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SAMMENDRAG
Avdeling barnehabilitering Østerlide, (BHØ) fikk høsten 2010 nytt og spesialisert utstyr til
bruk for vektavlastet gangtrening på tredemølle til trening av gangfunksjon hos barn og unge
med ulike funksjonsvansker.
Dette utstyret kan brukes av barn/unge som har vansker med å trene med full vektbæring for
å påvirke gangfunksjon - på ulike måter. Ved BHØ startet man å prøve ut utstyret høsten
2010. Treningen førte til positive resultater hos barna både på ulike tester og i motoriske
funksjoner i dagliglivet. En erfarte også at treningsformen krevde en viss intensitet,
spesialisert kunnskap og flere deltakende fagpersoner. Allerede fra høsten 2010 samhandlet
fysioterapeuter fra 1. og 2. linjetjenesten rundt samme barn i praksis.
Resultatene fra forskning på vektavlastet gangtrening er også positive, og det rapporteres om
effekt på ulike gangparametere, selv om mer forskning etterlyses.
Dette var bakgrunnen for at vi søkte og fikk innvilget samhandlingsmidler fra Helse Vest
høsten 2011 til bruk i prosjektet: Utvikling av driftsmodell for samhandling med kommuner
«Spesialisert vektavlastet gangtrening».
Prosjektets teoretiske overbygning er inspirert av Veiledningsteori, Kunnskapsdeling og bygd
på prinsipper og avtaler i Samhandlingsreformen.
Fysioterapeuter fra fire kommuner har vært involvert i prosjektet i en prosjektgruppe.
Prosjektgruppen bestod av fysioterapeuter fra de ulike kommunene, fra
barnehabiliteringstjenesten (BHØ) Helse Stavanger, samt en brukerrepresentant.
Ulik metodikk har vært brukt underveis for å komme frem til konsensus vedrørende
driftsmodeller. Det har vært omfattende teoretisk og praktisk opplæring for deltakerne i
prosjektgruppen samt arrangert åpne seminarer. En har arbeidet i praksis rundt 4 barn som
trente 3 ganger i uken i 6 uker, for å prøve ut samhandlingen rundt dette tilbudet. En har
derved fått felles erfaringer rundt selve treningsformen, noe som også inspirerte til utvikling
av forslag om ulike driftsmodeller.
En sentral erfaring for at kunnskapsdeling på tvers skulle kunne flyte fritt, var nødvendigheten
av klare strukturer for opplæring, samhandling og ansvarsfordeling. Fokus bør ikke bare rettes
mot innholdet, men også på relasjoner og kommunikasjon.
Barna som deltok i utprøving av treningsformen i dette prosjektet viste positiv fremgang på
ulike tester og ut i fra vurdering av nærpersoner. En erfarte også at barn som trener med
spesialisert vektavlastet gangtrening, har behov for å kombinere denne treningen med øvelser
utenom tredemølle i samme treningsøkt, for å sikre overføring til gange i dagligliv. Begrepet
«Gangpakke» ble utviklet som betegnelse på denne kombinerte treningsformen. Det er
nødvendig med opplæring for nye fysioterapeuter samt kontinuerlig oppdatering for
deltakende fysioterapeuter i treningsformen vektavlastet gangtrening.
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Fysioterapeuter fra 1. og 2. linjen i prosjektgruppen utviklet gjennom prosjektperioden ulike
modeller for organisering og samhandling. Grad og form for samhandling rundt barnet i hver
modell blir «bestemt» ut i fra barnets tilstand, terapeutenes kompetanse og rammefaktorer
som følgepersoner, reiseavstand og tilgjengelighet. Man samhandler alltid rundt pre- og retest,
i målsettingsarbeid samt i utforming av innhold i «Gangpakken» for hvert enkelt barn..
Det ble i prosjektperioden utarbeidet skriftlig materiell vedrørende informasjon,
søknadsskjema, prosedyrer for gjennomføring, idéer til øvelser og retningslinjer for
samhandling.
I implementeringsfasen etter prosjektet er avsluttet, fortsetter samarbeidet mellom 1. og 2.
linje fysioterapeuter både rundt enkelt barn i praksis og på systemnivå. En kompetansegruppe
bestående av deltakende fysioterapeuter fra 1. og 2. linjen etableres for å videreutvikle og
evaluere videre samhandling og opplæring rundt tilbudet spesialisert vektavlastet gangtrening.
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1. Bakgrunn
1.1

Tidligere erfaring

Avdeling barnehabilitering Østerlide (BHØ), fikk høsten 2010 nytt spesialisert utstyr for
trening av gangfunksjon hos barn og unge med funksjonsvansker. Utstyret er en Daum
tredemølle med heis, og LiteGait opphengssystem med seler og BiSym elektronisk
vektavlastning.
Utstyret kan brukes av barn/unge som har vansker med å trene med full vektbæring for å
påvirke gangfunksjon på ulike måter. Eksempelvis kan denne type trening brukes for
barn/unge med nevrologiske diagnoser som har vært operert, fått spastisitetsbehandling, skal
lære å gå, lære å gå raskere, belaste mer symmetrisk, forbedre gangeffektivitet, ganglengde og
til å påvirke utholdenhet hos barn og unge som ellers beveger seg lite.
Resultatene fra forskning på vektavlastet gangtrening er positive, og det rapporteres om
effekter på ulike funksjonsparametre som funksjonell gange, minsket avhengighet av
ganghjelpemiddel, bedret ADL funksjoner, bedret kardiovaskulær utholdenhet, bedre
ganghastighet, bedre styrke, bedre ståfunksjon og bedret oppreisning fra rullestol (Dodd et al.
2007, Meyer Heim et al. 2006, Day et al. 2006, Poon et al. 2005, Provost et al. 2007) (se også
kapittel 2.4).
Etter å ha prøvd ut utstyret for vektavlastet gangtrening i løpet av høsten 2010 og våren 2011,
erfarte vi at treningen ga positive resultater på formelle tester som ble brukt, og foreldre/barn
ga også tilbakemelding om at barna hadde effekt av treningen i daglige funksjoner, og at det
var nyttig og kjekt for barna deres med dette treningstilbudet. For noen var treningstilbudet et
supplement til annen trening, for andre barn var det dette de prioriterte denne perioden.
Tredemølleutstyr med opphengssystem er kostbart, og en kan ikke forvente at kommuner har
slikt utstyr. Treningen er spesialisert både med hensyn til intensitet og spesialisert opplæring.
For å kunne bruke tredemølle med oppheng i habiliteringstiltak for barn, erfarte vi at det
kreves tett samhandling mellom fysioterapeuter på 1. og 2. linjenivå vedrørende det enkelte
barn som til vanlig bor hjemme og trener med «sin» fysioterapeut fra kommunen. Helt fra vi
startet å bruke utstyret i 2010, gjorde fysioterapeuter ved BHØ seg verdifulle erfaringer
sammen med fysioterapeuter fra kommunene.
Man så tidlig at det var behov for formalisering av samhandling på systemnivå rundt dette
feltet, samt behov for felles opplæring. Treningsformen krevde felles innsats fra
fysioterapeuter både i 1. og 2. linjetjenesten, og framsto som en naturlig fellesoppgave med
sine krav til intensitet, spesialisering og høy kompetanse samtidig som kunnskap om barnet
og erfaringer med tiltak i dets nærmiljø var viktig.

