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FACT
Fleksible aktive oppsøkende 
team

FACT - Sør-Troms

Tromsø 28.11.19



Historie 

• Deinstitutionalisering i 60-70-tallet
• Distrikt Psykiatriske Sentere

– Psykoseteam og Case-management modell

• Russatsing; 2015 fra SPH til SPHR
• 80-tallet; ACT fra USA (L.Stein, M.Test og Arnold) , FACT fra 

Nederland
• 2007: første ACT-team etablert i Moss 2007 (ACT-

Tromsø i 2010)
• 2018: 8 ACT-team, 26 FACT-team i drift, 26 

forprosjekter, økt satsing på utprøving av FACT i rurale 
strøk



Prosjektleder

Prosjektgruppe Styringsgruppe
Referansegruppe

FACT-team

Teamleder

Styringsgruppe

Referansegruppe

2019-2021 Prosjektperiode

2017-2018 Planleggingsperiode

2022 Mål: fra prosjekt til etablert tilbud

FACT-team

Teamleder



• x

Målgruppe:
Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og ofte 
rusproblemer som har langvarige og 
sammensatte 
behov for behandling, rehabilitering og oppfølging



Pasientene etterspør og trenger:
- Permanent bolig til en overkommelig pris
- Nok penger til å leve av
- God fysisk helse
- Meningsfylt hverdag
- Venner og sosial nettverk
- Bedring av psykiske og somatiske lidelser
- Mulighet for å være en vanlig borger
- ..



Nasjonal satsing

• Styrke tilbudet til mennesker med langvarige og 
sammensatte tjenestebehov gjennom å etablere 
helhetlige, samtidige og virksomme tjenester fra 
ulike nivå og sektorer

• Tilskudd til etablering av allerede utprøvde 
kunnskapsbaserte og kostnadseffektive modeller; 
herunder (F)ACT

• Stor potensialet for (F)ACT
– Også i mindre tett befolkede områder                                                                        

95 % av befolkningen kan nås av oppsøkende 
samhandlingsteam



• FACT: En måte å organisere et samlet 
og helhetlig behandlings- og tjenestetilbud til 
pasienter med alvorlige psykiske lidelser (ofte i 
kombinasjon med ruslidelser) som ikke klarer å 
nyttiggjøre seg vanlig tilbud.

• Belastning av integrering skal bæres 
av behandlere og ikke av pasienten!
(K. Mueser)

Det å organisere/integrere krever 
også:
-1- Implementering
-2- Fokus på teamdynamikk





ACT versus “Fleksibel ACT”.

• ACT

• Kontinuerlig høy intensitets 
oppfølging fra hele team            
(shared caseload) 

• Behovet vurderes 3-5x/uke i 
tavlemøte: «alle kontinuerlig på 
tavla»

• FACT
• Alle starter «på tavla» (får et 

ACT-tilbud) men de mer stabile 
pasientene (80 %?) tas «fra 
tavla»; de blir fulgt opp 
individuelt av en casemanager 
som holder øye med 
behandling, rehabilitering og 
støtte i bedringsprosesser. 

• Casemanager kan benytte seg 
av ekspertise fra andre fagfolk i 
teamet. 

• Som regel reviderer flere 
teammedlemmer 
behandlingsplanen i fellesskap. 

FACT
A
CT



Timeglass-modellen i FAC  



Utfordringer:

• Organisering, NAV, 
kommune, 
spesialist-
helsetjenesten.

• Kulturkræsj

• Deltidsstilling

• Journalføring

• Rolleavklaring



• Noe positivt?

• Fått kontakt med noen av 
de som ikke har ønsket/ 
greid å ta i mot helsehjelp

• Gode 
tilbakemeldinger/pasienter 
og samarbeidspartnere

• Mindre bruk av AAT

• Fleksibel/hurtighet



X

FACT-Sør-Troms Bemanning

Teamleder                   100 % Harstad kommune

IPS                                 100 % NAV

IPS                                 100 % NAV

Sykepleier                    75 % Skånland kommune

Vernepleier                 75 % Kvæfjord kommune

Sykepleier                    50 % Harstad kommune

Sosionom                     100 % Harstad kommune

Driftskoordinator        50 % Harstad kommune

Psykolog                                    
100 %

50/50 Harstad -UNN

Brukerspesialist           50 % Harstad kommune

Brukerspesialist           50 % UNN

Psykolog spesialist      100 % UNN

Psykiater                       50 % UNN

Total 
1000% 

Prosjektleder – juni 2019 Harstad Kommune

Kommune Folketall
01.01.2017, > 18 år

Harstad 19 724

Skånland 2 463

Kvæfjord 2 410

Hvem vi er



Takk for at

vi fikk

komme



Ungdomsrådet UNN
Hva er viktig for oss? Prinsipper for gode overganger fra barneorienterte 

til voksenorienterte tjenester



Eksempler på oppgaver ungdomsrådet har 
jobbet med:
• Prinsipper for gode overganger

• Innspill og deltakelse i referanse og prosjektgrupper omkring 
utbygging og renovering av bygningsmasse ved UNN. 

