskusjon og konklusjon
Det eksisterer flere tilbud om trening for eldre, men kun et fåtall er tilpasset personer med kognitive
utfordringer. I dette prosjektet har målet vært å utvikle og evaluere et nytt konsept der gruppetrening er
støttet med bruk av aktivitetsvenner. I tillegg til resultater fra intervjuene, ønsker vi også å presentere
hvordan slike tilbud kan bli igangsatt i nye kommuner samt å diskutere mulige suksessfaktorer for
implementering av slike tilbud.
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Effekten av klinisk beslutningsstøtte brukt i kommunehelsetjenesten på
klinikeres praksis og pasientutfall: En systematisk oversikt
Phd-stipendiat Rune Solli1, PhD Therese Brovold, PhD Linda Aimee Hartford Kvæl, PhD Nina Rydland Olsen
1

Institutt for fysioterapi, OsloMet Storbyuniversitetet, Pilestredet 44, 0167, Norge

Bakgrunn:
Hver tredje hjemmeboende eldre faller hvert år. Fall fører til skader, brudd, sykehusinnleggelser,
funksjonsbegrensninger, og dødsfall. Tiltak for å forebygge fall er effektive og kostnadseffektive, men
implementeringen har vært treg. Klinisk beslutningsstøtte kan øke klinikeres etterlevelse av
kunnskapsbaserte anbefalinger for fallforebygging. Vi gjennomførte en systematisk oversiktsstudie for å
undersøke 1) effekter av klinisk beslutningsstøtte brukt av klinikere i kommunehelsetjenesten på klinikeres
praksis og pasientutfall, og 2) hvilke faktorer som kjennetegner effektive kliniske beslutningsstøtter.
Metode:
Studien ble gjennomført i henhold til EPOC-anbefalinger. Vi søkte i MEDLINE, Embase, Cinahl, Cochrane
Library, Web of Science, AMED, og Google Scholar etter studier som undersøkte effekter av klinisk
beslutningsstøtte brukt i utredning av fallrisiko og/eller fallforebyggende tiltak av klinikere i
kommunehelsetjenesten. Utfall av interesse var klinikeres praksis så som etterlevelse av anbefalinger for
fallforebygging; pasientutfall så som antall fall og antall fallere, og eventuelle skadelige utfall. To forfattere
vurderte søkeresultatene i henhold til inklusjons- og eksklusjonskriterier, og vurderte risikoen for bias i de
inkluderte studiene ved bruk av Cochrane ROB 2 og ROBINS-I. Resultatene ble presentert etter anbefalinger
fra EPOC, og faktorer ved effektive kliniske beslutningsstøtter ble identifisert, undersøkt, og presentert i
henhold til GUIDES-rammeverket.
Resultater:
På Fysioterapi-kongressen 2022 vil vi presentere resultatene om effekter av klinisk beslutningsstøtte brukt
av klinikere i kommunehelsetjenesten på utfall så som klinikeres praksis og pasientutfall. Vi vil også bruke
GUIDES-rammeverket til å presentere egenskaper ved kliniske beslutningsstøtter som har vist effekt i å øke
klinikeres etterlevelse av kunnskapsbaserte anbefalinger for fallforebygging.
Diskusjon og konklusjon:
Denne systematiske oversiktsstudien er en del av FallPrevent-prosjektet ved OsloMet - Storbyuniversitetet.
Vår ambisjon er å bidra til å implementere kunnskapsbasert fallforebygging i konkret klinisk praksis i
kommunehelsetjenesten i Norge, som forhåpentligvis vil redusere antall fall og fallere, og bedre kvaliteten
på kommunale helse- og omsorgstjenester.
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BRUK AV SNUS PÅVIRKER BEINBYGGING HOS TENÅRINGER I LØPET AV EN
TO-ÅRS PERIODE, TROMSØUNDERSØKELSEN, FIT FUTURES
PhD/fysioterapeut Anne Winther3, PhD/fysioterapeut Ole Andreas Nilsen1, Professor/fysioterapeut Nina
Emaus1, PhD/Fysioterapeut Tore Christoffersen1,2, PhD/Sykepleier Elin Evensen1, PhD/fysioterapeut Gyrd
Thrane1, Professor/MD Anne-Sofie Furberg1,4, Professor/MD Guri Grimnes1,3, PhD/MBBS Luai Awad Achmed5
1

UiT Norges Arktiske Universitet, Tromsø, Norge, 2Finnmarkssykehuset HF, Alta, Norge, 3Universitetssykehuset NordNorge HF, Tromsø, Norge, 4Høgskolen i Molde, Molde, Norge, 5College of Medicine and Health Sciences, United Arab
Emirates University, Al Ain, United Arab Emirates

BAKGRUNN
Etablering av god beinhelse kan sees på som en primær strategi for å forebygge osteoporose, og grunnlaget
legges i barne- og ungdomsår. Målt beintetthet uttrykt som beinmasse per knokkelareal (aBMD), er et
uttrykk for beinets styrke og en kjent prediktor for bruddrisiko. Hovedmål i denne oppfølgingsstudien over 2
år, er å undersøke sammenhenger mellom bruk av snus og endring i beintetthet hos norske ungdommer.
METODE
I 2010-2011 inviterte vi alle 1. års elever fra regionens videregående skoler til en somatisk
helseundersøkelse, Tromsøundersøkelsen, Fit Futures. Vi målte aBMD i lårhals (FN), hel hofte (TH) og hel
kropp (TB) med en lav-grads rtg-undersøkelse (DXA). Spørreskjema ble brukt til å innhente informasjon om
røykevaner og snusbruk samt andre livsstilsvariabler. Undersøkelsene ble gjentatt i skoleåret 2012- 2013,
hvor 66% av den opprinnelige kohorten møtte. Studien sammenlignet «ikke-brukere» av snus (n= 244
jenter, 185 gutter) med «snusbrukere (n=105 jenter, 96 gutter). Komplette datasett for 630 ungdommer i
alderen 15-19 år ble analysert med lineær regresjon, justert for alder, høyde og vekt samt endring av disse,
pubertetsutvikling, fysisk aktivitet, etnisitet, alkoholkonsum, medikamentbruk og sykdommer som kan
påvirke beindannelsen.
RESULTAT
Hos jentene fant vi ingen sammenheng mellom snusbruk og endring i aBMD, i kontrast til redusert
beinakkumulering hos guttene. Sensitivitetsanalyser med eksklusjon av de som rapportere at de kun brukte
snus «av og til», styrket sammenhengene hos jentene og dempet assosiasjonen hos guttene. Når vi
sammenlignet gutter som ikke brukte snus med de som brukte i denne 2 årsperioden, fant vi en statistisk
signifikant differanse på 1-2% i aBMD-verdiene i favør av «ikke-brukere».
DISKUSJON OG KONKLUSJON
Våre resultater antyder at snusbruk i tenårene kan være negativt for beindannelsen og medføre økt
bruddrisiko seinere i livet. Funnene sammenfaller med det vi vet om røyking som også har negativ
innvirkning på beinhelsen.
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Subsymptomatisk trening for pasienter med vedvarende symptomer etter
lett traumatisk hodeskade – pilot før en randomisert kontrollert studie
Stipendiat/Fysioterapeut Lars-Johan Valaas1, Fysioterapeut Ph.d Helene Lundgaard Søberg1,2, Fysioterapeut
Ph.d Mari Storli Rasmussen1, Fysioterapeut Ph.d Ingerid Kleffelgård1
1

Oslo Universitetssykehus, avd. fysikalsk medisin og rehabilitering, , , 2OsloMet, Fakultetet for helsevitenskap, institutt for
fysioterapi , ,

Bakgrunn
Lett traumatisk hodeskade (TBI) rammer ca. 300 per 100 000 personer hvert år. Mellom 34-46% opplever
vedvarende kognitive, fysiske og psykiske post-commotio symptomer (PCS) og redusert toleranse for fysisk
aktivitet. Utholdenhetstrening som ikke gir symptomøkning (subsymptomtrening) har vist raskere
tilbakevending til aktivitet hos yngre idrettsutøvere etter lett TBI. Det er planlagt en randomisert, parallell
gruppe, kontrollert studie for å evaluere effekten av veiledet subsymptomtrening på symptombyrde,
treningstoleranse, helserelatert livskvalitet og aktivitetsbegrensninger hos voksne personer med
vedvarende PCS og treningsintoleranse etter lett TBI. En pilotstudie med oppstart i oktober 2021 vil inngå i
forberedelsene til hovedstudien. Hensikten med pilotstudien er å prøve ut intervensjonen og evaluere
gjennomførbarheten av intervensjonsarmen og pasientrapporterte spørreskjema.
Metode
Åtte pasienter mellom 18 og 60 år med lett TBI, vedvarende PCS (3-24 måneder) og treningsintoleranse vil
bli rekruttert fra hodeskadepoliklinikken ved Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, Oslo
Universitetssykehus til en pilotstudie av intervensjonsarm til en større randomisert kontrollert studie. Alle
deltagere vil motta tverrfaglig poliklinisk rehabilitering etter behov. I tillegg vil deltagerne få
subsymptomtrening bestående av en treningsintoleranse test, Buffalo Concussion Treadmill Test, og et
individuelt tilpasset utholdenhetstreningsprogram i 12 uker veiledet av fysioterapeut. Gjennomførbarhet av
intervensjonen måles, inkludert utfylling av pasientrapporterte spørreskjemaer.
Resultater/funn:
Resultater fra pilotstudien vil bli presentert på konferansen. Resultatene vil omfatte gjennomførbarhet av
intervensjonsarmen til den planlagte RCT’en.
Diskusjon og konklusjon:
Personer med vedvarende PCS etter lett TBI kan oppleve redusert funksjonsnivå og fysisk aktivitet. Det er
anbefalt at man utfører pilotstudier i forkant av RCT’er for å teste og validere gjennomførbarheten.

110
STYRK - Fra Student Til kompetent Yrkesutøver i Kommunal helsetjeneste
Førsteamanuensis/spesialfysioterapeut Siri Merete Brændvik1, Fysioterapeut/PhD Nina Skjæret Maroni1,
Fysioterapeut/MSc Per Johnny Garli1, Ergoterapeut/PhD Ann-Kristin Elvrum1, Ergoterapeut/PhD Sissel
Horghagen1, Ergoterapeut/PhD Monica Lillefjell1
1

NTNU, Trondheim, Norge

Ved endt studieforløp skal studenter ved fysioterapeut- og ergoterapeututdanningene ikke bare inneha
profesjonsspesifikk sluttkompetanse, men også kunne bidra med kompetanse i tverrfaglige og målrettede
samarbeidsprosesser innenfor helse- og omsorgssektoren, spesielt i kommunal sektor der de fleste går ut i
jobb. Sentrale utfordringer for å nå denne sluttkompetansen er i) tilstrekkelig antall praksisplasser i
kommunal helsetjeneste, ii) praksisplasser av god kvalitet og relevans, og iii) for få muligheter for
tverrprofesjonell samarbeidslæring i praksisstudiene.
STYRK er et prosjekt hvor det overordnede målet er å bedre kvalitet og relevans i utdanningen av
fysioterapeuter og ergoterapeuter. Dette vil vi oppnå gjennom 1) å øke studentenes erfarings- og
handlingskompetanse gjennom arbeidslivsrelevante praksisforberedelser, og tverrprofesjonell samhandling
i praksisstudiene og 2) styrke kvaliteten i praksisstudiene gjennom økt veilederkompetanse, både ved
studieprogrammene og i praksisfeltet.
For å nå målene i prosjektet kreves det nye former for tverrprofesjonell samhandling, samarbeidsdeling og
læring. I dette prosjektet vil vi derfor dra nytte av: i) Tverrprofesjonell praksis inn mot barn og unge samt
hjemmeboende eldre. Det vil etableres samarbeidsmodeller som bygges opp med relevante aktører for den
aktuelle praksisarena. Det vil være et nært samarbeid med videreutdanning innen helsesykepleie inn mot
arbeid med barn og unge, ii) forsterket veiledning i et tett samarbeid mellom utdanning og veiledere i
praksisfeltet, iii) utvikling av digitale læringsverktøy med bruk av simulering (virtuell virkelighet, caser og
rollespill) som forberedelse til og gjennomføring av praksisstudiene, og iv) kombinasjonsstillinger mellom
utdanning studieprogram og kommunale helsetjenester.
Prosjektet er et samarbeid mellom ergo- og fysioterapeututdanningene ved NTNU, Trondheim kommune,
Orkland kommune, Ålesund kommune og Videreutdanning i helsesykepleie ved NTNU.
Prosjektet finansieres av Direktoratet for Høyere utdanning og Kompetanse (tidligere DIKU)