1.2 Søknad
Dette var bakgrunn for at vi våren 2011 søkte Helse Vest om samhandlingsmidler til
prosjektet Utvikling av driftsmodell for samhandling med kommuner – «Spesialisert
vektavlastet gangtrening».
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Det ble i tildelingsbrevet fra Helse Vest poengtert at prosjektet skulle understøtte intensjoner i
samhandlingsreformen, ha nytteverdi for pasienten, ha overføringsverdi til andre enheter og
tjenester, ivareta brukermedvirkning og ha planer om implementering i drift. Det ble videre
påpekt at midlene ikke skulle gå til forskningsprosjekt, men til samhandlingsprosjekt med
særskilt fokus på utvikling av sammenhengende behandlingskjeder på tvers av nivå.
Prosjektet ble derfor definert som et kvalitetsutviklingsprosjekt i barnehabiliteringstjenesten
med hensikt å videreutvikle driftsmodell for samhandling med kommunene rundt spesialisert
vektavlastet gangtrening.
En selvsagt konsekvens av føringen for tildeling, var at de deltakende kommunene skulle
være med å utvikle driftsmodeller etter felles opplæring og felles praktisk utprøving av
utstyret for ulike barn samt gjennom felles dialogmøter/diskusjoner.
Det var derfor klart at deltakere fra kommunene måtte involveres tidlig i forløpet. Ledere for
fysio- og ergoterapitjenesten i ulike kommuner ble kontaktet våren 2011, og vi valgte
kommuner som hadde deltatt med barn tidligere i denne form for trening. Fysioterapeutene
Birte Barstad Hammer, Cathrine Grude og Else Mari Larsen fra barnehabiliteringstjenesten
Østerlide (BHØ) skrev søknaden til Helse Vest. Deltakende kommuner var valgt ut da
søknaden ble skrevet, men ikke deltakerne i de ulike kommunene. De ble plukket ut av
kommunene selv.

1.3 Deltakere
Fra Stavanger kommune deltok fysioterapeutene Ingrid Skage, Sally de Wit, Helene W.
Gundersen, Elisabeth Vågen Bøe og Anne Siri Eiane både med «sine» barn og i
prosjektgruppen. Fra Sandnes kommune deltok fysioterapeutene Marina Kaptjin og Sonja
Sagflot både i prosjektgruppen og med «sine» barn. Fysioterapeut fra Time kommune Heidi
Garborg deltok i prosjektgruppen deler av perioden. Fysioterapeut Lene H. Olsen som nå er
ansatt i Time kommune, deltok også i prosjektgruppen deler av perioden, da som ansatt ved
BHØ. Marie Tjosevik var i prosjektperioden både ansatt i Sola kommune og ved BHØ.
Heidi Garborg, Time kommune, gjorde sin masteroppgave høsten 2011 på en
intervensjonsstudie på to barn som trente vektavlastet gangtrening ved BHØ, noe som også ga
verdifull erfaring inn i planleggingen av prosjektet. Fysioterapeut Anne Marte Enne Haug,
Stavanger kommune, deltok i diskusjoner rundt metodisk tilnærminger i prosjektet, samt med
informasjon rundt sine erfaringer med treningsformen.
Mor til et barn var brukerrepresentant i prosjektgruppen. Hun ble etter avtale kontaktet
dersom det var aktuelle spørsmål og orientert underveis, mer enn at hun deltok aktivt i
prosjektgruppen. Fra barnehabiliteringstjenesten Østerlide (BHØ) deltok fysioterapeut Norun
Kaada, Marie Tjosevik (også ansatt i Sola kommune), Birte Barstad Hammer, Katrine
Reiestad Larsen, Else Mari Larsen, Elaine Møller og Cathrine Grude. Else Mari Larsen var
faglig veileder for prosjektet. Birte Barstad Hammer jobbet i prosjektperioden som
avtalefysioterapeut med barn i Stavanger kommune samtidig som hun var ansatt i 20 %
stilling som prosjektleder ved BHØ frem til mai 2012. Da overtok Else Mari Larsen
prosjektlederrollen.
Man var også i kontakt med fysioterapeuter ved Kurbadet i Tromsø som har erfaring med
denne treningsformen for barn. De hadde erfaringer fra et prosjekt der barn med cerebral
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parese (CP) trente med vektavlastet gangtrening. Utvikling av treningsprotokollen i vårt
prosjekt, er inspirert av den protokollen som de brukte ved Kurbadet i Tromsø.
Gjennom deler av prosjektperioden har man hatt kontakt med Marja Hartsen, AkuMed, som
er leverandør av LiteGait opphengssystem. Hartsen har bidratt med avklaring rundt utstyr,
undervisning, samt bidratt i å arrangere seminar.
Fysioterapeut, PhD Anne Brit Sørsdahl, Høyskolen i Bergen (HIB) var ekstern
drøftingspartner for deler av prosjektet som gjaldt metodikk. Vi hadde jevnlige møter med
ledelsen ved BHØ som også fungerte som en referansegruppe (se også kapittel 3 for
organisering av prosjektet).
Informasjonsmateriell og skriftlige prosedyrer i prosjektet er utarbeidet av Norun Kaada,
Katrine Reiestad Larsen, Marie Tjosevik og Else Mari Larsen.