• Deltakelse i referansegrupper og planlegging ved utvikling av nye 
behandlingsmetoder, strukturering av behandling og forløp.

• Utvikling av sykehusets informasjonsmateriell rettet mot pasienter og 
pårørende.

• Innspill til utvikling av nye digitale løsninger, som elektronisk 
pasientjournal og bruk av SKYPE i behandling rettet mot ungdom. 

• Deltagelse i flere referansegrupper for forskning med mer…..



Oppdragsdokumentet fra helse Nord -2018

«Helse Nord RHF skal påse at helseforetakene utvikler rutiner for god 
overføring fra barne- til voksenorientert helsetjeneste ut fra best 
tilgjengelig kunnskap. Rutinene skal omfatte 

overføring internt i sykehuset og 

mellom sykehuset og primærhelsetjenesten. 

Rutinene utarbeides i samarbeid med ungdomsrådet i 
helseforetakene.»



E-læring om transisjon, A-HUS

https://ungdomsmedisin.no/transisjon-film-1/

https://ungdomsmedisin.no/transisjon-film-1/


Ungdomsrådene i Helse Nord – 2018
Nordlandssykehuset, Finnmarkssykehuset og UNN



Livet vårt er kanskje ikke helt forutsigbart, 
men det er viktig at behandlingen vår er det

Går ting galt i ungdomstiden drar vi gjerne med oss problemer 
over i voksen alder. Overgangen fra barn til voksen i sykehuset 
må derfor ikke gå galt. For å sikre trygge og gode overganger 
må helsepersonell ta utgangspunkt i ungdommens særskilte 
behov, og helsetjenestene må ha gode systemer, rutiner og 
kunnskapsrike medarbeidere.  



«Vi skulle gjerne sluppet å ha 
noe med dere å gjøre i det hele 
tatt. Men når det først er sånn 
at vi trenger dere, så er det 
viktig at dere hjelper oss sånn 
at sykdommen tar så liten plass 
som mulig i livene våre»



Ungdomsrådenes 7 prinsipper for gode overganger fra 
barneorienterte til voksenorienterte tjenester 

• Forberedelsene må begynne tidlig

• Ungdommen må få medvirke. 

• Ungdommen og pårørende må ha god tilgang på informasjon og 
opplæring

• Tjenestene må ta utgangspunkt i ungdommens behov og være 
fleksible. 

• Helsepersonell må ha kunnskap om ungdoms behov. 

• Det må være godt samarbeid mellom sykehus, kommune og skole

• Å ta vare på pårørende er å ta vare på pasienten



E-læring om transisjon, A-HUS

https://ungdomsmedisin.no/transisjon-film-7/

https://ungdomsmedisin.no/transisjon-film-7/


Rutiner for gode overganger fra barne- til 
voksenorienterte tjenester i UNN med 
samarbeidspartnere

Som en forberedelse til utarbeidelse av rutiner for overganger i din 
avdeling eller klinikk anbefales e-læringen om Transisjon som A-HUS 
har laget: https://ungdomsmedisin.no/transisjon/

https://ungdomsmedisin.no/transisjon/


KlinObsKommune-
et trinnvis kompetanseprogram

Kine Nordmo-Stykket

Avansert geriatrisk sykepleier USHT Troms 



USHT samarbeid om klinisk observasjonskompetanse i 
kommunen 2018-2019

Samordner og utvikler et kompetanseprogram innen klinisk 
observasjonskompetanse for kommunehelsetjenesten

• Målgruppe

• Sykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere, (assistenter) etc. i 
sykehjem, hjemmetjenester og boliger

• Akutt, men også et subakutt fokus 

• Systematiske observasjoner basert på ABCDE  metodikk

• Risikovurdering ved hjelp av NEWS (national early warning score) 

• Kommunikasjonsteknikk med ISBAR

• Implementeres gjennom

• Samarbeid mellom USHT og kommuner

• Ved instruktøropplæring (Train The Trainer-modellen) 



Bakgrunn

2012 2013/2014 2015/2016 2017 2018 2019 2023

Samhandlingsreformen
-Sykere pasienter
-Tidligere hjem

ALERT 
(Østfold/Akershus/Buskerud)

TILT (Agder)

I hode og sekk (Troms)

Prosekken (Oslo)

Ferdighetssenter (Vestfold)

Osv.