111
KONVENSJONELL FYSIOTERAPIBEHANDLING I DØGNREHABILITERING
ETTER HJERNESLAG – ER DEN «STANDARDISERT»?
Rådgiver Jenni Moore1, Fysioterapeut Simen Lundberg2, Fysioterapeut Pia Krøll3, Forsker Inge Ringheim2,
Leder Anika Jordbru2, Fysioterapeut Jon Midttun Lie2, Forsker Anders Orpana3, Fysioterapeut Kristine Lie4,
Fysioterapeut Joakim Moestue5, Leder Ingvild Rosseland5, Fysioterapeut Elisabeth Bø6, Rådgiver Stein Arne
Rimehaug1, Leder Mari Klokkerud1, prosjektgruppe intensiv gangtrening etter hjerneslag, Norge
1

Regional Kompetansetjeneste For Rehabilitering (rkr) , Sunnaas Sykehus HF, Norge, 2Sykehuset i Vestfold, Klinikk
fysikalsk medisin og rehabilitering, Norge, 3Skogli Helse og Rehabiliteringssenter AS, , Norge, 4Sykehuset Innlandet ,
fysikalsk medisin og rehabilitering, Norge, 5Aker sykehus, Forsterket rehabilitering, avdeling Aker, Norge, 6Oslo
Universitetssykehus, Fysioterapiavdelingen, Norge

Bakgrunn
Konvensjonell behandling brukes ofte som kontrollgruppe i forskning på rehabilitering etter hjerneslag, og
tar for gitt at behandlingene er sammenlignbare på tvers av rehabiliteringsinstitusjoner. Imidlertid er
konvensjonell rehabilitering langt fra "standardisert" siden det er stor variasjon i hvilke vurderinger og
behandlinger som gis, rekkefølgen av behandlingstiltak og funksjonsnivået hos pasientene. Formålet med
denne presentasjonen er å gi en oversikt over fysioterapibehandling som tilbys pasienter ved døgnbasert
rehabilitering i Norge der pasientens mål er å gjenvinne gangfunksjon etter hjerneslag.
Metode
I studien observerte vi konvensjonell fysioterapibehandling etter hjerneslag ved 6 norske
rehabiliteringsinstitusjoner; i det offentlige- (n=4), i privat- (n=1) og i primærhelsetjenesten (n=1).
Opplysninger om rehabiliteringsoppholdets lengde, pasient karakteristika og demografiske data ble
innhentet. Videre ble data fra Berg Balanse Skala, 10 meter gangtest og 6 minutter gangtest registrert ved
oppstart, ukentlig og ved utskrivning. For å beskrive fysioterapibehandlingen ble antall skritt og
hjertefrekvens for pasienten registrert under hver trening.
Deskriptiv statistikk ble brukt for demografiske data, pasient karakteristika og individuelle testresultater for
hvert enkelt sted. For å sammenligne rehabiliteringsinstitusjonene ble Chi-squared, Kruskal-Wallis og Oneway ANOVA anvendt.
Resultater / funn
Totalt ble det samlet inn data fra 208 pasienter som fikk slagrehabilitering på de ulike
rehabiliteringsinstitusjonene. Dataanalysene er ikke ferdigstilt.
I tillegg til demografiske data og pasient karakteristika presenteres funksjonsnivå og endringer i utfallsmål.
Opplysninger om konvensjonell fysioterapi intervensjon (antall skritt, hjertefrekvensnivå og type
behandling) gir en generell beskrivelse av behandling gitt. Eventuelle forskjeller som avdekkes mellom
behandlingssteder vil bli diskutert.
Diskusjon og konklusjon
Denne studien beskriver konvensjonell fysioterapibehandling som tilbys på seks ulike
rehabiliteringsinstitusjoner i Norge. Resultatene fra dette prosjektet kan brukes som en beskrivelse av
standard behandling i forskning. De kan også bidra til å identifisere muligheter for kvalitetsforbedring og
implementering av mer effektiv eller mer virksom behandling.
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Hvordan påvirkes inter-rectus avstanden av øvelser hos gravide kvinner
med diastasis recti abdominis? En eksperimentell longitudinell studie
Phd Stipendiat Nina Theodorsen1, Professor Emeritus Rolf Moe-Nilssen1, Professor Kari Bø2,
Førsteamanuensis Inger Haukenes1
1

Uib, Alrek Helseklynge, Norge, 2Norges Idrettshøyskole, Oslo, Norge

Bakgrunn
De fleste gravide får en økt avstand mellom magemusklene i 2. og 3. trimester. Det er lite kunnskap om
hvordan inter-rectus avstanden (IRA) hos gravide med diastasis recti abdominis (DRA) påvirkes av
bekkenbunnskontraksjon og ulike mageøvelser. Hensikten med denne studien er å undersøke effekt av ulike
mageøvelser på inter-rektus avstanden hos gravide kvinner med diastasis recti abdominis, målt i
svangerskapsuke 27 og 37, og mulige forskjeller (i mm) mellom måletidspunktene.
Metode
Tretti-åtte gravide kvinner med en DRA på over 2,8 cm ble inkludert. Vi benytter et eksperimentelt
longitudinelt design med målinger i svangerskapsuke 27 og i uke 37. Ved begge måletidspunkter ble det tatt
to-dimensjonale ultralyd bilder av IRA i hvile, og ved 8 ulike bekkenbunns og mageøvelser, 2 cm over og
under navlen. Bildene ble så anonymisert for å blinde undersøker. Primære utfallsmål er forskjell i IRA målt i
mm mellom hvile og ved øvelser ved hvert måletidspunkt, og mellom måletidspunktene.
Bakgrunnsvariabler vil bli analysert med deskriptiv statistikk. IRA data vill bli testet for normalitet, og paret
t-test vil bli brukt for å undersøke forskjeller mellom IRA ved hvile og IRA ved hver øvelse, og forskjellen i
IRA mellom øvelsene, og mellom måletidspunktene. Statistisk signifikans er satt til p<0.05.
Resultater
Per 30.09.2021 er datainnsamling ferdig. Dataanalyser er pågående.
Kliniske implikasjoner
Resultatene av denne studien vil bidra med kunnskap om hvordan bekkenbunnskontraksjon og mageøvelser
påvirker inter-rektus avstanden hos gravide kvinner. Dette kan bidra til kunnskap om hvordan gravide med
diastasis recti abdominis bør trene i svangerskapet.
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TØRRE Å SPØRRE ELLER VÅGE Å OVERSE?
Hvilke forhold påvirker avtalefysioterapeuters kartlegging av mulige traumatiske

livserfaringer ved langvarige muskelskjelettsmerter?
Spesialist i psykomotorisk fysioterapi MNFF, MSc Lene Hubak Fleischer
1

USN/Koherent Helse, , Norge

Bakgrunn: Omfanget og konsekvensene av traumatiske livserfaringer har ført til at dette omtales som et
stort og alvorlig folkehelseproblem i psykisk helsevern. Traumatiske livserfaringer øker risikoen for å utvikle
de plagene som betegnes som folkehelseproblemer bl.a. langvarige muskelskjelettsmerter. Hensikten med
studien var å få kunnskap om hvilke forhold som påvirker avtalefysioterapeuters kartlegging av mulige
traumatiske livserfaringer når de møter pasienter med langvarige muskelskjelettsmerter.
Metode: Tverrsnittstudie med spørreskjema. Registerdata fra HELFO ble brukt for å få et tilfeldig utvalg av
respondenter innen subgruppene; allmennfysioterapi, manuellterapi og psykomotorisk fysioterapi.
Resultater/funn: Det ble utført samvariasjonsanalyser på data fra 107 respondenter. Flere forhold påvirket
kartlegging av traumatiske livserfaringer; 1) om avtalefysioterapeuten anså traumatiske livserfaringer som
relevant for behandlingen, 2) om avtalefysioterapeuten opplevde tilstrekkelig kompetanse i ulike aspekter
av pasientmøtet, 3) avtalefysioterapeutens faglige tilhørighet og rolle, samt 4) det å ønske mer kompetanse
om det å kartlegge traumatiske livserfaringer.
Diskusjon og konklusjon: Det var ulike forhold som påvirket de ulike subgruppene. Det at respondentene i
studien ble påvirket av ulike forhold kan tyde på at kompetansebehovet er forskjellig og en
kompetanseheving må tilpasses hver faggruppes utfordringer og ønsker.
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TØRRE Å SPØRRE ELLER VÅGE Å OVERSE?

Hvilke kartleggingsrutiner har avtalefysioterapeuter for pasienter med
langvarige muskelskjelettsmerter og mulige traumatiske livserfaringer?
Spesialist i psykomotorisk fysioterapi MNFF, MSc Lene Hubak Fleischer
1

USN/Koherent Helse, , Norge

Bakgrunn: Pasienter erfarer at traumatiske livserfaringer anerkjennes i mindre grad i møte med
helsevesenet, og at de sjelden blir spurt om sine traumeerfaringer. Konsekvensene av å ikke bli spurt om
traumatiske livserfaringer kan resultere i at pasientene både kan få feil diagnose og mangelfull behandling,
og noen forblir i langvarige behandlingsforløp uten tilstrekkelig hjelp eller effekt. Hensikten med studien var
å få kunnskap om hvilke kartleggingsrutiner avtalefysioterapeuter har for pasienter med langvarige
muskelskjelettsmerter og mulige traumatiske livserfaringer.
Metode: Tverrsnittstudie med spørreskjema. Registerdata fra HELFO ble brukt for å få et tilfeldig utvalg av
respondenter innen subgruppene; allmennfysioterapi, manuellterapi og psykomotorisk fysioterapi.
Resultater/funn: Det ble utført beskrivende analyser på data fra 107 respondenter. Resultatene i studien
indikerer at de fleste avtalefysioterapeutene kartla flere aspekter av det som kan ansees som komplekse og
relevante forhold knyttet til langvarige muskelskjelettsmerter og mulige traumatiske livserfaringer. Funnene
i denne studien viser at ulike avtalefysioterapeuter hadde ulike kartleggingsrutiner. De fleste
avtalefysioterapeutene kartla gjennom samtale med pasienten. Psykomotoriske fysioterapeuter kartla
grundigst rundt psykososiale faktorer i forhold til de andre avtalefysioterapeutene. Dette gjaldt spesielt i
kategoriene som var ett tema i denne studien; traumatiske livserfaringer og psykososiale forhold i oppvekst.
Manuellterapeutene benyttet seg av kartleggingsskjema i større grad enn de andre avtalefysioterapeutene
når det gjaldt å identifisere psykososiale faktorer.
Diskusjon og konklusjon: Funnene antyder at flere av avtalefysioterapeutene anså traumatiske livserfaringer
som relevant og hadde et ønske om å inkludere det i kartleggingen, og flere hadde ønske om mer
kompetanse innen området. Med betydningen traumatiske livserfaringer har for utviklingen av uhelse, og
rollen kroppen bærer som formidler av våre livserfaringer, kan fysioterapeuten med sin kunnskap om
kroppen, sitt samfunnsmandat og sin rolle som autorisert helsepersonell trolig være en bidragsyter både
ved kartlegging og behandling av traumatiske livserfaringer og relatert uhelse.
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Kinematikk i overekstremitetene gjennom det første året etter hjerneslag:
Stroke Arm Longitudinal study at University of Gothenburg (SALGOT)
PhD Gyrd Thrane1,2, MD, PhD Katharina Stibrant Sunnerhagen2, PhD Margit Alt Murphy2
1

UiT Norges Arktiske Universitet, , Norge, 2Göteborgs Universitet, Göteborg, Sverige

Bakgrunn
Rehabilitering etter hjerneslag inkluderer ofte mål om bedret funksjon og god bevegelseskvalitet.
Kinematiske data kan være egnet til å evaluere bevegelseskvalitet, restitusjon av nevrologisk skade og
funksjonsendringer som følger av nevroplastiske endringer. Hensikten med denne studien var å beskrive
endringer i kinematiske variabler i overekstremitetene i løpet av det første året etter hjerneslag.
Metode
Deltakere ble inkludert fra SALGOT studien som var en longitudinell studie av arm- og håndfunksjon etter
hjerneslag ved Göteborgs universitet. Kinematisk analyse av en funksjonell aktivitet, drikke av et glass, ble
gjennomført på 6 målepunkter (3 dager, 10 dager, 4 uker og 3, 6 og 12 måneder) etter hjerneslaget.
Deltakere som gjennomførte minst 2 kinematiske undersøkelser (n = 56) ble inkludert. Tidligere studier
hadde identifisert 7 variabler som var egnet for å beskrive kinematisk armfunksjon hos hjerneslagpasienter.
Longitudinelle forandringer i disse variablene ble analysert ved hjelp av lineære miksede modeller. Gruppen
med hjerneslagpasienter ble så sammenlignet med en gruppe på 60 friske referansepersoner.
Resultater/funn
Total gjennomføringstid, antall bevegelsesenheter, maksimal vinkelhastighet i albuen, maksimal hastighet
på hånden og medbevegelse i toraks endret seg betydelig i løpet av de 3 første månedene, og toppet seg
ved 6 måneder. Total gjennomføringstid og maksimal håndhastighet bedret seg til nivåer som kunne
sammenlignes med friske personer tre måneder etter hjerneslaget. Antall bevegelsesenheter, maksimal
vinkelhastighet i albuen, medbevegelse i toraks og skulderabduksjon bedret seg ikke til samme nivå som hos
friske referansepersoner.
Diskusjon og konklusjon
Selv om kinematiske variabler forbedres betydelig i løpet av det første året etter hjerneslag når de ikke
nivået til friske personer. Fordi antall bevegelsesenheter, maksimal vinkelhastighet i albuen, medbevegelse i
toraks og armabduksjon forble svekket gjennom hele det første året, kan disse variablene være spesielt
egnet til å beskrive bevegelseskvalitet hos hjerneslagpopulasjonen.
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LUNGEFYSIOTERAPI OG HELSERELATERT LIVSKVALITET VED CYSTISK
FIBROSE
Fysioterapeut, MSc Sandra Gursli1, PhD, Professor Alexandra Quittner2, Fysioterapeut, PhD, Professor em
Reidun Birgitta Jahnsen3, Overlege, PhD Bjørn Skrede4, Fysioterapeut, PhD Britt Stuge5, Seksjonsoverlege,
PhD Egil Bakkeheim1
1