2 Vektavlastet gangtrening
Tredemølle med mulighet for å avlaste kroppsvekt med seleoppheng, er et relativt nytt
treningsredskap i medisinsk rehabilitering, som kom gradvis i gang fra 1990 årene. Treningen
består av gange på tredemølle med avlastning av kroppsvekt og assistanse til å flytte bena
etter behov. Forskning har vist at vektavlastet trening på tredemølle gjør det mulig å starte
gangtrening tidlig etter sykdom og skade, samt at avlastningen gjør at man kan gå lengre
distanser uten fare for fall eller at man skader seg. Avlastningen gjør det lettere å flytte beina
(Høyer 2004).

2.1 Målgruppe barn
Avdeling barnehabilitering Østerlide (BHØ) ved Stavanger Universitetssjukehus gir tilbud om
tverrfaglig oppfølging til barn med ulike funksjonsforstyrrelser. Den største pasientgruppen er
barn med cerebral parese (CP). Barn med CP er også den vanligste nevrologiske tilstanden
hos barn fysioterapeuter i de fleste habiliteringstjenester kommer i kontakt med (Campbell
2006). Dette er også den vanligste tilstanden hos de barna som har benyttet seg av tilbudet
med vektavlastet gangtrening ved BHØ, og tre av barna som deltok i prosjektet hadde
diagnosen CP.
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Det vil derfor bli lagt hovedvekt på denne diagnosen i beskrivelse av type vansker relatert til
gange, effekt av gangtrening og effektstudier.
Vi har også hatt barn med kreftdiagnose (affisert i underekstremiteter) og barn med ervervet
hjerneskade. Det er også nylig søkt inn barn med Down syndrom og Retts syndrom til dette
treningstilbudet.
Det blir født cirka 120 barn med CP hvert år i Norge, dvs. 2 barn per 1000 nyfødte (Andersen
2008). CP er en ikke-progressiv nevrologisk tilstand der kroppens motorikk er affisert.
Tilstanden er varig, men ikke uforanderlig, og skyldes en skade eller defekt i en umoden
hjerne. Dette kan blant annet føre til forsinket motorisk utvikling og vansker med motoriske
ferdigheter som blant annet gangfunksjon (Carr 2005). Skaden kan også innvirke på
sensoriske, kognitive, kommunikative, perseptuelle og atferdsmessige funksjoner, foruten de
fysiske funksjonsforstyrrelsene som muskelsvakhet, øket muskeltonus og vansker med
koordinasjon og timing.
Barn med CP klassifiseres etter motorisk funksjonsnivå i et klassifikasjonsystem som kalles
Gross Motor Function Classification System,GMFCS (Vedlegg 1).
Barn med lettere grovmotoriske funksjonsforstyrrelser, GMFCS nivå I-II, kan gå selvstendig,
men har ofte begrensninger i gangfunksjon som redusert ganghastighet og utholdenhet. I
tillegg har de forstyrrelser i gangmønster som redusert skrittlengde, tempovansker og timing i
deler av gangsyklus. Barn med CP med større grovmotoriske funksjonsforstyrrelser, GMFCS
nivå III-IV behøver ganghjelpemidler eller assistanse for å kunne gå, eller har ingen
gangfunksjon som barn på GMFCS nivå V(Palisano et al. 2007).