2015

Manglende 
observasjons-
kompetanse Phd PBJ

ProACT-prosjekt (erstatter ALERT) 

(Akershus/Østfold/Buskerud)

ABCDE geriatrisk perspektiv 
(Rogaland)

USHT`ene søkte sammen

Nasjonalt 
læringsnettverk 
TOFT

USHT `ene får midler til å 
utvikle og samordne 
kompetanseprogram for 
kommunene

Leve hele livet St.meld.nr. 15 (2019-2023) 
Allerede eksisterende satsninger; 
I trygge hender 24/7 
Pasientforløpsarbeid KS
Mulighetene er mange!

En kommunal 
helsetjeneste i takt med 
pasientens behov?



Arbeidsgruppa



USHT Oslo, 
Akershus, 
Troms og 
Rogaland

Veiledere og 
referanse-

gruppe

Andre 
relevante 

fagmiljø som 
jobber med 

tema 

Øvrige USHT

USHT Østfold, 
Oppland, 

Trøndelag , 
Finnmark og 

Samisk



©KlinObsKommune – en trinnvis kompetansebygging i kommunehelsetjenesten

Grunnleggende 
ferdigheter innen 
ABCDE metodikk

Hjerte-lunge-
redning

ABCDE, EWS og 
ISBAR med 
pasientcase og 
refleksjon

Scenariotrening 
med refleksjon 
og debrief

Tverrfaglig 
fullskala-
simulering med 
debrief



©KlinObsKommune – en trinnvis kompetansebygging i kommunehelsetjenesten

Grunnleggende 
ferdigheter innen 
ABCDE metodikk

Hjerte-lunge-
redning

ABCDE, EWS og 
ISBAR med 
pasientcase og 
refleksjon

Scenariotrening 
med refleksjon 
og debrief

Tverrfaglig 
fullskala-
simulering med 
debrief

Trinn 1: Grunnleggende 
ferdigheter
• Vitale målinger

• ABCDE undersøkelsen
• Gode vitale målinger en 

forutsetning for (N)EWS 

• Handlingsberedskap
(kjevetak, sideleie, fjerne 
fremmedlegeme osv.)





©KlinObsKommune – en trinnvis kompetansebygging i kommunehelsetjenesten

Grunnleggende 
ferdigheter innen 
ABCDE metodikk

Hjerte-lunge-
redning

ABCDE, EWS og 
ISBAR med 
pasientcase og 
refleksjon

Scenariotrening 
med refleksjon 
og debrief

Tverrfaglig 
fullskala-
simulering med 
debrief

Trinn 2: HLR

• Stor samfunnsdugnad i regi av Helsedirektoratet; 
«Sammen redder vi liv»

• Kvalitet/standard 

• Legge til rette for en bærekraftig satsning

• Sørge for en felles standard med utgangspunkt i 
Norsk Resuscitasjonsråd



©KlinObsKommune – en trinnvis kompetansebygging i kommunehelsetjenesten

Grunnleggende 
ferdigheter innen 
ABCDE metodikk

Hjerte-lunge-
redning

ABCDE, EWS og 
ISBAR med 
pasientcase og 
refleksjon

Scenariotrening 
med refleksjon 
og debrief

Tverrfaglig 
fullskala-
simulering med 
debrief

Trinn 3: Standardisert undervisningskonsept innen 
ABCDE, EWS og ISBAR

• Fokus på metode og praktisk trening på bruk av  verktøy

• Tilpasset kommunehelsetjenesten og målgruppa

• Verktøykasse med lommekort, ABCDE-, EWS- og ISBAR-
skjema 

• Veileder til hvordan ta i bruk EWS i kommunen



©KlinObsKommune – en trinnvis kompetansebygging i kommunehelsetjenesten

Grunnleggende 
ferdigheter innen 
ABCDE metodikk

Hjerte-lunge-
redning

ABCDE, EWS og 
ISBAR med 
pasientcase og 
refleksjon

Scenariotrening 
med refleksjon 
og debrief

Tverrfaglig 
fullskala-
simulering med 
debrief



Hvorfor NEWS2?
Best validert og er det risikoverktøyet som er mest brukt i Norge.
Anbefalt fra Helsedirektoratet.
De aller fleste sykehusene i Norge har, eller er på tur over til 

NEWS2. 

For å ivareta pasientsikkerhet i hele pasientkjeden er det derfor 
fordelaktig at kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten 
bruker samme skåringsverktøy.