Norsk senter for cystisk fibrose, Oslo Universitetssykehus, , Norge, 2Miami Children`s Research Institute, Miami, Florida,
USA, 3Oslo Universitetssykehus, , Norge, 4Oslo Universitetssykehus, , Norge, 5Oslo Universitetssykehus, , Norge

Bakgrunn
Lungefysioterapi er anbefalt ved cystisk fibrose, men det foreligger begrenset dokumentasjon på hva som er
nok behandling. Som en sekundær analyse av en pilotstudie, som undersøkte sikkerhet, effekt og
deltakernes oppfatning av en ny teknikk – spesifikk hosteteknikk (SHT), hadde vi som mål å evaluere om
intervensjonen var assosiert med endringer i helserelatert livskvalitet (HRQoL).
Metode
Vi utførte randomiserte, kontrollerte, individuelle studier (N-of-1 RCTs) med seks voksne. Hver studie
omfattet åtte behandlingsuker og to intervensjoner hver uke med saltvannsinhalasjon i horisontale
stillinger, en med SHT og en med forsert ekspirasjonsteknikk, i randomisert rekkefølge. Effekten ble målt
med sputum våt vekt (g) etter hver intervensjon. Opplevd nytteverdi og preferanse ble selv-rapportert på
slutten av studien. Lungefunksjon ble målt ved baseline og avsluttet studie. HRQoL ble målt med Cystic
Fibrosis Questionnaire-Revised (CFQ-R) ved baseline (uke1) og avsluttet studie (uke 8). Individuelle HRQoLskårer ble kodet og analysert med CFQ-R Software Program, versjon 2.0.
Resultater
Vi fant en klinisk relevant endringskår i domenet for respiratoriske symptomer på CFQ-R (MID > 4 p) hos 5/6
deltakerne. Det ble funnet en sterk og positiv korrelasjon (r = 0,94 (p<0,01) mellom total sputumvekt (g) og
positive endringer i skårene for CFQ-R Respiratoriske Symptomer, og mellom endring i lungefunksjon og
skårene for CFQ-R Respiratoriske Symptomer (r = 0,84 (p = 0,04).
Diskusjon og konklusjon
Pilotdata tyder på intervensjonen var forbundet med klinisk relevante endringer i pasientrapporterte
respiratoriske symptomer på CFQ-R hos majoriteten av deltakerne. Den positive korrelasjonen mellom total
sputumvekt (g) og endringsskårene for respiratoriske symptomer, og lungefunksjon og endringsskårene for
respiratoriske symptomer, viser sammenheng mellom symptomer, kliniske variabler og HRQoL. Funnene har
viktige kliniske implikasjoner, og bør undersøkes videre vedrørende behandling; innhold, varighet og
hyppighet. En langtidsstudie kan ytterligere avdekke eventuelle fordelaktige effekter på andre klinisk
betydningsfulle endepunkter, slik som lunge-eksaserbasjoner, CT- skåring, og HRQoL.
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Pasientspesifikk funksjonsskala hos pasienter med akutt hjerneslag
Tenesteleiar helse og velferd Tonje Barkenæs Eggen1,4, Seniorforsker (5)og førsteamanuensis (6) Anne
Therese Tveter5,6, Seksjonsoverlege Hege Ihle-Hansen2, Avdelingsleder/fysioterapeut Ingvild Rosseland4,
Spesialfysioterapeut og fagkoordinator Elisabeth Bø3, Førsteamanuensis Therese Brovold6
1

Lom Kommune, Krokamyrvegen 18, NORGE, 2Oslo universitetssykehus, Nevrologisk avdeling, Seksjon for hjerneslag,
Norge, 3Oslo universitetssykehus HF, , Norge, 4Oslo kommune, Forsterket rehabilitering Aker, Oslo kommune , Norge,
5
Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering, Klinikk for revmatologi og forskning, Diakomhjemmet
sykehus, Norge , 6Oslo Metropolitan University- Storbyuniversitetet, Institutt for fysioterapi, Fakultet for helsevitenskap,
Norge

Hensikt: Akutt hjerneslag kan bidra til redusert selvstendighet i dagliglivet. Hensikten med denne studien
var: 1) å identifisere hvilke aktiviteter pasienter med akutt hjerneslag hadde problemer med å utføre målt
med Pasientspesifikk funksjonsskala (PSFS) 2) å undersøke endring i PSFS samt å identifisere ulike faktorer
assosiert med endringen etter 6 måneder.
Design/metode: Prospektivt kohortstudie hvor PSFS ble brukt som utfallsmål ved baseline, etter 4 uker og 6
måneder. Alle aktivitetene ble klassifisert med ICF
Materiale: Studien inkluderte 61 deltakere mens de var innlagt på en akutt slagenhet. Gjennomsnittsalder
73 år og 67 % menn.
Resultat: Deltagerne oppgav 150 aktiviteter som ble klassifisert under ICF kapitlene mobilitet (d4),
hjemmeliv (d6) og samfunns- og sosiale livsområder (d9). Det var en statistisk signifikant endring i PSFS skår
mellom baseline, 4 uker og 6 måneder. Kognitiv funksjon (målt med Montreal Cognitive Assessment) ved
baseline hadde størst sammenheng med endringen i PSFS.
Konklusjon: Deltagerne klarte å fylle ut PSFS og skåre sine vansker. Det var stor variasjon i oppgitte
aktiviteter noe som indikerer at pasientrapporterte standardiserte måleverktøy bør inkluderes i et
testbatteri for pasienter med akutt hjerneslag. Deltagerne hadde en betydningsfull endring i selvrapporterte
aktiviteter, og kognitiv funksjon hadde størst sammenheng med endringen i PSFS.
Nøkkelord: PSFS, hjerneslag, aktivitetsbegrensninger, ICF
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Muskelstyrke og muskelarkitekturs betydning for muskelpower
Masterstudent i Klinisk fysioterapi Malene Joensen1, Stipendiat Kolbjørn Andreas Lindberg2,
Førsteamenuensis/Fagseksjonsleder Gunnar Slettaløkken Falch1
1

Høgskulen på Vestlandet, Bergen, Norge, 2Universitetet i Agder, Kristiandsand, Norge

Bakgrunn
Det er en stor interindividuell respons på både utholdenhetstrening og styrketrening. Individuelt tilpasset
trening er en viktig faktor for å optimalisere treningsfremgang uansett om målet er idrettsprestasjon eller
rehabilitering. Kunnskap om individuelle faktorer som kan påvirke treningseffekten fra ulike typer stimuli vil
være essensielt for å optimalisere treningsfremgang. Muskelpower er en fysisk ferdighet som det i dag ikke
fins klare retningslinjer for hvordan ulike individ bør trene for å oppnå en effektiv treningsrespons. I denne
studien vil vi derfor undersøke om maksimal muskelstyrke og muskelarkitektur i forkant av en
treningsintervensjon vil ha betydning for individet sin evne til å utvikle og uttrykke maksimal muskelpower.
Metode
70 idrettsutøvere fra fire ulike idrettslag randomiseres til enten kraftfokusert styrketrening,
hastighetsfokusert styrketrening eller kontrollgruppe med blanding av kraft- og hastighetstrening. Alle
grupper trener tre økter i uken, og intervensjonen varer i åtte uker. Resultater fra utøvernes styrke i knebøy,
vertikalt spenst, 30 meter sprint og beinpress samt måling av m. rectus femoris og m. vastus lateralis
pennasjonsvinkel, fasikkellengde og muskeltykkelse hentes inn uken før og uken etter intervensjonen.
Resultater/funn
Datainnsamling foregår høsten 2021. Statistiske dataanalyser og resultater forventes ferdigstilt mai 2022.
Diskusjon og konklusjon
Muskelpower har vist seg å være viktig både for idrettsprestasjon, og for daglig funksjon hos ulike
pasientgrupper og eldre. Resultatet av studien kan derfor bidra til økt kunnskap om hvordan en best kan
tilrettelegge for effektiv trening av muskelpower ut ifra individuelle forskjeller i muskelarkitektur og
estimert maksimal styrke i et utvalg idrettsutøvere. Resultatene kan videre gi indikasjoner for hvordan en
kan individualisere trening for å bedre muskelpower hos normalpopulasjoner og pasientpopulasjoner ut ifra
individuelle kjennetegn.
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Pasientar si oppleving av VR (virtuell realitet) som fysioterapitiltak for
opptrening av funksjon etter hjerneslag.
Spesialfysioterapeut Jeanette Svarstad1, Spesialfysioterapeut Stine Solvik1, Førsteamanuensis / Institutt for
helse- og omsorgsvitskap, Tverrfagleg master og etter- og vidareutdanning, Høgskulen på Vestlandet, og
forskningskoordinator i Helse Førde. Runar Tengel Hovland1,2
1

Helse Førde, Førde Sentralsjukehus,, Norge, 2Høgskulen på Vestlandet, Campus Førde,, Norge

Bakgrunn
Personar som har fått motoriske utfall som følgje av hjerneslag bør ha intensiv fysikalsk rehabilitering med
fokus på oppgåverelatert trening tidleg i etterkant av hjerneslaget. Treninga må ha tilstrekkeleg intensitet,
mengde og varigheit for å kunne oppnå forbetring. Erfaringsmessig synker pasientane sin motivasjon for
trening under lengre rehabiliteringsopphald i institusjon. Trening i VR har vist effekt på gange, balanse og
dagleg funksjon for personar som har hemiparese etter hjerneslag. VR kan også gje ein meir engasjerande
og motiverande omgjevnad som bidreg til betre gjennomføring av treningsøkter.
Hensikt
Hensikten med studien er å få kunnskap om korleis pasientar opplever å trene opp balanse og armfunksjon i
eit virtuelt rom, ved bruk av VR-briller og handkontrollar, og om dette bidreg til å styrke motivasjonen for
trening.
Problemstilling
Korleis opplever pasientar VR som fysioterapitiltak for opptrening av funksjon etter hjerneslag?
Metode
Studien er organisert som eit internt forbetringsprosjekt. Åtte hjerneslagpasientar har i perioden september
2020 til august 2021 vært igjennom VR-trening som fysioterapitiltak i rehabiliteringa i Helse Førde. Dei fleste
av deltakarane var nær pensjonsalder, eller pensjonerte. Ein deltakar var i 30-åra. VR-trening har vore utført
som ei eiga økt i tillegg til den konvensjonelle fysioterapioppfølginga. Deltakarane vart intervjua etter
fullført treningsperiode med utgangspunkt i ein semi-strukturert intervjuguide. Stegvis-deduktiv induktiv
metode vart nytta for å analysere datamaterialet.
Resultat
Alle deltakarane opplevde VR-treninga som særs engasjerande, motiverande og nyttig. Tre tematikkar
oppsummerar deltakarane si erfaring: 1) Informasjon og opplæring: Vanskeleg å forstå kva det er før ein er
der; 2) VR: Eit rom utanfor tid og sjukdom; 3) Nytte: Framgangen er observerbar.
Konklusjon og implikasjon
Resultata syner at VR-trening kan vere eit engasjerande og motiverande tiltak i tillegg til konvensjonell
trening. Tilbodet gjev pasientane ein «flukt» i frå kvardagen og sjukdomsoppleving - noko som kan vere
viktig i seg sjølv.
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Hvordan erfarer lungesyke det digitale verktøyet Pust Deg Bedre som
egenbehandling?
Spesialfysioterapeut Elin Johnsen1, Førsteamanuensis Runar Tengel Hovland2, Spesialist i hjerte og
lungefysioterapi Ulla Pedersen3
1