2.2 Barn med Cerebral Parese og gangtrening
Gange er en viktig motorisk funksjon, og bedret eller mer selvstendig gangfunksjon er ofte et
mål for behandling/trening hos barn med CP. Barn som kan gå, tar lettere del i, og lykkes i
større grad i sosiale og dagligdagse aktiviteter sammenliknet med barn som bruker rullestol
(Lepage et al. 1998). Muskelaktivitet og vektbæring under gange har positiv innvirkning på
økt bentetthet og kan redusere risiko for subluksasjon/luksasjon hofter. I tillegg kan gangaktiviteter bidra i forhold til å bedre utholdenhet og forebygge fedme (Chien et al. 2006,
Metaxiotis et al. 2000, Wilmshurst et al. 1996).
Motorisk trening og behandling av barn med CP har både som hensikt å bedre
kroppsfunksjoner som styrke og balanse, samt bedring av aktiviteter og ferdigheter (for
eksempel gange) som er betydningsfulle for barnet, og som fører til økt deltakelse.
Styrketrening har vist å ha effekt på gangferdigheter, grovmotorisk funksjon og velvære for
barn med CP (Campbell 2006, Eek 2009). Forskning viser også at motorisk trening for barn
med CP må være oppgavespesifikk og målrettet, basert på prinsipper for motorisk læring og
ha en viss intensitet (Lofterød et al. 2006).
I løpet av de siste ti årene har en i økende grad benyttet gangtrening med/uten vektavlastning
på tredemølle (Partial Body-Weight Supported Treadmill Training PBWSTT) som en del av
behandlingstilbudet til barn med motoriske forstyrrelser. Gjennom PBWSTT ønsker en å
bedre gangfunksjon gjennom å fremme gangbevegelser (stepping), mer selvstendig gange, et
mer optimalt gangmønster, raskere gange og bedret gangutholdenhet (Damiano et al. 2009,
Dodd 2007, Willoughby et al. 2009).
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2.3 Antatte virkningsmekanismer
Effekt av vektavlastet gangtrening på tredemølle bygger på to grunnleggende mekanismer:
«Sentrale rytmegeneratorer» og «Oppgaveorientert» behandlingstilnærming.
2.3.1 Sentrale rytmegeneratorer
Spinale motoriske mekanismer er basis i konsept om sentrale rytmegeneratorer. De består av
et komplisert nettverk av internevroner i ryggmargen som antar å kontrollere
motornevronenes aktivitet (Høyer 2004). Slike nettverk kalles central pattern generators
(CPG). CPG eller rytmegeneratorer er altså et nettverk av celler i ryggmargen som styrer
gangbevegelser. Disse cellene kan operere uten påvirkning fra nedad stigende baner. De kan
aktiveres av ”lavere hjernesentre” som hjernestammen og basalganglier, som videre aktiverer
muskler som utfører sykliske og gjentakende gangbevegelser. Aktivering av CPG blir i sin tur
modulert og endret via afferent feedback. Muskelaktiviteten og bevegelsene som nettverket
fremkaller er stereotype, og for kontroll av gange er påvirkning fra kortikalt nivå og
hjernestamme nivå viktig for modulering av kraft og presisjon i bevegelsesmønster (Garborg
2012). Proprioceptiv informasjon spiller en stor rolle for å modifisere aktiviteten til
rytmegeneratorene (Høyer 2004).
En tenker seg for eksempel at nyfødtes evne til ”stepping” og spedbarns resiproke
sparkebevegelser er styrt av CPG. Hos barn med CP som har en skade i ”høyere
hjernesentre”, tenker en seg at aktivering av CPG og automatiske resiproke gangbevegelser
spiller en sentral rolle ved stimulering av gange ved PBWSTT (Mattern-Baxter 2010).
2.3.2 Oppgaveorientert trening
Oppgaveorientert behandlingstilnærming bygger på et systemteoretisk grunnlag, og «antar at
normal bevegelse oppstår som en interaksjon mellom mange systemer, som hver bidrar til
ulike aspekter av kontroll. I tillegg er bevegelsene organisert rundt et mål og begrenset av
omgivelsene». Aktiviteten i denne form for tilnærming må være konkret og spesifikk (Høyer
2004). Tredemøllen stimulerer til gange via båndet, og gir spesifikke utfordringer som barnet
må forholde seg til, som for eksempel økt hastighet.
Effekten av treningskonseptet PBWSTT er basert på teorier om motorisk læring som viser at
en må trene oppgavespesifikt (for å lære å gå, må en øve på gange) og intensivt (mange nok
repetisjoner) for å utvikle og forbedre motoriske ferdigheter som gange.
PBWSTT gir spesifikk gangtrening, samtidig som det stimulerer til mange repetisjoner av
”stepping-reaksjoner/reflekser/responser” via tredemøllebåndet som beveger seg. Slik
oppgaveorientert tilnærming i kombinasjon med mange repetisjoner, mener man kan bidra til
læring av nye ferdigheter.
At barnet deltar aktivt i innlæringen – er oppmerksom og motivert, er viktig for at læring skal
kunne skje. Det er derfor viktig at barnet deltar så aktivt som mulig i gangbevegelsene/treningen. PBWSTT gir mulighet for en aktiv deltakende, repeterende og oppgavespesifikk
trening på hele gangsyklusen, i tråd med teorier om motorisk læring (Mattern-Baxter 2010,
Mutlu et al. 2009). En kan likevel ha ulike protokoller slik at barn som ikke kan samarbeide
kognitivt, blir utfordret via oppgavespesifikk trening med mange repetisjoner der treningen på
tredemøllen og på gulv må være spesielt tilrettelagt ut i fra barnets kognitive forutsetninger.
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2.3.3 Generalisering av trening og utvikling av tilnærmingen «Gangpakke»
Under treningen blir avlastning gitt under prinsippet om minst mulig avlastning. Avlastningen
skal trappes ned i løpet av treningsperioden dersom mulig, avhengig av barnets målsetting og
funksjonstilstand. I prinsippet skal man aldri avlaste mer enn 30 % av kroppsvekten (Karman
2010, Høyer 2012).
Generalisering eller «transfer» av lært motorisk aktivitet beskrives som vesentlig for motorisk
læring, og kan beskrives som at barnet utfører en ferdighet i en ny kontekst basert på tidligere
erfaring og læring (Magill 2001). Dette betyr at trening av gange som praktiseres med
avlastning og fasilitering på mange måter skiller seg ut fra vanlig gange på gulv eller
utendørs, med de utfordringer gange i uforutsette omgivelser gir. Gentils taksonomi for
motorisk læring beskriver for eksempel læring av ferdigheter med ulike krav i en progressiv
rekkefølge (med blant annet økende variabilitet og forstyrrelser), og at dette må praktiseres i
den konteksten funksjonen er ment å brukes (Magill 2001). Studier viser også at barn med CP
profiterer på oppgavespesifikk, målrettet, kontekstuell trening der nærmiljø og
foreldreinvolvering har stor betydning (Dunst 2001).
Gange styres av flere samvirkende system som kan være forstyrret hos barn med CP:
-Rytmegeneratorene: den grunnleggende rytmiske bevegelsen
-Postural kontroll
-System for tilpasning av gange til omgivelsene
Forstyrrelser av disse tre kontrollsystemene kan gi opphav til spastisitet, vansker med å
avpasse kraft og muskelsvakhet samt sekundære forandringer som kontrakturer og
feilstillinger (Ahl et al. 2010). Postural kontroll brukes som et samlebegrep på postural
orientering, stabilitet og balanse (Bergland 2001). Barn med CP viser også vansker
(forsinkelse og avvikende utvikling) med postural kontroll, noe som virker inn både på
rekruttering av muskulatur i en aktivitet og evne til å justere muskelkraft spesifikt til
situasjonen. Postural kontroll hos barn med CP beskrives av Garborg (2012) som et
komplekst samspill av ulike subsystemer som skal samvirke for å opprettholde stabilitet i
ulike situasjoner.
Det er også påvist sammenheng mellom bedret styrke og bedret gangfunksjon hos barn med
CP (Eek 2009). Damiano sier også i en kommentar til en systematisk review (Damiano 2009)
at i tillegg til å trene med vektavlastning på tredemølle, bør barnet trene gange på gulv, i
ulendt terreng og styrketrening.
De ovenfor beskrevne motoriske vanskene som barn med CP erfarer i ulik grad, var bakgrunn
for at vi i prosjektet utviklet en treningstilnærming som vi kalte «Gangpakke».
Den besto både av vektavlastet gangtrening med og uten fasilitering, men også trening på
gulv, balanse og styrketrening samt økt fokus på gange og balansetrening i hjemmemiljøet.
Dosering og fordeling av tid brukt på de ulike delene av treningen vil naturlig avhenge av
barnets målsetning. Dersom målet er bedret utholdenhet, bruker man kanskje mer tid på
tredemøllen med gradvis mindre avlastning, mens dersom bedret ganghastighet er målet
kombineres dette med økt fart ved trening på tredemøllen men også økt fokus på tempo i
trening på gulv. Siden fokus for prosjektet var utstyret og vektavlastet gangtrening, ble det
naturlig nok brukt mest tid på tredemøllen. Utvikling av konseptet «Gangpakke» var med som
en erfaring helt fra 2010 og i perioden frem til prosjektet startet høsten 2011 og gjennom hele
prosjektperioden. Treningsformen «Gangpakke» er i tråd med råd fra Damiano (2009) om å
supplere trening på tredemøllen med annen type trening der dette er mulig, for å adressere
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flere av funksjonsvanskene hos barn med CP som for eksempel mangel på styrke, og sikre
overføring av læring.