Jeppestøl K, Bragstad LK, Kirkevold M (2019) Applying the Modified Early Warning Score (MEWS) to assess geriatric patients in home 
care settings: A qualitative study of nurses’ and general practitioners’ experiences https://www.researchsquare.com/article/e053a19b-
2c95-4b58-97f5-1cde618c8779/v1

https://www.researchsquare.com/article/e053a19b-2c95-4b58-97f5-1cde618c8779/v1




UTKAST



©KlinObsKommune – en trinnvis kompetansebygging i kommunehelsetjenesten

Grunnleggende 
ferdigheter innen 
ABCDE metodikk

Hjerte-lunge-
redning

ABCDE, EWS og 
ISBAR med 
pasientcase og 
refleksjon

Scenariotrening 
med refleksjon 
og debrief

Tverrfaglig 
fullskala-
simulering med 
debrief

Trinn 4 – Scenariotrening 
• Når trinn 1 til 3 er på plass så kan det meste trenes på

• Læringspotensialet ligger i refleksjon og debrief

• Fasilitatorkompetanse er en forutsetning
• På egen arbeidsplass?
• På simuleringssentre, legevakt, helsehus etc.?
• Mobilt scenarieteam?



©KlinObsKommune – en trinnvis kompetansebygging i kommunehelsetjenesten

Grunnleggende 
ferdigheter innen 
ABCDE metodikk

Hjerte-lunge-
redning

ABCDE, EWS og 
ISBAR med 
pasientcase og 
refleksjon

Scenariotrening 
med refleksjon 
og debrief

Tverrfaglig 
fullskala-
simulering med 
debrief

Trinn 5 – Fullskalasimulering 

• Tverrfaglig simulering fokus teamsamarbeid (CRM) 

• Pasientkjede simulering mellom behandlingsnivå



Grunnleggende 
ferdigheter innen 
ABCDE metodikk

Hjerte – lunge -
redning

ABCDE, EWS og 
ISBAR med 
pasientcase og 
refleksjon

Scenariotrening 
med refleksjon og 
debrief

Tverrfaglig 
fullskala-
simulering med 
debrief

Fra kunnskap til anvendelse gjennom praktisk trening/simulering:

Trinn 1-5 modellen legger opp til;

• Dynamisk læring etter behov

• Krever en tilpasset instruktør/fasilitator opplæring

• Krever lokale investeringer og bidrar til bærekraft

• Krever strukturer for forankring og implementering

• Kompetansesamarbeid på rett nivå

Instruktøropplæring del 1: Instruktør/veileder/kollegaveiledning Fasilitatoropplæring del 2: Kommunetilpasset TTT kurs

Instruktør og 
kollegaveileder

Instruktør og 
kollegaveileder 
(kompetansekrav NRR)

Instruktør, 
kollegaveileder 
og tilrettelegger

Fasilitator med 
kommune TTT 
kurs

Fasilitator med 
kommune TTT 
kurs



Hvorfor utdanne instruktører 
etter T-T-T-modellen?
• Fordi det på lengre sikt vil være faglig mest bærekraftig

• Egne opplærte instruktører i kommunen

• Kontinuerlig læringsfokus

• Opplæring foregår i egen avdeling

• Kan jobbe kontinuerlig etter avdelingens behov. Veiledning og trening er lett tilgjengelig 

• Indre styrt motivasjon: 

• Fordi vi trenger det!

• Ser nytten av å bruke det!

• Har fokus på forbedringer!

• Har fokus på lokale forhold og miljøet en jobber i «Simulering in house». Noe som kan bidra 
til å forbedre egne arbeidsprosesser.



Undervisningsmateriell – digitalt og til trykk
Kommuneleder og USHT hefte

• Tips og ideer til planlegging, forberedelser og praktisk gjennomføring

Grunnleggende ferdigheter i ABCDE metodikken (kollegaveiledning)
• Instruktørhefte med teori innen vitale målinger i ABCDE 

Power point med utdrag fra hefte til bruk i kollegaveiledning

• Filmer til bruk i kollegaveiledning utvikles av Kompetansebroen ved AHUS

Veileder for HLR kurs/-trening
• Tips til hvordan bygge instruktørkompetanse i egen kommune

ABCDE, ISBAR, (N)EWS
• Anbefaler kommunetilpasset ProACT

(der finnes andre ikke kvalitet sikret læringsplattformer som KlinPrim o.a.)