Helse Førde, , , 2Høgskulen på Vestlandet, , , 3LHL-sykehuset Gardermoen, ,

Bakgrunn:
Kronisk lungesyke har god nytte av lungefysioterapi for å håndtere symptom som slim og åndenød.
Teknikkene for slimmobilisering er godt kjent og i allmenn bruk i pasientoppfølgingen, og særlig viktig for å
hindre infeksjoner. Kontinuerlig slimmobilisering kan redusere infeksjonsrisikoen og bedre livskvaliteten for
lungesyke. Imidlertid vet vi at mange strever med å følge opp egenbehandlingen og gjennomføre
teknikkene som tiltenkt. Pust Deg Bedre (PDB) er en ny mobilapplikasjon som tilrettelegger for
skreddersydd behandling og individuelt tilpassede pusteteknikker ved hjelp av 3D- animasjoner.
Hensikt
Hensikten med studien er å få kunnskap om hvordan PDB oppleves som et supplement i egenbehandlingen.
Problemstilling
Hvordan opplever lungesyke PDB som supplement i egenbehandlingen?
Metode
PDB er organisert som et innovasjons- og forbedringsprosjekt i Helse Førde. Vi har utarbeidet en prosedyre
for fysioterapeuter og inkludert pasienter ved LHL-sykehuset Gardermoen (N=5) og i Helse Førde (N=5).
Pasientene fikk tilrettelagt en behandlingsplan i PDB som de fulgte i to uker høsten 2021. Deretter
gjennomførte vi tre fokusgruppe-intervjuer med pasientene. Datamaterialet ble tematisk analysert etter en
kombinasjon av en induktiv og deduktiv analyse-strategi.
Resultat
Både mellom og innad i gruppene varierte erfaringene, men alle pasientene opplevde PDB som nyttig, eller
med stort nyttepotensiale. I den ene settingen opplevdes nytteverdien som særlig stor. Her erfarte
pasientene at PDB bidro til at teknikkene ble riktig utført, noe som medførte trygghet, større frihet og økt
mestring i hverdagen. Analysen resulterte i følgende temaer: 1) Nytte: PDB gir forutsigbarhet og tillit til
teknikkene; 2) Trygghet gjennom økt forståelse for egen sjukdom; 3) Egenmonitorering og
samhandlingspotensiale.
Konklusjon og implikasjon
PDB bringer konvensjonelle pusteteknikker i lungefysioterapi nærmere pasienten. Den forbedrer utførelsen
og skaper mer forståelse for egen sykdom, som igjen gir trygghetsfølelse og mindre behov for kontakt med
behandlingsapparatet. Noen av pasientene opplevde et behov for et mer brukervennlig design og flere
funksjonaliteter.

121
KORLEIS STUDERE OG UTVIKLE KLINISKE MØTER? EIT EKSEMPEL FRÅ
FEDMEPOLIKLINIKK
Postdoc/Førsteamanuensis Eli Natvik1,2, Stipendiat/klinisk psykolog Kristina Osland Lavik1,2, Professor Christian
Moltu1,2
1
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Bakgrunn: Pasienten er i sentrum når gode helsetenester skal utviklast, og forholdet mellom pasient og
fagperson er avgjerande for kor hjelpsame og nyttige kliniske møter blir. Vi har derfor studert kliniske møter
etter fedmeoperasjon, og korleis pasientar og fagpersonar erfarte desse.
Metode: Studien høyrer til eit aksjonsforskingsprosjekt, forankra i fenomenologi og intersubjektivitet.
Designet er kvalitativt, med bruk av individuelle djupneintervju, videoopptak og videobaserte intervju, etter
metoden Interpersonal Process Recall (IPR). Ei brukargruppe er involvert og deltek i forskinga. Materialet er
11 djupneintervju med pasientar, 10 IPR-intervju med pasientar og 10 IPR-intervju med fagpersonar, og er
analysert dyadisk.
Resultat: Resultata viser oppfølging etter fedmekirurgi som ein motsetnadsfylt praksis, både standardisert,
rutineprega og uklår, her beskrive gjennom tre kjernetema: Etter boka – å gjere det lettare for kvarandre,
Inn i ei blindgate – å gje kvarandre opp, Rolege bølgjer – å nærme seg kvarandre, og trekke seg tilbake. Det
kliniske møtet vart enklare når pasientar uttrykte eigarskap til prosessen og viste høg eigeninnsats. Deira
engasjement, haldningar og verbale stil var avgjerande for møta. Det vart lagt vekt på ein lett tone, klår
agenda, og repetisjon av kjente spørsmål, informasjon og målingar, som eit forsøk på å unngå vanskelege
kjensler som skam og skuld. Emosjonelt strev vart tona ned, overhøyrt eller gjort om til handlingspunkt og
løysingar for mat og vekt.
Diskusjon/implikasjon: Fysioterapeuten bidreg til god helse gjennom kropp og bevegelse, mens forholdet
mellom terapeut og pasient er meir uspesifikt og abstrakt. IPR sin styrke, er potensialet som ligg i å stoppe
filmen og stimulere tilgangen til erfaring som er implisitt, før-språkleg, og lite tilgjengeleg. Slik kan IPR få
fram erfaring med sosiale prosessar, og vere ein god metode for å studere, konkretisere og utvikle forholdet
mellom fysioterapeut og pasient.
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Effekten av COVID-19 restriksjonene på aktivitetsnivå og helse blant
hjemmeboende eldre i Norge
PT, MSc Arnhild Jenssen Nygård1, Professor Kristin Taraldsen2, Randi Granbo1, Professor Ger Selbæk3,4,
Professor Jorunn Lægreid Helbostad1
1
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Bakgrunn
Norge stengte ned da pandemien kom i mars 2020. Tilbud om fysisk aktivitet i kommunene ble stoppet, og
konsekvensene for eldre som plutselig ble bedt om å holde seg mer hjemme er usikker. Målet med denne
studien var å undersøke hvordan aktivitetsnivå, generell og mental helse blant hjemmeboende eldre ble
påvirket av COVID-19 restriksjonene i Norge.
Metode
Invitasjoner ble sendt ut via Facebook eller Pensjonistforbundet. Vi inkluderte personer ≥65 år som bodde
hjemme. Deltakerne fylte ut et spørreskjema digitalt eller på papir. Spørreskjemaet inkluderte spørsmål om
fysisk aktivitet (5-point Likert skala), generell helse (5-point Likert skala) og mental helse (CONOR-MHI) før
13.mars 2020 og under nedstengingen i juni-august 2020. Wilcoxon signed-rank test ble benyttet for å
evaluere status før og etter og logistisk regresjon for å evaluere gruppeforskjeller.
Resultater/funn
Vi inkluderte 565 deltakere med gjennomsnittsalder 74 (± 5,3) år (60,4% kvinner). Nesten 60% hadde
universitetsutdanning, 84% rapporterte å være fysisk aktive >en gang per uke og 20% rapporterte et fall
siste året. Resultatene indikerte at COVID-19 restriksjonene signifikant reduserte både aktivitetsnivå (Z = 6.139, p < 0.005), generell helse (Z = -6,810, p < 0.005) og mental helse (Z = -12.114, p < 0.005). De som
hadde trent i grupper før nedstengningen hadde høyere odds for å være mindre aktive under
nedstengningen, sammenlignet med de som hadde trent på egenhånd før nedstengningen (OR 2.91 (95% KI
1.97-4.29, p<0.001). Videre hadde de som var mindre aktive under nedstengningen høyere odds for å
oppleve dårligere generell og mental helse sammenlignet med de som opprettholdt aktivitetsnivået (OR
27.29 (95% KI 10.68-69.72, p<0.001) og OR 3.08 (95% KI 2.10-4.51, p<0.001)).
Diskusjon og konklusjon
Vi inkluderte en relativt høyt utdannet og aktiv gruppe eldre deltakere i denne studien, men COVID-19
restriksjonene påvirket allikevel både aktivitetsnivå og generell og mental helse i negativ retning.
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KAN FUNKSJONELLE GANGTESTER PREDIKERE KONDISJON ETTER
HJERNESLAG? EN PROSPEKTIV KOHORTSTUDIE
PhD Mari Gunnes1,2,3, PhD Inger-Lise Aamot Aksetøy2, PhD Turid Follestad4, PhD Bent Indredavik2,3, PhD
Torunn Askim2,3
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Bakgrunn: Kondisjon er ofte redusert etter hjerneslag og maksimalt oksygenopptak (VO2peak) har en klar
prognostisk assosiasjon med dødelighet. Svekket kondisjon viser også sammenheng med lav sosial
deltakelse, dårligere livskvalitet og høyere risiko for nye hjerneslag. Måling av VO2peak er ofte utilgjengelig
fordi det krever avansert utstyr, er kostbart og tidkrevende. Formålet med denne studien var derfor å
undersøke om enkle, funksjonelle gangtester utført i subakutt fase etter hjerneslag kan bidra til å predikere
VO2peak i kronisk fase, i tillegg til informasjon om alder, kjønn og grad av funksjonsnedsettelse.
Metode: Denne prospektive kohortstudien rekrutterte deltakere fra St Olavs Hospital som allerede var
inkludert i den randomisert kontrollerte multisenterstudien Life After Stroke (LAST). Funksjonelle
gangtester, dvs. seks-minutters gangtest (6MWT) og maksimal ganghastighetstest, ble utført ved inklusjon
og 18 måneder senere. VO2peak [ml/kg/min] ble målt med en maksimal belastningstest på tredemølle 20
måneder etter inklusjon.
Resultater: Totalt 92 hjemmeboende personer med hjerneslag, med gjennomsnittsalder på 69,2 (SD 10,6)
år, hvorav 33 (35,9%) var kvinner, ble inkludert tre måneder etter slagdebut. I alt 83 (90,2%) deltakere
hadde en score på 1 eller 2 på modified Rankin Scale (mRS), som indikerer funksjonell uavhengighet. Fire
prediksjonsmodeller ble sammenlignet, og kombinasjonen av alder, kjønn, mRS og 6MWT viste seg å
predikere VO2peak best (justert R²=0.612).
Diskusjon og konklusjon: 6MWT bidro signifikant til prediksjon av kondisjonsnivå, i kombinasjon med
informasjon om alder, kjønn og grad av funksjonsnedsettelse. Modellen gav ikke nøyaktig nok informasjon
til å predikere kondisjon på individnivå, men kan likevel være et viktig bidrag til å forutsi fremtidig kondisjon
på gruppenivå blant hjemmeboende personer rammet av milde hjerneslag. En slik modell kan støtte kliniske
beslutninger og rehabiliteringsstrategi for pasienter med milde hjerneslag som risikerer redusert
kondisjonsnivå. Fremtidige studier bør validere modellen i ulike faser etter hjerneslag og blant pasienter
som er moderat og alvorlig rammet.
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Usynlige plager og håp om bedring - Erfaringer med fysisk aktivitet og
kroppslige endringer etter en traumatisk inkomplett ryggmargsskade
Fysioterapeut, Msc Marlene Firing Kroman1, Fysioterapeut, PhD Karen Synne Groven1, Fysioterapeut, PhD
Vivien Jørgensen2
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Bakgrunn
Det er lite kunnskap om hvordan individer med inkomplette ryggmargsskader (iRMS) opplever det å være
fysisk aktive, og hvordan de erfarer kroppen i bevegelsessammenhenger i dagliglivet. Denne studien hadde
følgende problemstilling:
Hvordan opplever personer med en iRMS sin livssituasjon knyttet til fysisk aktivitet og kroppslige endringer
de første årene etter skaden?
Metode
Syv individer med traumatisk, cervikal til lumbal iRMS og selvstendig gangfunksjon, deltok i semistrukturerte dybdeintervjuer. Intervjuene ble lydinnspilt og transkribert ordrett. Analysen var inspirert av
Braun og Clarks tematiske, induktive tilnærming. Merleau-Ponty og Drew Leders kroppsfenomenologi ble
benyttet som teoretisk referanseramme for å få innsikt i usynlige kroppslige forandringer.
Resultater
De to identifiserte temaene “Livet midt imellom” og “Å miste og gjenvinne kontrollen over den indre
kroppen”, omfattet en pågående uoverensstemmelse mellom den synlige kroppen - som de deltok i verden
med - og usynlige plager – plager som ble oppfattet som merkbare for dem selv, men ikke synlige for andre.
De utdypet ambivalensen til å føle seg heldige og slite med usynlige plager. Plagene ble beskrevet som
uforutsigbare og hadde konsekvenser for deres sosiale liv, arbeid og fysisk aktivitet. Noen deltakere
opplevde å få smerter når de trente, men fysisk aktivitet var også en måte å gjenvinne kontroll på og knyttet
til håp om bedring. Imidlertid var håpet om bedring i fysisk funksjon etter hjemkomst, i møte med daglige
krav som familieliv, arbeid og sosialt liv, sammenflettet med usikkerhet og bekymringer knyttet til hvordan
livet skulle bli.
Konklusjon
Intervjuobjektene oppfattet seg heldige, ettersom de fremdeles var i stand til å gå og delta i livet nesten
som før, samtidig som smerter, tretthet og mage- og tarmproblemer gjorde det utfordrende å delta.
Resultatene kan bidra til forbedring av klinisk praksis ved å fokusere på utfordringer individer med iRMS står
overfor for å opprettholde en fysisk aktiv livsstil.
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Den sårbare deltakelsen -en kvalitativ studie om erfaringer fra akutt
hjerneslag og rehabilitering
Fysioterapeut/phd-stipendiat Marianne Sivertsen1,2, Dr. Hanne De Jaegher4, Professor Karl Bjørnar
Alstadhaug1,2, Dr. Ellen Christin Arntzen1,3, Professor Britt Normann1,3
1