Eksempler fra «Gangpakke»- Supplerende trening til vektavlastet gangtrening

2.4 Studier Vektavlastet gangtrening - barn med CP
Evidensen for effekt av avlastet gangtrening hos barn med CP er positiv men ennå «svak»,
selv om flere studier viser positive resultater. I en evidensgjennomgang fra Sverige frem til
2010 for ulike tiltak for å forbedre gangfunksjon hos barn og unge med CP, har man gått i
gjennom 8 ulike studier med middels høy til moderat bevisverdi vedrørende vektavlastet
gangtrening. Sammenlagt deltok 47 barn i alderen 2-14 år i studiene. Treningshyppighet
varierte fra 2-6 ganger i uken i fra 2 uker til 4 måneder. Man konkluderer med at denne typen
trening kan være et supplement til annen trening for å bedre gangfunksjon. Barna i studiene er
heterogene, og resultatene viser store individuelle variasjoner. Studien konkluderer ikke med
at noen typer barn passer bedre enn andre, og ingen skadelige effekter rapporteres. Man
anbefaler å øke forskningsinnsatsen på feltet (Ahl et al. 2010).
I en evidensoversikt over ulike tilnærminger til behandling av barn med CP fra Australia,
deles evidensen for tiltaket inn i grønn, gul og rød farge for å beskrive ulike nivåer av evidens.
Vektavlastet gang- trening for barn med CP er beskrevet som «gul evidens», noe som betyr at
treningsformen anbefales som tiltak, men at man må evaluere intervensjonen for hvert enkelt
barn og forske mer på feltet (Novak 2012).
Flere mindre studier rapporterer om effekter på ulike funksjonsparametre som
funksjonell gange, minsket avhengighet av ganghjelpemiddel, bedret ADL funksjoner, bedret
kardiovaskulær utholdenhet, bedre ganghastighet, bedre styrke, bedre ståfunksjon og bedret
oppreisning fra rullestol (Dodd et al. 2007, Mattern-Baxter et al. 2009, Meyer Heim et al.
2006, Day et al. 2006, Poon et al. 2005, Provost et al. 2007, Schindl et al. 2000).
Det er gjort flest studier av barn som ikke kan gå selv. Da studier viser at gående barn med
CP opplever forverring og økt trettbarhet i forhold til sin gangfunksjon opp i mot
ungdomsalder (Jahnsen et al. 2004), er trening på tredemølle et aktuelt tilbud også for denne
aldersgruppen. Barn med CP har dessuten dårligere kardiovaskulær utholdenhet enn friske
kontroller, noe som kan påvirkes med denne form for trening (Provost 2007).
Garborg (2012) går igjennom tidligere forskning på tredemølletrening hos barn med CP i sin
masteroppgave:
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Zwicker og Mayson (2010) har samlet forskning om effekt av tredemølletrening på barn med
motoriske funksjonshemminger, hvor fem systematiske oversiktsartikler er inkludert, basert
på søk i 10 databaser i mai 2010 (Zwicker & Mayson, 2010). Barn med cerebral parese er den
største gruppen som inngår i studiene og hovedmengden av disse har gjennomgått PBWSTT.
De enkelte studiene viser lovende resultater på kroppsstruktur og kroppsfunksjon, men der
finnes inkonsistens på sentrale punkter på tvers av de systematiske oversiktsartiklene
(Zwicker & Mayson, 2010). Konklusjonen er at den mest konsistente og statistisk signifikante
endring i funksjon er i forhold til gange og stående stilling, men det påpekes at randomiserte
kontrollerte studier av store grupper mangler for at disse resultatene skal ha høy gyldighet hos
barn med CP (Zwicker & Mayson, 2010). Det eksisterer i mindre grad evidens for at
tredemølletrening har effekt på aktivitet og deltakelse (Zwicker & Mayson, 2010).
Parametrene for intervensjon er høyst variable i de ulike studiene og gjør det derfor vanskelig
å si noe om hva det er med treningen som har gitt positiv effekt (Zwicker & Mayson, 2010).
Ingen av studiene rapporterer at intervensjonen har hatt negative konsekvenser for barna, men
en studie oppgir at noen av barna ble trøtte under treningen (Zwicker & Mayson, 2010).
I denne masteroppgaven som er en Single Subject Intervention Design studie på to barn som
trener med vektavlastet gangtrening, vises det fremgang også på postural kontroll målt med
Trunk Impairment Scale (TIS) og på del B (sitting) på Gross Motor Function Measure
(GMFM test) (Garborg 2012).

2.5 Studier Vektavlastet gangtrening - barn med Down syndrom
Det foreligger systematiske oversikter og enkelt studier som beskriver god evidens for at
vektavlastet gangtrening påvirker gangtidspunkt for barn med Down syndrom og ulike
gangparametere som for eksempel bedret strekk i hoften i fraspark (Damiano 2009, Ulrich
2001, Valentin-Gudiol et al.2010). Flere av studiene i oversiktene var RCT studier. ValentinGudiol etterlyser mer forskning på grunn av inkonsistente resultater på blant annet hvilken
dose som er mest effektivt. I studien til Ulrich (2001) trente foreldre barnet åtte minutter fem
dager i uka på små motoriserte tredemøller hjemme, fra barnet kunne sitte uavhengig til de
kunne gå alene. Denne intervensjonen ble gjort i tillegg til vanlig fysioterapi.