• Veileder til hvordan ta i bruk (N)EWS i kommunen

• Verktøykasse med lommekort, rapporteringsskjema etc

• Case til scenarietrening

Innhold instruktøropplæring trinn 1-3
• Pedagogiske metoder

• Planlegging og evaluering av egen undervisning



Implementering

Ledelsesdrevet implementering ved å bygge lærende 
organisasjoner gjennom;

• Struktur for  forankring i kommunene

• Kartlegge lærebehov og vurdere faglige ressurser i egen 
avdeling

• Implementeringsvilje lokalt, lederengasjement

• Økonomi vurdere nytte/kostnad

• USHT drifte instruktøropplæring og nettverk

Basert på: 

• Standardisert faglig innhold –kompetansetrapp

• Faglig/pedagogisk innhold  - Instruktøropplæring

• Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring

• Forbedringsmetodikk - Pasientsikkerhetskultur



Kontaktinformasjon

usht@tromso.kommune.no
eller

Kine.nordmo.stykket@tromso.kommune.no

mailto:usht@tromso.kommune.no
mailto:Kine.nordmo.stykket@tromso.kommune.no


Fengselshelseprosjektet –
videokonferanse i behandling og 
samhandling

Stine Trondsen, Tromsø kommune
Erlend Bønes, UNN
28. november 2019



• Pasienter som er i fengsel er mere syk enn 
resten av befolkningen

– 78 % var rusavhengige

– 73 % hadde personlighetsforstyrrelse

– Har de reelt samme tilbud som de utenfor 
fengselet?

• Samisk pasienter som er innsatt i fengsel

– Språk og kultursensitiv behandling

Fengselshelse



• Overordna avtaler 

• Hvordan vi jobbet med å beskrive hverandres 
virkelighet, og finne felles forståelse av 
problemstillinger og behov, og 
løsningsmuligheter. 

Hvorfor? 



• Tromsø fengsel

– 59 innsatte fordelt på høyt og lavt 
sikkerhetsnivå

• Helsetjeneste i fengselet 
(primærhelsetjeneste)

• Behandler møter fysisk opp i fengselet

• Ved behandling utenfor fengsel, må ha 
med to betjenter

Hvordan har helsetilbudet vært organisert i Tromsø



• Besøk

– Avstander

– Ressurskrevende

– Tidsbegrenset

• Telefon

– Tidsbegrenset

Hvordan har samtaler med pårørende/barn vært 
organisert



Tromsø fengsel
Vadsø fengsel

Fengselshelsetjenesten Tromsø kommune
Fengselshelsetjenesten Vadsø kommune

Universitetssykehuset Nord Norge HF
• Ruspoliklinikken
• Voksenpsykiatrisk poliklinikk
• Kvalitet og utviklingssenteret

SANKS

Brukerorganisasjonene
• Wayback
• Barn av rusmisbrukere (BAR)

Et samarbeidsprosjekt



• Bedre tilgjengelighet og kontinuitet i 
helsetjenestetilbudet for innsatte

• Kultursensitiv behandling av samisk innsatte

• Bedre mulighet for kontakt mellom den innsatte 
og dens pårørende (barn)

• Bedre og mer systematisk samhandling i 
tilbakeføringsarbeidet

• Gjøre små fagnettverk mindre sårbare

• Bedre utnytting av tid

Prosjektets mål



• Helse Nord har lang erfaring med bruk av 
videokonferanse i klinisk praksis og 
samhandling

• Skype for business er godkjent for klinisk bruk 
i Helse Nord

• Videokonferanse kan i mange tilfeller være like 
bra som ansikt-til-ansikt

• Kom i prosjektperioden

Erfaringer med Skype for business



• Poliklinisk behandling og oppfølging av 
innsatte

• Møter med samarbeidspartnere utenfor 
fengselet

• Virtuelle besøk (barn, pårørende)

• Faglig nettverk på tvers av fengslene i nord

Bruksområder for videokonferanse



• Videokonferanse er etablert som 
rutinetjeneste

– Møter med pårørende

– Behandling

– Fagnettverk

• Gjennomført workshop om tilbakeføring

• Gjennomfører en evaluering av prosjektet og 
tjenesten

Status



• Behandlerne har erfaringer med bruk 
videosamtaler

• Lite behov for opplæring

• Etablert prosedyrer i Fengselet og Helse Nord

Evaluering av tjenesten



• Sitter på eget kontor

• PC: slipper å booke studio – blir mer fleksibel

• Tidsbesparing ved å slippe reise 

• Har tilgang til journal  (som man ikke har ved 
besøk i fengselet)

• Vanskeligere å arbeide sammen om ulike 
dokumenter, illustrasjoner osv. 

Erfaringer fra behandling



• Konkrete tema går greit på video

• Video passer for temaer som ikke trigger så 
sterke emosjoner.