Nordlandssykehuset Hf, Bodø, Norge, 2UiT Norges Arktiske Universitet, Tromsø, Norge, 3Nord Universitet, Bodø, Norge,
University of the Basque Country, San Sebastian, Spania

4

Introduksjon: Aktiv deltakelse fra pasienten er viktig for å optimalisere gjenvinning av funksjon etter et
hjerneslag, men er ofte redusert uavhengig av hjerneslagets alvorlighetsgrad. Deltakelse er komplekst, og
de bakenforliggende årsakene bak den rapporterte reduksjonen er uklare. Hensikten med denne studien er
å framskaffe kunnskap om hvordan deltakelse i eget liv endrer seg fra hjerneslaget inntreffer og igjennom
rehabiliteringsforløpet. I tillegg ønsker vi å utforske grunnleggende miljømessige og personlige aspekter som
kan påvirke deltakelse.
Metode: Kvalitative forskningsintervjuer med 17 deltakere som nylig hadde gjennomgått hjerneslag. Data
ble analysert med systematisk tekstkondensering og tolket i lys av autonomibegrepet i enactive teori.
Resultater: Resultatene danner to hovedkategorier. Den første beskriver hvordan deltakerne opplever at
hjerneslaget og innleggelse i sykehus endrer dem fra å være autonome personer til samlebåndsobjekter.
Det akutte hjerneslaget ble erfart som kroppslige endringer og tapt evne til å gjøre dagligdagse handlinger.
På sykehuset dominerer prosedyre-baserte undersøkelser, inaktivitet, mangel på rehabiliteringsfokus og
deltakelse i viktige avgjørelser som reduserer autonomi. Den andre kategorien belyser hvordan pasientene
passivt tilpasser seg sine nye roller på sykehuset i kontrast til beskrivelser av å være styrende i eget liv etter
utskriving. Denne overgangen var vanskelig for mange, da utfordringer som fatigue og kognitive problemer
ble ikke avdekket på sykehuset. Deltakerne som hadde en periode med tverrfaglig døgnrehabilitering var
mer forberedt på overgangen hjem enn de som dro direkte fra slagenheten. For de fleste var fysioterapi
eneste oppfølging i hjemkommunen. Erfarte kroppslige endringer i fysioterapi var viktig og fremmet
deltakelse.
Konklusjon: Deltakelse er sårbart og påvirkes av endringer i autonomi. Kombinasjonen av de kroppslige
endringene etter hjerneslaget samt endringer i rolle og kontekst når på sykehus har gjensidig forsterkende
effekt som reduserer autonomi ut over sykehusoppholdet. Å styrke autonomi gjennom partnerskap og
likeverd i interaksjoner med helsepersonell, aktivitet og tverrfaglig støtte i kommunehelsetjenesten kan
fremme deltakelse.
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Felles meningsskaping i fysioterapi etter hjerneslag. En kvalitativ studie fra
pasientens perspektiv
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Innledning
Individuelt tilpasset fysioterapi med fokus på høy intensitet og dose samt meningsfull aktivitet er viktig i
gjenvinning av funksjon etter akutt hjerneslag, og nye intervensjoner som vektlegger dette er etterspurt.
Brukerperspektivet er viktig for videreutvikling av intervensjoner. Det er begrenset kunnskap om hva som
gir mening for pasientene når det gjelder innhold, intensitet og tilpasninger i fysioterapi hos denne
pasientgruppen. I denne studien undersøker vi pasienterfaringer fra deltakelse i både I-CoreDISTog standard
oppfølging med spesielt fokus på opplevelser av kroppslige og interaktive aspekter ved fysioterapi samt
erfaringer med brukers og fysioterapeutens rolle i rehabiliteringen etter et hjerneslag.
Metode
En kvalitativ studie, bestående av dybdeintervjuer med 19 personer, deltakere i en randomisert kontrollert
studie fulgt opp enten med I-CoreDIST eller standard oppfølging. Data ble analysert med systematisk
tekstkondensering tolket i lys av begrepene «agency» og «participatory sense-making» fra enactive teori.
Resultat/Diskusjon
Resultatene dannet tre kategorier: 1)Eksplisitt eller integrert: Mangfold av tilnærminger. Samhandlingen
mellom pasient og fysioterapeut hadde ulike former og fluktuerte mellom formell og eksplisitt samt taus og
implisitt, guidet av opplevde kroppslige endringer. 2)Intervensjoner og erfarte endringer: funksjon og
fitness. I intervensjonsgruppen dominerte beskrivelser av en-til-en oppfølging, egenvektsøvelser og
framgang omtalt i form av kroppslige endringer. I standard oppfølgingsgruppen ble øvelser i treningssal og
målte framgang i form av økt vektbelastning eller antall repetisjoner oftere fremhevet. Opplevde kroppslige
endringer samt tilpasset vanskelighetsgrad og intensitet i trening var viktige og essensielle for
meningsskaping på tvers av gruppene. 3)Interaksjon: støttende og krevende. Fysioterapeutens rolle er
kompleks og deltakerne løftet fram gjensidig tillit, emosjonell støtte og å stille krav i trening som viktig i
interaksjonen.
Konklusjon
Fysioterapiens fokus på kroppslig samhandling og endring i funksjon er en kilde til meningsskaping i
rehabilitering etter et hjerneslag. Tillit i relasjonen, erfart framgang og individuell tilpasning er vesentlig for
å skape mening og opprettholde motivasjonen.
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Sykling som rehabilitering - hvordan og hvorfor?
Fysioterapeut Berit Gjessing1
1
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Bakgrunn: Personer med funksjonsnedsettelser er mindre aktive enn anbefalt. Sykling er en anbefalt og
lystbetont aktivitet for mange barn, unge og voksne. Hvordan kan fysioterapeuter bidra til å søke på den
best egnede spesielasykkelen til hver enkelt person, og hvilken nytte har personer med
funksjonsnedsettelse av å låne en spesialsykkel fra NAV Hjelpemiddelsentral?
Metode: 50 deltagere i alderen 5 til 79 år deltok i en tredelt studie. Spesifikke tester ble gjennomført ved
sykkelutprøving, for å se om noen av testene kunne predikere valg av beindrevet sykkel. De svarte på
spørreskjema med spørsmål om utførelse og tilfredshet ved egen sykling ved utprøving og etter å ha fått
sykkel hjemme. Sju dagers aktivitetsmåling ble utført på samme tidspunkt.
Funn:
Ingen av de utvalgte testene kunne predikere valg av sykkel. Stort utvalg av beindrevne trehjulssykler og
stor variasjon blant personer med funksjonsnedsettelse stiller krav til veiledningskompetanse ved utprøving
og tilpasning. De som fikk sykkel hadde signifikant bedring i selvrapportert utførelse og tilfredshet med egen
sykling. Det var høy korrelasjon mellom hvor godt de likte sykling og hvor tilfreds de var med egen sykling (rs
= 0.78, p < .01). Personer som fikk trehjulssykler på utlån fra NAV Hjelpemiddelsentral opplevde større
bevegelsesfrihet og glede i aktivitet sammenlignet med før de hadde sykkel.
Diskusjon og konklusjon
Nytten av et godt tilpasset aktivitetshjelpemiddel, i dette tilfellet en trehjulssykkel, kan være stor.
Kunnskapen blant lokale terapeuter om utvalg og tilpasning av trehjulssykler til personer med
funksjonsnedsettelser er varierende. Økt kunnskap i førstelinjetjenesten vil føre til mer sykling og økt
aktivitetsglede blant mange barn, unge og voksne.
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Funkability - tilpasset fysisk aktivitet over nett
Fysioterapeut Berit Gjessing1, Fysioterapeut Andreas Rindal1, Fysioterapeut Ingrid Aarstrand1
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Bakgrunn
Norske personer med funksjonsnedsettelse var mindre fysisk aktive under Covid 19-pandemien våren 2020
enn på samme tidspunkt i 2019. 77% av dem manglet aktivitetsalternativer, samtidig som 1/3 rapporterte å
ha mer tid til å være fysisk aktiv. På Beitostølen Helsesportsenter ønsket, sammen med Cerebral Pareseforeningen, å opprette et digitalt aktivitets- og undervisningstilbud for barn og unge med
funksjonsnedsettelser.
Metode
Fysioterapeuter og idrettspedagoger med erfaring fra arbeid med tilrettelegging av fysisk aktivitet spilte inn
aktivitets- og undervisningsvideoer rettet mot barn og unge med funksjonsnedsettelse. Det var ønskelig at
flest mulig skulle kunne gjennomføre øktene. Det var få krav til bruk av spesifikt treningsutstyr, men heller
fokus på å bruke gjenstander de fleste hadde i hjemmet. I noen av filmene viste også ulike alternativ for
gjennomføring basert på funksjonsnivå. De fleste filmene ble tekstet og i enkelte filmer ble tegn til tale
benyttet. Prosjektet ble finansiert av Stiftelsen Dam.
Resultater
Fra mai 2020 er det publisert ca. 60 filmer med aktivitetsvideoer til innendørs- og utendørsaktiviteter, samt
eksempler på tilpasning og
vedlikehold av aktivitetshjelpemidler. Eksempler på økter som ble filmet og publisert er barneyoga,
bevegelse til musikk, øvelser på matte og i stol, leker, samt teknikkvideoer i aktiviteter som alpint, langrenn,
sykling, svømming, kano- og kajakkpadling. Det er også laget og publisert spesifikke teknikkvideoer som
demonstrerer bruk av enkelte hjelpemidler som manuelle rullestoler, langrennspiggekjelker, ulike sykler
m.m. Filmene har blitt formidlet gjennom Beitostølen Helsesportsenter sin facebook- og hjemmeside og via
CP-foreningen sine kanaler. Filmene har også fått sin egen nettside: www.funkability.no. Hver video som er
publisert har i snitt hatt 1000 visninger på Facebooksiden.
Diskusjon/konklusjon
I en tid hvor mange mistet sin mulighet for å være aktive sammen med andre, var et aktivitetstilbud over
nett relevant og nyttig. Filmene er fortsatt tilgjengelige og flere produseres basert på etterspørsel.
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LANGTIDS MEKANISK HOSTESTØTTE HOS BARN OG UNGE MED SPINAL
MUSKELATROFI I NORGE
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Bakgrunn: Forekomst av mekanisk hostestøtte (MI-E) hos barn med spinal muskeatrofi (SMA) <18 år i Norge
er 24 (32%). Beskrivelse av MI-E brukerne med SMA, bruken og oppfattelse av behandlingen samt
helserelaterte livskvalitet (HRQoL) mangler.
Hensikten var å undersøke kliniske kjennetegn samt HRQoL hos barn med SMA som bruker MI-E over tid,
samt deres bruk og opplevde nytte av MI-E behandlingen.
Metode: Fra en nasjonal tverrsnittsundersøkelse med kobling til nasjonalt register for langtids
ventilasjonsstøtte, hvor barn og unge <18 år som brukte MI-E ble invitert til å delta, er data fra 24 (100%) av
alle barn i Norge med SMA som bruker MI-E over tid ekstrahert. Videre ble spørreskjema om oppstart og
bruk av MI-E og DISABKIDS for å undersøke HRQoL anvendt.
Resultat: Av 24 barn (100%) med SMA i Norge som brukte MI-E var 13 jenter. Median (min-max) alder var
9.9 (1.5-17.8) år. Tjue (83%) brukte også ventilasjonsstøtte, alle via maske. Median (min-max) alder ved
oppstart av henholdsvis MI-E og ventilasjonsstøtte var 3 (0-14) og 2,5 (0-13) år. Tolv av barna i
aldersgruppen 8-16 år svarte på HRQoL. Resultater om MI-E bruk, opplevd nytte og brukernes HRQoL vi bli
oppsummert og presentert.
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Forstrukket og skvist- fysioterapi og kunnskap i møtet med pasienter med
langvarige muskel og skjelettplager.
Postdoktor/Førsteamanuensis/Fysioterapeut Hedda Eik1,2, Førsteamanuensis/Fysioterapeut Birgitte Ahlsen2,
Professor Astrid K Wahl1, Professor Emeritas/ Fysioterapeut AM Mengshoel1
1
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OsloMet, Fakultet for helsevitenskap, Institutt for Fysioterapi,
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Bakgrunn: For pasienter med langvarige smertetilstander i muskelskjelett kan sykdomsbyrden oppleves stor,
og mange opplever at de får dårlig helsehjelp. I oppfølging av disse pasientene i primærhelsetjenesten har
fysioterapeuter en sentral rolle og det anerkjennes at gruppen trenger en bred behandlingstilnærming.
Ifølge Norske Fysioterapeuters Forbunds retningslinjer, er fysioterapeuters grunnlag for fagutøvelse
forankret i naturvitenskapelig, samfunnsvitenskapelig og humanistisk kunnskap. En bred tilnærming til tross,
mange fysioterapeuter opplever at pasientens problemer er komplekse og at behandlingen kommer til kort.
Vi har fortsatt manglende kunnskap om fysioterapi og ulike kunnskapsforståelser i møte med
pasientgruppen.
Forskningsspørsmål: Hvilke kunnskapsformer trekker fysioterapeuter på i beskrivelser av praksiserfaringer
med pasienter med langvarige muskelskjelettplager?
Metode: 12 fysioterapeuter i primærhelsetjenesten ble strategisk utvalgt for å få informasjon fra
fysioterapeuter med ulik erfaringsbakgrunn. Intervjuene hadde en åpen form og analysert med en
diskursanalytisk tilnærming.
Resultat: Foreløpig resultater viser en kompleks og sammensatt praksis hvor fysioterapeutens
kunnskapsbeskrivelser pendler mellom ‘evidens og skjønn’, ‘paternalisme og autonomi’. På den ene siden
var de opptatt av å sile ut alvorlig patologi og stille en funksjonsdiagnose for å kunne bedre pasientens
funksjon. På den andre siden var de opptatt av å gi pasienten økt forståelse av sammenhenger i egen
tilstand for å gjøre dem i stand til å mestre stress, kroppslige plager og hverdagsliv. Samtidig opplevde de at
pasienten var i en sårbar situasjon og trengte støtte og omsorg. Samlet sett viser fysioterapeutenes
beskrivelser at de er forstrukket og skvist mellom ulike kunnskapsforståelser i jobben med å gjøre praksis
meningsfull for pasientene og seg selv.
Diskusjon: Naturvitenskapen har fortsatt en dominerende plass innenfor fysioterapi. For å kunne
tydeliggjøre hva morgendagens fysioterapipraksis skal handle om for pasienter med langvarige
muskelskjelettplager er det viktig at fysioterapi som profesjon løfter opp og diskuterer betydning av ulike
kunnskapsforståelser og hvordan de settes i spill i praksis.