2.6 Samhandlingsreformen
Samhandlingsreformen trådte i kraft fra 2012 og skal sikre pasientens behov for koordinerte
og sammenhengende tjenester. Det er beskrevet ulike hovedgrep i reformen som blant annet
en sterkere brukerrolle via gode og helhetlige pasientforløp, større ansvar til kommunene, at
spesialisthelsetjenesten skal levere mer spesialiserte tjenester, og at en skal utvikle en
oppgavedeling mellom kommune og spesialisthelsetjeneste. Det skal utvikles helhetlige
pasientforløp slik at brukeren får den behandling der den aktuelle kompetansen finnes.
Det er i løpet av 2012 inngått lokale samhandlingsavtaler mellom spesialisthelsetjenesten og
kommunene i alle helseforetak landet rundt. Det ble også utarbeidet veiledere for å lage slike
avtaler, og det presiseres av en arbeidsgruppe fra Helsedirektoratet at man ikke på alle
områder kan ha skriftlige detaljerte og absolutte avtaler, men at man må ha kontinuerlig
dialog rundt oppgave fordeling (Andreassen 2012). I diskusjonen om hvilke tilbud som skal
foregå i hvilken tjeneste, brukes begrepene kompetanse, kompleksitet og intensitet i en modell
som kan visualisere et forslag om fordeling av ansvar mellom 1. og 2. linjen:
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Modell for fordeling (hentet fra «Avklaring av ansvars- og oppgavedeling») Helsedirektoratet 2012

Spesialisering omhandler behov for bistand av spesialisert fagkunnskap/spisskompetanse. Grad
av kompleksitet dreier seg om antall faggrupper involvert og om hvor komplekst brukers behov
er, og intensitet angir at tiltakene gis med stor hyppighet i et kort tidsrom.
Trening på tredemølle med vektavlastet utstyr krever høy intensitet, spesialisert kompetanse
på treningsformen og utstyret. Samtidig kreves det spesialisert kunnskap om barnets
muligheter og nærmiljøet, samt at kunnskap og erfaring med tidligere trening av det enkelte
barn også er vesentlig. Utføring av treningen krever dessuten flere enn en fagperson.
Denne treningsformen fremstår som en naturlig fellesoppgave for fysioterapeuter i 1. og 2.
linjen, og utføres derfor i samarbeid. Slik sett vil det være et felles mål for fysioterapeuter i 1.
og 2. linjen å gi barna et motorisk løft i gangfunksjon via en intensiv treningsperiode på et
slikt spesialisert utstyr som et supplement til den trening barnet vanligvis får i kommunen. En
slik tilnærming er i tråd med de erfaringer vi gjorde før prosjektet startet: Selv om treningen
foregikk i spesialisthelsetjenesten, deltok fysioterapeut både fra 1. og 2. linjen i løpet av
treningsperioden på ulike måter. En formalisering av de ulike måtene å drive dette på, førte
også til utvikling av problemstillingen i prosjektet, nemlig å utvikle modeller for drift i
samarbeid med fysioterapeuter fra kommunene.

2.7 Veiledning, samarbeid og kunnskapsdeling
I avtalen som Helse Stavanger har inngått med kommunene står det at spesialisthelsetjenesten
skal gi veiledning til relevant kommunalt personell slik at det fører til kompetanseoppbygging
i kommunen (delavtale nr 2b 2012). Fagpersoner i spesialisthelsetjenesten skal samarbeide
med andre etater/instanser når det er nødvendig for utredning, tilrettelegging og
gjennomføring av tiltak for den enkelte, noe som gir rammer for både oppgavefordeling og
tydeliggjøring av ansvar for oppgaver:
 veiledning av fagpersoner i kommunene
 kompetanseoppbygging på sikt
 samarbeid rundt enkelt klienter i et behandlingsforløp
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Vanlig praksis er at fysioterapeuter fra habiliteringstjenesten i tillegg veileder fysioterapeuter i
kommunehelsetjenesten etter behov.
Veiledning har mange ulike definisjoner med ulikt syn på mål og metoder. Det råder enighet
om at veiledning er en pedagogisk og systematisk prosess. Noen mener at veilederen skal ha
mer kunnskap og være mer erfaren enn veiledningskandidaten innenfor deres felles fagfelt.
Andre legger vekt på veilederens evne til og kunnskap om veiledning som et sentralt aspekt.
Det er også beskrevet ulike tradisjoner innenfor veiledningsfeltet: Polyanyi tradisjonen hvor den
individuelle og personlige kunnskapen er sentral, og taus kunnskap har en bestemt funksjon.
Uartikulerbar eller fortrolighetskunnskap er sentralt i Wittgenstein tradisjonen, og innenfor
Schøn tradisjonen legges det vekt på å transformere teoretisk kunnskap i praktisk handling. Her
er handlingsrefleksjon sentralt (Teslo 2006).
Teslo (2006) beskriver også Lauvås og Handals mester-lærling relasjonen på den ene siden og
handlingsrefleksjonsmodell på den andre siden, der den siste går ut på å hjelpe fagpersoner til
å bli klar over hva fagets kunnskap og verdier hviler på, mer enn å formidle hva som er riktig
kunnskap.
I tråd med det som står i avtalen mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene, forventes det
at fysioterapeuter ved BHØ veileder fysioterapeuter i 1. linjen, og at fysioterapeutene der har
en annen type spesialisert kunnskap enn fysioterapeuter i 1. linjetjenesten. Det kan være alt
fra oppdatert kunnskap om tiltak for en spesiell eller sjelden diagnose til oppdatert kunnskap
fra tilstøtende fagområder som barnet kan ha nytte av. Fysioterapeuter i 2. linjen ser også flere
barn med samme diagnose, noe som gir dybdekunnskap om enkeltdiagnoser. Fysioterapeuter i
1. linjetjenesten forventes å ha mer kunnskap om barnet, dets utvikling, familien, nærmiljøet,
hvordan barnet responderer på trening, samspill osv.- faktorer som er vesentlig for å utvikle
mål og tiltak i samarbeid med familien.
Uten at det er spesifikt undersøkt eller forsket på, foregår veiledning ved BHØ på ulike måter:
Alt fra kursing, rådgiving, til engangsveiledning eller noe sjeldnere veiledning over tid.
Veiledningsmodellene vil kunne være flere av de beskrevne (Teslo 2006), men med vekt på
veiledning over kort tid, rådgivning og at fysioterapeuter fra 1. og 2. linjetjenenesten har ulik
kunnskap i forhold til tema som er i fokus. Ofte er det også råd om avgrensede områder som
etterspørres.
Organisering av veiledning fra fysioterapeuter ved BHØ er slik at den enten kan skje skriftlig
eller via telefon, men som oftest i en praktisk situasjon med barn, nærpersoner og fagpersoner
tilstede enten ute i nærmiljøet eller i habiliteringstjenesten sine lokaler. Formen på denne
veiledningen er ikke formalisert, det avhenger blant annet av rammer, kompetanse hos
terapeuter i 1. og 2. linjetjenesten, type barn/familie, relasjonelle forhold mellom terapeuter
osv.
I dette samhandlingsprosjektet rundt vektavlastet trening av barn ble de tradisjonelle
veiledningsmodellene mellom fysioterapeuter fra BHØ 2. linjetjenesten og fysioterapeuter fra
kommunene utfordret:
Det ble lagt vekt på felles opplæring, felles teoretiske og praktiske kunnskapskilder, samt
mulighet for praktisk øving. I tillegg jobbet man i fellesskap om samme barn over tid.
Spesialisthelsetjenestens stod for lokaler og utstyr. En rammebetingelse som kan ha påvirket
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samhandlingen, var at samhandlingsprosjektet var initiert av fysioterapeuter fra 2. linje
tjenesten, selv om deltakende fysioterapeuter fra kommuner ble invitert inn allerede i
planleggingsfasen.