• Video med pasienter med høy paranoid 
beredskap bør avklares på forhånd

Erfaringer fra behandling



• Innsatte intervjuet

• Viktig for de innsatte å holde kontakt med 
familien, spesielt ved lengre dommer

• Lettere å ha kontakt med små barn på video 
enn telefon

– Kan f. eks. vise fram leker

Erfaringer fra virtuelle besøk



• Lite behov for opplæring

• Mer fleksibelt med tidsbruk

• Mindre reisetid, tid til å behandle flere

• Lettere å sette opp en ny time om timen blir 
kansellert i siste øyeblikk

Fordeler



• I starten litt oppkoblingsproblemer

• Lyd og bilde

• Hvem gir support?

Problemer



• Koordinering i forbindelse med løslatelse

• Tjenestene skal være sømløse

• For mange pasienter er fengsel en god arena 
for å motta hjelp

• Viktig å håndtere vinduet godt

• Videreføring av hjelp når de kommer ut

• Video gir mulighet til dette

Tilbakeføring



Senter for Teknologisk Intervensjon i 
rehabilitering (Sti-R) 



Leder Senter for teknologisk intervensjon (Sti-R)

2

• Ergoterapispesialist i somatisk helse
• Master ved UIO
• “A single-subject study of robotic upper limb 

training in the subacute phase for four persons 
with cervical spinal cord injury”

Linda Sørensen
Linda.sorensen@sunnaas.no



En vei videre

https://youtu.be/cTPJk43oeW8
https://youtu.be/cTPJk43oeW8




Vi behandler pasienter med 

• Ryggmargsskade
• Alvorlig multitraume
• Alvorlig hjerneskade
• Hjerneslag 
• Kognitive vansker etter hjerneskade
• Alvorlig brannskade
• Nevrologisk sykdom
• Smertetilstander
• Sjeldne diagnoser



• Virtuell rehabiliteringslab

med spillteknologi som 

treningshjelpemiddel

• Rehabilitering med gå-robot

• Robotlab for arm og hånd

• Polikliniske tjenester via 

videokonferanser

Teknologi og kunnskap i behandlingen



• Artikler

• Kurs

• Konferanser

• Hospitering

Følger med internasjonalt



Hvorfor robotikk i rehabilitering - Bakgrunn

Linda Sørensen 2019 8

www.iisartonline.org

http://www.iisartonline.org/


!

Etter hjerneslag

Funksjonsfall påvirker aktivitet og deltagelse, selvstendighet og livskvalitet

Basic Knowledge - A Movement Therapy Perspective

49% balanse

54% gange

52% hånd bevegelse

44% arm bevegelse

44% ben bevegelse

31% har behov for hjelp i hverdagen

20% har behov for assistanse under gange

16% institusjonalisert

71% vansker i jobb etter 7 år

34% ufør ved 65 år
[113]

[114]



!

Nevroplastisitet

Basic Knowledge - A Movement Therapy Perspective

IISART

The ability of the nervous system to respond to intrinsic or extrinsic stimuli by reorganizing its structure, function and 
connections.

Harnessing neuroplasticity for clinical applications, Cramer et al. 2011

Nevroplastisitet er modifisering av nervesystemet på celle- og atferdsnivå. 
Det utløses av skade eller aktivitet / trening



!

Aktivitetsledet Nevroplastisitet

Basic Knowledge - A Movement Therapy Perspective

IISART

Aktiv og riktig trening trigger nevroplastisitet og resulterer i reorganisering i
kortikale områder.

ALBUE 
SKULDER HÅND

ALBUE 

Rehabilitering

Ingen Rehabilitering

Lesion

ALBUE
SKULDER

SKADE

ALBUE
SKULDER

SKADE

Før hjerneslag Etter hjerneslag



!

Nøkkelfaktorer for bedring

Basic Knowledge - A Movement Therapy Perspective

Neuroplastisitet og læring er basert på nøkkelfaktorene fra motorisk
læringsteori

Metode

• Oppgave

segmentering

• Spesifikk

Funksjonell

• Variert

• Initiering

Intensitet

• Repetisjoner

• Varighet

• Distribusjon / 

Frekvens

• Innsats

• Vanskelighetsgrad

Psykologiske

faktorer

• Motivation

Informasjon

• Instruksjoner

• Feedback



Hvorfor robotikk i rehabilitering – «Terapidøgnet»

Linda Sørensen 2019 13

Inaktiv
Søvn
Terapi

www.iisartonline.org

De Wit et al. (2005) 

http://www.iisartonline.org/
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https://www.youtube.com/watch?v=nvHcXaeHrq8&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=nvHcXaeHrq8&feature=youtu.be