131
Rehabiliteringsbehov etter hjerneslag
PhD., MSc., Spesialist i Nevrologisk Fysioterapi Synne Pedersen1
1

Universitetssykehuset Nord Norge, Tromsø, Norge

Bakgrunn
Hjerneslag har innvirkning på den enkelte pasient, pårørende, helsetjenesten og samfunnet for øvrig. En
god del pasienter rapporterer udekkede rehabiliteringsbehov 3 måneder etter hjerneslag. Denne studien
har til hensikt å undersøke nivå av udekkede rehabiliteringsbehov i Helseregion Nord, samt årsaker til at
pasienter rapporterer udekkede behov.
Metode
Studien har et mixed methods design med kvantitativ og kvalitativ metodikk.
Det benyttes data fra Norsk Hjerneslagregister for 2022 på 930 pasienter fra Nordland, Troms og Finnmark,
hvor endepunkt er udekkede rehabiliteringsbehov ved 3 måneders oppfølging. Den kvantitative delen av
studien vil i tillegg identifisere faktorer som er assosiert med rapportering av udekkede rehabiliteringsbehov
ved bruk av demografiske data og data om hjerneslagkarakteristika.
Totalt 15 pasienter som har vært innlagt slagenhet og rapportert udekkede rehabiliteringsbehov selekteres
til semi-strukturerte dybde-intervju. Intervjuene vil ha en induktiv tilnærming med mål om å belyse ulike
faktorer som bidrar til at de rapporterer et udekket rehabiliteringsbehov. Det vil utføres en tematisk
analyse, og systematisk tekst-kondensering (STC) vil benyttes som analytisk strategi.
Resultater vil publiseres separat, men også kobles i en mixed methods artikkel.
Studien er i startfasen, og data samles inn i løpet av 2022.
Implikasjoner
Studien favner en stor pasientgruppe som ofte har behov for rehabilitering over både kortere og lengre tid.
Ny kunnskap om årsaker til at pasienter rapporterer udekkede rehabiliteringsbehov kan benyttes direkte til
tjenesteinnovasjon. Resultater kan gi retning på hvordan tjenestetilbudet kan forbedres gjennom
pasientforløpet, og dermed bidra til å bedre behandlingskvalitet og organisering av rehabiliteringstilbud.
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REHABILITERINGSMODELLER FOR TIDLIG STØTTET UTSKRIVNING AV
PASIENTER MED ERVERVET HJERNESKADE - EN SCOPING REVIEW
PhD Marianne Eliassen1, PhD Astrid Gramstad1
1

Uit Norges Arktiske Universitet, Postboks 6050, langnes, Norge

Bakgrunn: Pasienter med ervervet hjerneskade skrives tidligere ut fra sykehus enn tidligere, og forskning
viser at det ofte oppstår et brudd i tjenesteforløpet i overføringen til eget hjem. Spesialisert sub-akutt
rehabilitering er anbefalt, men det foreligger ingen standardisert rehabiliteringsmodell som sikrer dette
etter utskriving og tjenestetilbudet oppleves i dag som tilfeldig. Hensikten med studien var å oppsummere
forskning om ulike rehabiliteringsmodeller for tidlig støttet utskrivning, og å diskutere hvordan modellene
kan tilpasses ulike kontekstuelle og geografiske forhold.
Metode: Denne kunnskapsoppsummeringen bygger på scoping review-metodikk. Det er gjennomført
systematiske søk i 7 relevante databaser med søkeord tilknyttet hjemmebaserte rehabiliteringsmodeller for
pasienter med ervervet hjerneskade. 3174 artikler ble identifisert og vurdert. 64 studier ble inkludert til
videre analyse basert på deres relevans for studiens hensikt. Både numerisk og tematisk analyse ble
gjennomført.
Resultat: Ulike modeller for tidlig støttet utskrivning kan klassifiseres i 6 kategorier: 1)
Utskrivningsplanlegging, 2) koordinatortjenester, 3) tverrprofesjonelle hjemmerehabiliterings-team, 4)
frivillighetsdrevet rehabilitering, 5) familiebasert rehabilitering, og 6) læring- og mestringsbasert
rehabilitering. Forskning fra vestlige land med relativt robust organiserte velferdstjenester beskrev
fortrinnsvis koordinatortjenester og tverrprofesjonelle rehabiliteringsteam og beskriver både tjenester som
egner seg for by-områder og distriktsområder. Forskning fra Sør-Europa og Asia beskrev i større grad
tjenester basert på frivillighet, opplæring av familiemedlemmer, og læring- og mestringsstrategier.
Økonomisk bærekraft med fokus på ‘hjelp til selvhjelp’ var et viktig rasjonale for valg av
rehabiliteringsmodell i disse landene.
Diskusjon/konklusjon: Oversikten over ulike rehabiliteringsmodeller er hensiktsmessig for videre utvikling av
rehabiliteringstilbudet for pasienter med ervervet hjerneskade. Resultatene av denne studien er av relevans
for både politikere og ansatte som jobber med tjenesteutvikling eller innen rehabilitering. Resultatene kan
ha betydning for at pasientgruppen skal kunne få et tilfredsstillende tjenestetilbud for å sikre re-integrering i
samfunnet etter skade.
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RehabLos-prosjektet: erfaringer med samskapende tjenestedesign i
utvikling av en ny modell for rehabilitering av personer med ervervet
hjerneskade
MSc Morten Nikolaisen1,2, Ph.d. Cathrine Arntzen1,2, Ph.d. Marianne Eliassen1,2, MSc Lina Forslund1,2, Ph.d.
Astrid Gramstad1,2
1
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Bakgrunn
Samarbeidet mellom fysioterapeuter og andre aktører som er involvert i rehabilitering av personer med
milde eller moderate ervervede hjerneskader i Norge er preget av tilfeldig organisering og mangel på
koordinering. RehabLos er et pågående forskningsprosjekt som tar sikte på å utvikle en ny tverrfaglig og
sektorovergripende tjenestemodell som skal sikre kontinuitet og systematikk i oppfølgingen. Prosjektet
imøtegår økte krav til brukermedvirkning og praksisnærhet ved å benytte et langsgående forskningsdesign
inspirert av «experience-based co-design» (EBCD). Formålet med dette fremlegget er å formidle erfaringer
med bruk av samskapende tjenestedesign som metode.
Metode
I EBCD står det sentralt at aktørene skal reflektere over sine erfaringer, identifisere utfordringer og
samarbeide for å videreutvikle tjenestene. Prosjektet innledes av feltarbeid og produksjon av triggerfilmer
der pasienter og tjenesteytere forteller om sine erfaringer med rehabiliteringstjenestene. En serie på tre
workshoper bygger videre på det innledende arbeidet og involverer en bredt sammensatt deltakergruppe
(n=30) i samskapingsprosesser. Deltakergruppen består av fysioterapeuter og andre tjenesteytere, samt
pasient- og pårørenderepresentanter.
Resultater
Presentasjon av triggerfilmer og feltarbeid på workshop 1 fungerte i tråd med intensjonene bak EBCD, og
førte til at utfordringsbildet i tjenestene ble utdypet og konkretisert med forankring i pasienter og
fagpersoners førstehåndserfaringer. Under planleggingen av workshop 2 identifiserte forskergruppen behov
for å supplere EBCD med andre tilnærminger til tjenestedesign. Workshop 2 ble lagt opp som idémyldring
med sikte på å finne nye løsninger. For å fremme kreative prosesser og sikre involvering av alle deltakerne
ble det på forhånd utarbeidet gruppeoppgaver og grafiske materialer til konkretisering løsningsforslag.
Workshop 3 gjennomføres i januar 2022 og fokuserer på å videreutvikle RehabLos til en sammenhengende
tjenestemodell.
Konklusjon
Samskapingsprosesser som integrerer kompetanse og erfaringer fra tjenesteytere, tjenestemottakere og
forskere har potensiale til å utvikle nye og relevante tjenesteløsninger. Økt kunnskap om tjenestedesign vil
trolig styrke de kreative prosessene og innovasjonspotensialet i fremtidige prosjekter.