To terapeuter fasiliteter gange – en leser og snakker med barnet
I en studie av samhandling og kunnskapsdeling mellom barnefysioterapeuter i kommune og
spesialisthelsetjenesten, beskrives utfordringer med å ta faglige avgjørelser basert på
kunnskapsbasert viten i en travel hverdag (Giltvedt et al. 2012). Begrepene kunnskapsdeling
og samhandling brukes i denne studien for å se på hvordan barnefysioterapeuter samarbeider
om deling og overføring av kunnskap. Dette innebærer et samarbeid om den kliniske
beslutningstakingen rundt barnet. Dialog, trygghet og respekt, samt økt bevissthet om hvilke
kunnskapstyper det samhandles om, fremheves som sentralt for deling av kunnskap.
Et av hovedtemaene i denne studien er betydning av annerkjennelse og respekt samt struktur i
samhandlingen, noe som også kan ha relevans for samhandlingen mellom fysioterapeuter i
vårt prosjekt. God samhandling og dialog er forutsetninger for god kunnskapsdeling og
beskrives som to sider av samme sak av fysioterapeuter i Giltvedts studie (2012). Det
anbefales å ha et system for å fremheve og forene de ulike typer kunnskap som
fysioterapeuter i 1. og 2. linjen besitter, og den bør integreres og relateres til det enkelte barn
(Giltvedt et al 2012).
Bartunek (2003) beskriver ulike former for kunnskap, blant annet taus og eksplisitt kunnskap.
Både taus og eksplisitt kunnskap er vesentlig i ulike fagutøvelser. «Taus kunnskap» er
kontekstspesifikk, personlig, baserer seg på erfaring og handling som kan være vanskelig å
formalisere og beskrive». Taus kunnskap knyttes blant annet til «skilfulness», og er beskrevet
som vesentlig kunnskap av flere innenfor helsefaglige områder (Malterud 2001). Taus
kunnskap i ulike grupper av fagpersoner utvikles i en kontekst, og vil være ulik og tilpasset
den konteksten en arbeider i, noe som er vesentlig å ta i betraktning når en ønsker at
kunnskapsdeling skal finne sted mellom fagpersoner fra ulike kulturer. En måte å lære på
innenfor en profesjonskontekst, er å gradvis ta del i aktiviteter sammen med mer erfarne
kollegaer; kunnskap «lekker» innenfor en læringsorganisasjon (Bartunek 2003).
Ved kunnskapsdeling på tvers av ulike grupper som for eksempel fysioterapeuter i
kommunene og ved barnehabiliteringstjenesten, beskriver Bartunek (2003) faktorer som
fremmer og hemmer slik kunnskapsdeling. Individer har tendens til å identifisere seg sterkt
med «sin» gruppe når noe skjer og oppfatte «de andre» som en mer homogen gruppe enn sin
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egen, mer basert på stereotypiforestillinger. En kan for eksempel tenke seg at fysioterapeuter i
kommunen kunne ha en forestilling om at «alle» fysioterapeuter i 2. linjen har mer kunnskap
enn dem selv uansett, og handler ut i fra det. Eller at en selv vet mest om barnet og familien
og synes uansett ikke det er verd å høre på «de andre». Her identifiseres enkeltpersoner med
en hel gruppe – stereoptypiforestillinger. Dette kan naturligvis gå begge veier.
Dette kan føre til at kunnskapsdeling som ellers flyter lett innenfor ens egen gruppe, møter
hindringer når kunnskap skal deles på tvers av grupper og fagkulturer. Bartunek (2003) sier at
ved kunnskapsdeling på tvers av ulike grupper/fagkulturer, må ulikheter i kultur og ulikheter i
relasjoner løftes frem som tema for at kunnskapen skal flyte fritt. Fokus må altså rettes, ikke
bare mot innhold i kunnskapen, men også mot relasjonen mellom personer i de ulike
kulturene. Utvidede relasjonsforhold er nødvendig for å bygge tillitt mellom fagpersoner som
skal dele kunnskap. Enveismonologer der den ene parten har svaret på alt, en asymmetrisk
relasjon, fungerer sjelden som en god metode for kunnskapsdeling.
Bartunek (2003) foreslår felles forum, konsensuskonferanser, IT baserte fellesløsninger der
man tematiserer disse forholdene for å fremme dialog om det fagtema som skal være i fokus.
Det å jobbe sammen om felles prosjekter i praksis, planlegge, skrive, presentere og reflektere
sammen er også handlinger som foreslås for å fremme kunnskapsdeling. En kan også gå inn i
hverandres felt ved for eksempel hospitering eller praksisutveksling. Slik kan man lære en
annen gruppes «tause kunnskap», noe som er nyttig og nødvendig for at ulike former for
kunnskapsdeling skal finne sted. Trening av barn med vektavlastet utstyr er en
praksissituasjon som innbyr til kunnskapsdeling både av taus og mer artikulert kunnskap