Spillkonsoller

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi_movMsrrKAhVHlSwKHT5UBrQQjRwIBw&url=http://www.ebay.com/itm/Sony-PlayStation-4-PS4-Latest-Model-500-GB-Jet-Black-Console-/321459436277&bvm=bv.112064104,d.bGg&psig=AFQjCNGXZcWQMKJ5_wCjcaec7BhphuTxtA&ust=1453448188263232
http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi_movMsrrKAhVHlSwKHT5UBrQQjRwIBw&url=http://www.ebay.com/itm/Sony-PlayStation-4-PS4-Latest-Model-500-GB-Jet-Black-Console-/321459436277&bvm=bv.112064104,d.bGg&psig=AFQjCNGXZcWQMKJ5_wCjcaec7BhphuTxtA&ust=1453448188263232
http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjA7ZK6srrKAhVC8ywKHeZKBOEQjRwIBw&url=http://techcrash.net/wii-u-and-its-enormous-importance-for-nintendo/&bvm=bv.112064104,d.bGg&psig=AFQjCNHpX4N30kgPeYHjX5mH6O5rg_xg5Q&ust=1453448141215417
http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjA7ZK6srrKAhVC8ywKHeZKBOEQjRwIBw&url=http://techcrash.net/wii-u-and-its-enormous-importance-for-nintendo/&bvm=bv.112064104,d.bGg&psig=AFQjCNHpX4N30kgPeYHjX5mH6O5rg_xg5Q&ust=1453448141215417
http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiar_zesrrKAhVEfywKHcXnBUwQjRwIBw&url=http://www.medicalexpo.com/prod/yourehab/product-81152-514404.html&bvm=bv.112064104,d.bGg&psig=AFQjCNEq4grA3jtVbxvpEh3PLtLP46Zx1w&ust=1453448218667892
http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiar_zesrrKAhVEfywKHcXnBUwQjRwIBw&url=http://www.medicalexpo.com/prod/yourehab/product-81152-514404.html&bvm=bv.112064104,d.bGg&psig=AFQjCNEq4grA3jtVbxvpEh3PLtLP46Zx1w&ust=1453448218667892
https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwinm7yvtLrKAhWFVywKHdSuC7wQjRwIBw&url=https://www.library.wisc.edu/college/services-at-college/equipment/reserve-equipment/make-a-reservation/xbox-360/&bvm=bv.112064104,d.bGg&psig=AFQjCNFoHJAQbvh6qffLfgz8a17bPCzRXQ&ust=1453448665979822
https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwinm7yvtLrKAhWFVywKHdSuC7wQjRwIBw&url=https://www.library.wisc.edu/college/services-at-college/equipment/reserve-equipment/make-a-reservation/xbox-360/&bvm=bv.112064104,d.bGg&psig=AFQjCNFoHJAQbvh6qffLfgz8a17bPCzRXQ&ust=1453448665979822
http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjP9uystrXKAhXB2ywKHbcmDroQjRwIBw&url=http://www.geeksnack.com/2015/07/20/the-last-starfighter-comes-to-vr-tv/&bvm=bv.112064104,d.bGg&psig=AFQjCNHWesyperQqDQFrRqBq7H-9qJOPnw&ust=1453277354628199
http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjP9uystrXKAhXB2ywKHbcmDroQjRwIBw&url=http://www.geeksnack.com/2015/07/20/the-last-starfighter-comes-to-vr-tv/&bvm=bv.112064104,d.bGg&psig=AFQjCNHWesyperQqDQFrRqBq7H-9qJOPnw&ust=1453277354628199
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Hospiteringer

19

• Rehaklinik Zihelschlacht

Sveits

• Kliniken Valens 

• Schὂn Klinik, Bad Aibling

• Moss rehabcenter, Philadelphia

Tyskland

Sveits

USA

https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi0hIixmIjeAhWpo4sKHVnMAswQjRx6BAgBEAU&url=https://www.ovb-online.de/rosenheim/bad-aibling/zwei-kliniken-unter-einem-dach-3132412.html&psig=AOvVaw0WGMR64Mpth_qwqyQPtsML&ust=1539684082080008
https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi0hIixmIjeAhWpo4sKHVnMAswQjRx6BAgBEAU&url=https://www.ovb-online.de/rosenheim/bad-aibling/zwei-kliniken-unter-einem-dach-3132412.html&psig=AOvVaw0WGMR64Mpth_qwqyQPtsML&ust=1539684082080008
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Technologies at Sunnaas - Robots

Linda Sørensen 2018 21

Armeo Spring

Pablo Amadeo
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Gevinst

23

 Håndtrening før 1.1.1

 

 

 

 

 

 