134
Kondisjonstrening for klaffeopererte endokardittpasienter. En feasibility
studie.
Fysioterapeut Margrethe Müller1
1

Unn, Tromsø, Norge

KONDISJONSTRENING FOR KLAFFEOPERERTE PASIENTER MED ENDOKARDITT. EN FEASIBILITY STUDIE.
Bakgrunn
Infeksiøs endokarditt er en alvorlig bakterieinfeksjon i endokard. Infeksjonen kan ramme alle, men pasienter
med tidligere hjerteklaffeoperasjon, kardielle implanterbare elektroniske enheter (CIED) og medfødte
hjertesykdommer har større risiko for å bli rammet. Tilstanden behandles med intensiv antibiotikakur og ca.
50 % av tilfellene trenger klaffekirurgi.
Inaktivitet etter endokarditt er et velkjent og stort problem. Nesten hver tredje pasient forblir sedat, og
rapporterer lav fysisk og psykisk helse et år etter behandlingen. Høyintensitets intervalltrening har vist å
være gunstig hos pasienter med kardiovaskulære sykdommer og etter klaffekirurgi. Vi antar at også
pasienter etter infeksiøs endokarditt med klaffekirurgi har nytte av fysisk trening, men det finnes lite
kunnskap om dette. Gjennomførbarheten av høyintensitetstrening hos pasienter med infeksiøs endokarditt
forblir dermed uklar.
Metode
Denne prospektive kohortestudien er planlagt i samsvar med de to første fasene av rammeverket
komplekse intervensjoner fra UK Medical Research Council (MRC). I perioden 2021-2023 vil vi inkludere 1020 klaffeopererte endokardittpasienter fra Universitetssykehus Nord-Norge i Tromsø. Deltagerne skal testes
med 6 minutter gangtest og submax Vo2 test ved baseline og etter 12 uker. I tillegg vil vi med Apple Watch
S5 og akselerometer Axivity AX3 registrere deltagernes postoperative aktivitetsnivå. Videre blir data om
treningsintensitet, frekvens og varighet samlet inn. Vi vil kartlegge hvor mange som klarer å gjennomføre
opplegget, og hvordan den fysiske formen utvikler seg i løpet av de første 2-3 månedene etter
treningsoppstart. Informasjon om deltagernes opplevelser av treningsintervensjonen innhentes gjennom
semistrukturert forskningsintervju og spørreskjemaer (Pas-Opp spørreskjema, HeartQOL) etter avsluttet
treningsintervensjon.
Data er under innsamling
Implikasjon
Med dette prosjektet vil vi avdekke gjennomførbarhet av kondisjonstrening med 4x4 modellen og skape et
grunnlag til fremtidige randomiserte studier på treningseffekt for klaffeopererte endokardittpasienter.
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INTERVALLTRENING ETTER HJERNESLAG - EFFEKTER PÅ FYSISK OG
KOGNITIV FUNKSJON
Fysioterapeut/stipendiat Tor Ivar Gjellesvik1, Phd Frank Becker2,3, Phd Arnt Erik Tjønna4, Phd Bent
Indredavik1, Msc Eivind Lundgaard3, MD Hedvig Solbakken5, Phd Berit Brurok1,6, Phd Tom Tørhaug1,6, Phd
Stian Lydersen7, Phd Torunn Askim1
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Bakgrunn
Oppgavespesifikk aktivitet og trening er anbefalt for å bedre funksjon etter hjerneslag. Høy-intensiv
intervalltrening (HIIT) har blitt en populær og effektiv treningsmetode for å bedre oksygenopptak blant flere
pasientpopulasjoner, men det er få studier som har undersøkt effektene av HIIT blant personer med
hjerneslag. Det er også store mangler i kunnskapsgrunnlaget når det gjelder effekt av trening på kognitive
funksjoner etter hjerneslag.
Metode
Dette er sekundære data fra den norske randomiserte kontrollerte multisenterstudien - HIIT Slag studien.
Intervensjonsgruppen fulgte standard behandling i kombinasjon med 4x4 intervalltrening på tredemølle
med intensitet mellom 85% til 95% av maksimalt målt hjertefrekvens. Treningen bestod av 24 treningsøkter
fordelt over 8 uker. Kontrollgruppen fulgte standard behandling etter hjerneslag. Alle deltakere ble testet
ved tre tidspunkter: 1.baseline, 2.posttest etter 8 uker og 3.ett år etter inklusjon i studien.
Resultater/funn
Vi inkluderte 70 personer hvorav 36 ble randomisert til intervensjonsgruppen mens 34 i kontrollgruppen.
Gjennomsnittsalder var 57.6 (9.2) og 58.7 (9.2) år henholdsvis intervensjon og kontroll gruppen.
Interventionsgruppen viste en signifikant behandlingseffekt (95% konfidensintervall) fra baseline til posttest
på 6 minutters gangtest 28.3 (2.80 - 53.8) meter, (p=0.030); Bergs balansetest 1.27 (0.17 - 2.28) poeng,
(p=0.025); og Trail-Making Test del B (TMT-B) (-24.2 [-46.4 - -2.0] sekunder, p=0.033). Ved 12 måneders
oppfølging var det fortsatt en siginfikant forskjell i favør intervensjonsgruppen på TMT-B (-25.44 [-49.01 to 1.87] p=0.035). For de andre utkommene fant vi ingen forskjell mellom gruppene.
Diskusjon og konklusjon
HIIT i kombinasjon med standard behandling etter hjerneslag hadde bedre effekt enn standard behandling
alene på balanse, gangkapasitet og kognitiv funksjon rett etter treningsperioden. Ved oppfølging 12
måneder var det kun deler av kognitiv funksjon som var signifikant forskjellig mellom gruppene. Kommende
studier bør undersøke kognitiv funksjon som primært endepunkt etter høyintensiv trening for personer med
hjerneslag.
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Barn som har vært utsatt for alkohol, narkotika og enkelte medikament i
svangerskapet viser atypiske spontane bevegelser ved 3-4 måneder.
Spesialfysioterapeut/PhD Toril Larsson Fjørtoft1,2, Spesialfysioterapeut Merethe Brandal1, Professor emerita
Ann Mari Brubakk2, Spesialfysioterapeut/PhD Lars Adde1,2, Spesialfysioterapeut/PhD Tordis Ustad1,2,
Professor Kari Anne Indredavik Evensen2,3,4
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Bakgrunn
For tidligfødte barn med atypiske spontane bevegelser ved 3-5 måneder, har økt risiko for seinere
motoriske og kognitive vansker. Hensikten med denne studien var å undersøke spontane bevegelser hos
terminfødte som hadde vært utsatt for alkohol og/eller andre vanedannende substanser i svangerskapet
(studiegruppen) sammenlignet med en kontrollgruppe.
Metode
Studiegruppen bestod av 108 barn med gjennomsnitt gestasjonsalder 38.2 (SD2) uker og gjennomsnitts
fødselsvekt 3262 (SD 663) gram. Tilsvarende for 104 barn i kontroll gruppen var 39.7 (SD0.9) uker og 3582
(SD443) gram. Måleredskapet var “Assessment-of Motor-Repertoire-3-5 months”, som er en del av Prechtl’s
“General-Movement-Assessment” (GMA). Barna ble filmet ved gjennomsnitts korrigert alder 12.6 (SD4.0)
uker. Filmene ble analysert av fysioterapeuter, sertifiserte i GMA og blindet for gruppetilhørighet og
medisinsk bakgrunn. “Fidgety movements (FMs)” ble klassifiserte som tilstedeværende, sporadiske,
manglende eller overdrevne. Bevegelses karakteren ble klassifisert som typisk dersom den var myk og
flytende og atypisk dersom den var monoton, stiv eller hakkete.
Resultat/funn
Ingen av barna i studiegruppen hadde fravær av FMs. Fem (5%) hadde sporadiske FMs and 5 (5%)
overdrevne FMs. Ingen av barna i kontrollgruppen hadde manglende eller overdrevne FMs og 4 (3%) hadde
sporadiske FMs. Sekstiåtte (63%) barn i studiegruppen hadde atypisk bevegelses karakter. I kontrollgruppen
viste 23 (22%) atypiske bevegelser (p<0.001).
Diskusjon og konklusjon
Vi fant at 10 (9%) av barna som hadde vært utsatt for alkohol, narkotika og/eller enkelte medikament i
svangerskapet hadde sporadiske eller overdrevne FMs. 2/3 av de eksponerte barna viste atypisk bevegelses
karakter ved 12.6 uker korrigert alder. Disse funnene kan indikere økt risiko for langtids senskader og
eventuelt behov for tidlig intervensjon, noe som vil bli avklart i en pågående oppfølgingstudie.
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«Gross motor performance» ved 3-4 måneders alder hos barn utsatt for
alkohol, narkotika og/eller enkelte medikamenter i svangerskapet.
Spesial fysioterapeut Merethe Brandal1, Professor Kari Anne Evensen2,3,4, Professor Emerita Ann Mari
Brubakk2, Spesialfysioterapeut/PhD Toril Fjørtoft1,2
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Bakgrunn
Bruk av alkohol, narkotika og enkelte medikamenter i svangerskapet er en veldokumentert risikofaktor for
senere nevrologisk funksjonsnedsettelse hos barnet. Hensikten med studien er å beskrive «gross motor
performance» ved 3-4 måneders alder hos en gruppe terminfødte barn utsatt for alkohol, og/eller andre
vanedannende substanser i svangerskapet, sammenlignet med en kontrollgruppe.
Metode
109 spedbarn utsatt for alkohol og/eller andre vanedannende substanser i svangerskapet ble inkludert.
Gjennomsnittlig fødselsvekt var 3262 (SD663) gram og gestasjonsalder 38.2 (SD2) uker. En kontrollgruppe
på 103 spedbarn med en gjennomsnittlig fødselsvekt på 3582 (SD443) gram og en gestasjonsalder på
39.7(SD0.9) uker var også inkludert i studien.
Den motoriske testen Alberta Infant Motor Scale (AIMS) ble brukt ved 3-4 måneders alder og utført av
fysioterapeut. AIMS er et vurderingsverktøy som observerer barnet i fire ulike posisjoner, mageleie,
ryggleie, holdt i sittende og holdt i stående. I henhold til manualen indikerer skår ≤10th percentilen «poor
motor performance». Odds-ratio (OR) med 95% konfidens intervall (CI) ble brukt som et estimat for den
relative risikoen for «poor motor performance».
Resultater/funn
Av 109 spedbarn utsatt for alkohol og/eller andre vanedannende substanser i svangerskapet skåret 46
(42.2%) ≤10th percentilen på AIMS i motsetning til kontrollgruppen der det kun var 2 (2%) (p<0.001). Odds
for skår ≤10th på AIMS ved 3-4 måneders alder var 55.9 (95%CI:13.16-237.13) i gruppen eksponerte barn
sammenlignet med kontrollgruppen.
Diskusjon og konklusjon
46 (42%) spedbarn i studiegruppen hadde «poor motor performance» ved 3-4 måneds alder. Dette kan
være et forbigående fenomen eller gi senere nevrologiske utviklingsforstyrrelser. En pågående
oppfølgingsstudie av barna ved 2,6 år vil avklare betydningen av dette.
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Tilfredshet med behandling og rehabilitering etter hjerneslag
PhD., MSc., Spesialist i Nevrologisk Fysioterapi Synne Pedersen1
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Bakgrunn
Tidligere kvalitative studier indikerer lavere tilfredshet med behandling og rehabilitering etter hjerneslag i
Nord Norge enn i Danmark. Denne studien har til hensikt å undersøke nivå av tilfredshet med behandling og
rehabilitering, samt hvordan dette er assosiert til funksjonsnivå det første året etter hjerneslag i større
kohorter i Nord Norge og i Danmark.
Metode
Studien er en prospektiv kohort studie fra definerte regioner i Nord Norge og sentrale Danmark. Innsamlede
selv-rapporterte spørreskjema-data benyttes fra 370 personer som har gjennomgått hjerneslag og som har
blitt behandlet i nedslagsfeltet for studien. Tilfredshet med behandling og rehabilitering (generelt, på
sykehus, ved utskriving, hjemme) er registrert ved 3- og 12- måneder. Tilfredshet med behandling og
rehabilitering i ulike faser etter hjerneslag undersøkes i forhold til geografi, udekkede rehabiliteringsbehov
og tjenestetilbud, samt profiler av funksjon hos de 370 deltakerne. Det benyttes data fra Norsk hjerneslagregister og andre standardiserte spørreskjema-data i analysene.
Analyser av data er under bearbeiding.
Implikasjoner
Hvordan pasienter vurderer sin tilfredshet i de ulike fasene av behandling og rehabilitering, samt hvordan
dette er assosiert til funksjonsnivå, vil være retningsgivende for hvordan helsetjenesten kan forbedres både på gruppenivå og etter ulike funksjons-vansker. Resultater kan bidra til konkrete anbefalinger om
organisatoriske endringer i helsetjenesten.
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Psykomotorisk fysioterapi som tiltak for underlivssmerter: Hva erfarer
kvinner med den sammensatte lidelsen «Langvarige underlivssmerter»
etter psykomotorisk behandling.
Psykomotorisk Fysioterapeut, Phd Student Cathrine Boge-Olsnes1,2, Professor Gunn Kristin Øberg1, Professor
Mette Bech Risør1
1

Norges Arktiske Universitet (UIT) , 9037 Tromsø, Norge, 2Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN), 9038 Tromsø ,
Norge

Bakgrunn for prosjektet
Langvarige underlivssmerter er utbredt lidelse blant kvinner og pasientene er vanskelige å hjelpe. I tillegg til
komplekse smerter og dysfunksjon knyttet til underlivet lider kvinnene ofte av utbredte kroppslige og
psykiske plager. Forskning viser at pasienter med denne lidelsen ofte har vært utsatt for traumatiske
livserfaringer og en vanskelig oppvekst. Hensikten med studien er å få kunnskap om kvinners erfaringer med
behandlingsformen psykomotorisk fysioterapi som tiltak for langvarige underlivssmerter.
Metode
Studien er et pågående kvalitativt forskningsprosjekt basert på semi-strukturerte intervju og filmer med 8
kvinner. Data ble samlet inn etter ca. 6 mnd. psykomotorisk fysioterapibehandling. Studien er både utført og
fortolket innenfor et fenomenologisk rammeverk med spesiell vekt på kroppsfenomenologien.
Foreløpige resultater
Analysene viser at deltakerne setter sine ulike vanskelige livserfaringer i sammenheng med sine
sammensatte symptomer. De beskriver hvordan de reagerer kroppslig på både traumatiske hendelser fra
fortiden, pågående sorger og bekymringer. Kvinnene viser til opplevelsen av kroppens sårbarhet og behovet
for å beskytte seg. De beskriver de kroppslige responsene på denne sårbarheten som stressreaksjoner som
de knytter til symptomer som smerter, utmattelse, angst og depresjon.
Diskusjon og konklusjon
Kvinnene i dette studiet omtaler kroppen sin som et objekt med symptomer som hindrer dem i å leve det
livet de ønsker seg. Samtidig omtaler de kroppen som et subjektivt «opplevelses-sentrum» der deres egen
sårbarhet gir reaksjoner som fører til de mange symptomene. Studien er gjort innenfor en
forståelsesrammer der kropp og omgivelser er uløselig knyttet sammen. En fysioterapitilnærming som
åpner for en slik sammenheng kan hjelpe pasientene til å erfare sine kroppslige stressreaksjoner som
naturlige svar på sårbare livssituasjoner. Dette åpner muligheten for at pasienten selv kan sette sine
symptomer inn i forståelige sammenhenger der underlivssmertene ikke skyldes patologi i kroppen, men er
knyttet til naturlige responser på livet.