10 minutter            5 + 25 effektive minutter   5 minutter 

Tid satt av til ergoterapi håndtreningstime 45 minutter 

En håndtreningstime varer 45 minutter. Ergoterapeuten må hente pasienten på avdelingen. Dersom pasienten er klar når 
terapeuten kommer tar dette ca. 10 minutter. Ofte er det forsinkelser i forbindelse med stell eller forflytning, da går det mer 
tid av treningstiden. Vel nede på ergoterapisal desinfiserer terapeuten hender og finner frem egnet håndtreningsutstyr, det 
tar ca. 5 minutter. Håndtreningstimen kan starte. For å rekke sin neste terapitime må terapeuten avslutte fem minutter før 
timen er over, og frakte pasienten tilbake. Total aktiv treningstid av 45 minutter blir 25 minutter. 

Terapeuten går fra ergoterapisal, 
opp til avdeling for hjerneslag, 

henter pasienten ned til 
ergoterapisal for trening 

Terapeuten desinfiserer hender, 
finner frem utstyr og pasienten 

trener sittende ved bordet 

Terapeuten følger pasienten fra 
ergoterapisal, opp til avdeling for 
hjerneslag (eventuelt annen time) 

etter timen er ferdig 
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 Håndtrening ved bruk av Robotlab 1.1.1

 

 

 

 

 

 

  

 5 + 40 effektive minutter 

Tid satt av til ergoterapi håndtreningstime 45 minutter 

Pasienten møter presis til timen. De ansatte i  Robotlab har gjort klart det aktuelle utstyret med pasientens eget 

treningsprogram, og da tar det ca fem minutter å feste apparaturen til pasienten og sørge for optimal sittetstilling. 

Treningen kan begynne. Pasienten kan avslutte når timen er ferdig, aktiv treningstid er 40 minutter. På denne tiden kan 

pasienten komme opp i hele 450 repetisjoner.  

Avdelingsvert eller 
sykepleietjenesten bringer 

pasienten ned til robotlab for 
trening, pasienten møter presis til 

timen 

Roboten er ferdig innstilt og 
pasienten kan settes til maskinen 

og starte treningen 

Avdelingsvert eller 
sykepleietjenesten henter 
pasienten etter treningen  
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Eksobionics                Rewalk
Innowalk Pro            Lokomat

Robotikk for trening av gangfunksjon



Fordeler med nye teknologier i rehabilitering

Ressursbesparende

Basic Knowledge - A Movement Therapy Perspective
27

Mye kan brukes

hjemme

Mer konsistent terapi Blir ikke sliten Motiverende!

Precise measurements 

& assessments

Optimalisert tilpassert

hjelp



Utfordringer med nye teknologier i rehabilitering

Basic Knowledge - A Movement Therapy Perspective
28

Dyrt

$

Mindre fleksibel enn

terapeuten
Fare for å bli utdatert Tar mye plass

XL



Senter for Teknologisk Intervensjon i Rehabilitering

29

•

• Hocoma



Carerobots

30
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https://www.youtube.com/watch?v=Z-
DEFDjOBVc



HALODI Eve

32

• https://www.nrk.no/livsstil/snart-kan-roboter-avlaste-hjemmesykepleien-
1.14646634

• https://www.halodi.com/home

https://www.nrk.no/livsstil/snart-kan-roboter-avlaste-hjemmesykepleien-1.14646634
https://www.halodi.com/home


Hvilke behov har vi klinikken ?

33

• Avlastning for «enkle oppgaver» gir mer face to face tid med pasientene
– Hente drikke
– Plukke opp ting fra gulvet
– Ta frem telefonen
– Stille TV, vindu, lufting
– Legge på/ta av dyne
– Bringe utstyr til og fra skyllerom
– Hente og levere prøver
– Følge pasienten til treningssal 
– Bistå i forflytninger
– Minne pasienten på dagens timeplan
– Bistå i egentrening



Hvilke behov har brukerne hjemme ?

34

• «memoplanner»

• Hente mat og drikke i kjøleskap

• Varme opp mat

• Trygge forflytninger

• Hjelpe med medisiner

• Bistå i toalettbesøk

• Bistå ved dusj/tørk annen hygiene



Referanser

35

• International Industry Society in Advanced Rehabilitation Technology

(IISART) www.iisartonline.org 

• Halodi.com

• F&P robotics: https://www.fp-robotics.com/en/2018/03/lio-as-the-first-care-robot-in-an-old-

peoples-home-in-konstanz/

http://www.iisartonline.org/
https://www.fp-robotics.com/en/2018/03/lio-as-the-first-care-robot-in-an-old-peoples-home-in-konstanz/
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