140
MOBILITET ETTER MILDE HJERNESLAG – EN ETTÅRSOPPFØLGING
Fysioterapeut, PhD Charlotta Hamre1,6, Fysioterapeut, PhD Gro Gujord Tangen2, MD, PhD Brynjar Fure3,4,
Professor, fysioterapeut Jorunn Helbostad5, Professor, MD Torgeir Wyller1,6
1

Oslo Universitetssykehus, Oslo, Norge, 2Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse, Oslo, Norge, 3Universitetet i
Örebro, Örebro, Sverige, 4Centralsjukhuset , Karlstad, Sverige, 5Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet,
Trondheim, Norge, 6Universitetet i Oslo, Oslo, Norge

Etter hjerneslag opplever 2/3 kun milde utfall allerede i akuttfasen. På tross av dette rapporteres det om
endret funksjonsnivå. Videre har andelen yngre personer som rammes av hjerneslag økt de siste to tiårene.
Målsetningen var å kartlegge mobilitet, i form av balanse, gange og romlig orienteringsevne, første året
etter et førstegangs mildt hjerneslag hos personer ≤70 år. Samt undersøke faktorer assosierte med nedsatt
balanse, romlig orienteringsevne og selvrapportert fysisk aktivitetsnivå ved 12 måneder.
Observasjonell studie som inkluderte pasienter 18-70 år innlagt ved OUS eller Bærum sykehus, med påvist
mildt hjerneslag (National Institute of Health Stroke Scale ≤3).
Balanse ble kartlagt med Mini-Balance Evaluation Systems Test (Mini-BESTest), ganghastighet med 6m
gangtest og romlig orientering med Floor Maze Test (FMT). Eksekutiv funksjon vurdertes gjennom Trail
Making Test-B. Ved 12-måneder undersøktes forekomst av angst og depresjon, fatigue og apati, samt
selvrapportert fysisk aktivitet og romlig orientering. Assosiasjoner undersøktes med regresjonsanalyser.
Studien inkluderte 101 pasienter med alder (SD) på 55,5 (11,4) år. Mini-BESTest, ganghastighet og FMT
forbedredes fra akuttfase til 12 mnd., med størst endring fra akuttfasen til tre mnd. På tross av at flertallet
hadde gode resultater på mobilitetstestene allerede i akuttfasen, så gikk 1/3 med en ganghastighet <1.0
m/s, 1/4 hadde redusert balanse og 1/5 problemer med romlig orientering 12 mnd. etter hjerneslaget.
Nedsatt balanse i akuttfasen var assosiert med redusert balanse ved 12 mnd., eksekutiv funksjon var
assosiert med å gå feil under FMT, og å være kvinne var assosiert med selvrapporterte problemer med
orienteringsevne. Sykemelding i perioden før hjerneslaget, å ha nedsatt balanse samt å erfare angst,
depresjon, fatigue og apati, var assosiert med lavere fysisk aktivitetsnivå 12 mnd. etter hjerneslaget.
Sensitive vurderingsverktøy kan bidra til at konsekvensene av milde hjerneslag blir oppdaget.
Pasienter som fortsatt har mobilitetsnedsettelse og/eller lavt aktivitetsnivå ved 3-månedersoppfølging bør
få informasjon og henvises til fysioterapeut.
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"SWAP" - ressursutveksling mellom utdanning og praksis i fysioterapi
Spesialfysioterapeut Msc/universitetslektor Jorunn Louise Grong1, Spesialfysioterapeut MSc Randi Merete
Presthus2
1

NTNU, Trondheim, Norge, 2St. Olavs hospital HF, Trondheim, Norge

Bakgrunn
Gjennom flere år har det vært gjennomført prosjekter, sentralt og lokalt, for å styrke samarbeidet mellom
utdanningsinstitusjoner for fysioterapeuter og spesialisthelsetjenesten. De fleste prosjektene har
konkludert med at kombinertstillinger har et stort potensial for å styrke og videreutvikle samarbeidet
mellom organisasjonene, men har i liten grad resultert i konkrete tiltak eller samarbeidsstillinger.
Våren 2019 startet Program for fysioterapiutdanning ved INB/NTNU og Klinikk for kliniske servicefunksjoner
ved St. Olavs hospital HF et samarbeid om et prosjekt over to år som hadde til hensikt å styrke samarbeidet
mellom PFT og KKS for å heve kvalitet og relevans i utdanning av fysioterapeuter ved NTNU. Ved
prosjektslutt, forpliktet hver organisasjon seg til å finansiere en stillingsandel øremerket en
kombinertstilling.
Metode
Som del av prosjektet har vi, gjennom diskusjoner, primært med studenter, veiledere i KKS og ansatte på
PFT, identifisert utfordringer og prøvd ut ulike tiltak for studenter og veiledere. Målet var å styrke
veiledernes posisjon og trygge studentene slik at de raskere ble sjølstendige i pasientarbeidet.
Resultater/funn
Begge institusjoner må identifisere hovedutfordringer og rette tiltak mot disse.
Noen tiltak er ressurskrevende mtp. tid og personell.
Studentene følte seg ivaretatt, sett og mindre usikre ved oppstart i ny periode. Undervisninga i
praksisperioden ble opplevd som relevant og praksisnær. De syntes de kom raskere i gang med sjølstendig
pasientarbeid. Samtidig opplevde studentene en kontakt med utdanninga som bidro til trygghet.
Det er behov for å styrke veiledningens posisjon i klinikken. I løpet av prosjektet opplevde veilederne støtte
og ivaretagelse og økt forståelse for mengden arbeid studentveiledning krever.
Konklusjon
Tiden er moden for å formalisere samarbeidet mellom utdanning og klinikk. Studenter, veiledere og
kontaktlærere vil kunne nyte godt av en slik stilling. For å lykkes må samarbeidsstillingenes innhold
forankres på alle nivå i begge organisasjonene og stillingens innhold må være dynamisk og i stadig utvikling.
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Hvordan er første års helsetjenestebruk for pasienter med muskelskjelettplager assosiert med bruk av spesialisthelsetjenesten 3 år senere?
Mr Olav Amundsen1, Professor Tron Anders Moger1, Dr Trond Tjerbo1, Dr Jon Helgheim Holte1, Professor Nina
Køpke Vøllestad1
1

Universitetet i Oslo, Oslo, Norge

Bakgrunn:
Muskel-skjelettplager (MUSP) inkluderer noen av de mest prevalente lidelsene både internasjonalt og i
Norge. I Norge er kostanden for helsetjenester relatert til MUSP beregnet til 14.3 mrd NOK, og den
økonomiske byrden relatert til redusert arbeidsdeltakelse og sosiale ytelser er estimert til å være 69-73 mrd
NOK. For å kunne håndtere den økende byrden av MUSP trengs forskning på hvordan vi kan bedre
individuelle helserelaterte utfallsmål og gjøre de samfunnsmessige kostnadene bærekraftige. Dette
inkluderer et behov for å identifisere og fremme behandlingsforløp som er effektive, og redusere bruken av
ineffektive behandlingsforløp.
Metode:
Studien henter data fra offentlige konsultasjoner hos fysioterapeut og spesialisthelsetjenesten fra
dataregistrene KUHR og NPR-somatikk. Studiepopulasjonen er pasienter registrert med MUSP for første
gang hos fastlege/fysioterapeut i 2015. Ressursbruk hos fysioterapeut og spesialisthelsetjeneste kodes i
kategoriene høy/lav/ingen. Kategoriene "høy" og "lav" kodes basert på 50-percentilen. Kategoriene brukes
som hovedvariabel i logistisk regresjonsanalyse hvor utfallsmålet er høy/lav eller ingen
spesialisthelsetjenestebruk 3 år senere. Det er kontrollert for alder, kjønn, utdanning, arbeidslivstilknytning
og komorbiditeter. Analysene er foreløpige og under utvikling.
Resultater:
Høy og lav bruk av spesialisthelsetjeneste første år var assosiert med høy bruk av spesialisthelsetjeneste 3 år
senere, sammenlignet med ingen bruk. (Høy: OR 1.98, 95%CI 1.60-2.46. Lav: OR 1.25 95%CI 1.01-1.57). For
kombinasjoner mellom helsetjenestebruk første år har gruppene med høy spesialisthelsetjenestebruk økt
risiko for høy bruk etter 3 år, men gruppen med samtidig høy bruk av fysioterapi har lavest risiko av disse
(Høy spesialisthelsetjeneste ingen fysioterapi: OR 2.00, 95%CI 1.54-2.61. Høy spesialisthelsetjeneste lav
fysioterapi: OR 3.00 95%CI 1.90-4.75. Høy spesialisthelsetjeneste høy fysioterapi: OR 1.47, 95%CI 1.04-2.07).
Diskusjon/konklusjon
Høy bruk av spesialisthelsetjeneste første år var assosiert med høy bruk 3 år senere. Samtidig høy bruk av
fysioterapi kan redusere risikoen for høy bruk av spesialisthelsetjeneste i denne gruppen, noe som kan ha
betydning for reduksjon i samfunnskostnad.
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Et konservativt behandlingsforløp for akillesruptur på St Olav hospital.
Spesialfysioterapeut, spesialist Ortopedisk Fysioterapi, M.sc. Ingrid Solhjem 1, Ortopeditekniker Jens Petter
Jacobsen1
1

St Olav Hospital, Trondheim, Norge

Abstrakt
Bakgrunn
Forskning viser at konservativ oppfølging av akillesruptur er god pasientbehandling. På St Olav hospital har
gått over til i hovedsak å behandle akillesruptur i et konservativt behandlingsforløp. Det er ikke konsensus
regionalt, nasjonalt eller internasjonalt om hva dette innebærer (ref). Forfatterne ønsker å presentere et
forløp som inkluderer flere fagprofesjoner og der fysioterapeut etter hvert fortsetter og avslutter
rehabiliteringsforløpet. Hensikten er å synliggjøre et opplegg for god pasientbehandling for aktuell
pasientkategori.
Problemstilling: Hva kjennetegner konservativ behandling for akillesruptur? Hvilken risiko er det for
reruptur?
Metode
St Olav hospital har en konklusjon om at en størst mulig utstrekning ønsker å behandle akillesruptur
konservativt. Konklusjonen er forskningsbasert (ref).
Man har gjennomført dette det samme behandlingsforløpet fra 2017.
Man benytter sykehusets statistikk for å presentere antall pasienter og risiko for reruptur?
Resultater/funn
Behandlingsforløp:
Legekontroll initialt og avsluttende kontroll 7-8 uker. Gips: Tre uker.
Ortopeditekniker: Ukentlig kontroll fra uke3, til ortose er seponert. Ortose: 4 – 6 uker. Forsiktighetsregler:
Akillesruptur vurderes å være øvelsesstabil og belastningsstabil med ortose.
Fysioterapeut: Når ortosen er seponert. Akillesruptur vurderes å være øvelsesstabil og belastningsstabil
med noen begrensninger. Forsiktighetsregel: Gradvis økende belastning og ingen full vektbæring på ettbens
tåhev før uke 12 (affisert ben).
Reruptur: Forskning internasjonalt viser en risiko på ca. 8 % (ref.). St Olav hospital: Tall fra 2021 skal
presenteres.
Diskusjon og konklusjon
Når en skal utvikle pasientforløp avhenger dette av flere faktorer, og forskning er en faktor. Erfaring fra
aktuelt pasientforløp er at det oppstår praktiske avveininger underveis. Disse er for eksempel tilgjengelig
fagkompetanse, økonomi, krav til effektivitet og pasienttrygghet. På bakgrunn av flere ulike faktorer må en
definere forsvarlig helsetjeneste – St Olav hospital mener at sitt opplegg er for konservativ oppfølging av
akillesruptur er forsvarlig helsetjeneste.
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