3 Organisering av prosjektet
Hensikten med prosjektet var å utvikle driftsmodeller for samhandling med kommuner. Den
komplekse metodikken og de ulike aktivitetene gjennom prosjektperioden, er visualisert i
modellen nedenfor.
Modellen beskriver samhandlingsprosjektet i sin helhet:
Teoretisk overbygning og bakgrunn, kompetanseoppbygging/opplæring,
samhandlingsmetodikk, praktisk utføring av trening av barn i fellesskap, samt resultater både
vedrørende treningsperioden, resultater vedrørende samhandling i treningsperioden og dialog
om driftsmodeller for videre samhandling, i en tidsakse.
De ulike mulige driftsmodellene er utviklet av fysioterapeutene i 1. og 2. linje i samarbeid,
både ved kontinuerlig evaluering underveis med ulik metodikk, men også på dialogseminar
etter endt praksisperiode. Det å implementere driftsmodellene i praksis pågår fortsatt våren
2013, og en har startet å ta i bruk informasjonsmateriell som ble utviklet under prosjektet.
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Oversikt over utvikling av driftsmodell for
samhandling mellom barnehabiliteringstjenesten og kommunene
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3.1 Oversikt over aktiviteter i løpet av prosjektperioden 2011-2013
Oversikt over de ulike aktivitetene i prosjektperioden er beskrevet i en tabell (Vedlegg 2).
Detaljeringsgraden i tabellen er muligens større enn det som vil være av interesse for de
fleste, men er valgt gjort på denne måten for å vise kompleksiteten i prosjektet som både
omhandlet mange ulike aktører på tvers av helsetjenestenivå samt ulike metodiske
tilnærminger. Noen av aktivitetene beskrives nedenunder i den grad de har relevans for
resultat av prosjektet; det å utvikle driftsmodeller.

3.1 Samarbeidsformer med kommunene
Som beskrevet i tabellen (Vedlegg 2) besto samhandlingen med de deltakende kommuner av
en rekke ulike former for samarbeid.
Allerede i søknadsprosessen ble ledere i fysio- og ergoterapitjenesten for de deltakende
kommuner kontaktet. En hadde helt fra 2010 uformelle evalueringssamtaler med
fysioterapeuter som tidligere hadde deltatt på denne type trening for å utveksle erfaringer.
Samtalene hadde innvirkning på idè og planleggingen av prosjektet.
Utenom besto samarbeidsformene av alt fra formelle kontakter med ledelsesforankring både i
1. og 2. linjen, til felles planleggingsmøter, opplæring, kursing, evaluering både før, underveis
og etter endt treningsperiode. Da dette ikke er et forskningsprosjekt, men et
kvalitetsutviklingsprosjekt for å utvikle samhandling, er metodene som er brukt til å
evaluere/være i dialog preget av dette. Likevel måtte en ha en stor grad av systematikk for å
fange opp erfaringer både fra samhandlingen mellom fysioterapeuter fra 1. og 2. linjen, men
også erfaringer fra samhandling med følgepersoner. Erfaring rundt gjennomføringen av
treningen i praksisperioden som treningsprinsipper, dosering, pauser, varighet av
treningsperioden etc. var også viktig å ta med inn som kunnskap i utvikling av driftsmodeller.
Driftsmodellene man kom fram til er beskrevet ut i fra et organisatorisk perspektiv (se 5.1).

3.2 Metode og erfaringer underveis
3.2.1 Opplæring
Nedenfor gis en oversikt over det som dreide seg om direkte felles opplæring, kursing og
seminarer. Vi hadde i løpet av prosjektperioden 3 større arrangementer med forelesere fra
Oslo, København og USA. To av disse seminarene var åpne, mens seminaret med Ellen
Høyer (Sunnaas sykehus) var kun for prosjektgruppen. Erfaring har vist oss at det å kunne
arrangere seminarer som ikke koster noe for deltakerne, har mye større oppslutning. Det var
derfor en stor fordel at vi kunne bruke noe av prosjektmidlene til opplæring av fysioterapeuter
i tillegg til deltakerne i prosjektgruppen. Innholdet i seminarene var både teoretisk og praktisk
rettet.

Teori og Praksis fra seminar med Ellen Høyer
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Høst 2011
- Informasjonsmøte 09.11.11. Undervisning om vektavlastet gangtrening. Utdeling av
artikler siste søk.
Vår 2012
- Gjennomgang av artikler med prosjektgruppen 10.01.12. Fysioterapeut Anne Marte
Enne Haug fra Stavanger kommune deler erfaringer og synspunkt med
prosjektgruppen med denne treningsformen.
- 23.03.12, Opplæringsdag m fysioterapeut MSc Ellen Høyer fra Sunnas (Vedlegg 3)
Birte H Barstad fra BHØ gjennomgår studier på barn (Vedlegg 4) og prosjektet.
Praksis med veiledning fra Høyer og fra Østerlide.
- 7-8.03.12 Kurs og hospitering i København ved CFH (3.2.5)
- 27.03.12: Opplæring /Dialog vedr mål og trening for hvert enkelt barn, samt aktuelle
testverktøy. Gjennomgang av samhandlingslogg og treningsprotokoll. Problematisere
samhandling/ ansvar/ roller.
Høst 2012
- Åpent seminar 25.10.12 i Vektavlastet gangtrening for barn med fysioterapeut MSc
Nechama Karman (Vedlegg 5). Kurset ble arrangert i samarbeid med AkuMed.
Vår 2013
- Åpent seminar 12.03.13 i Intensiv gangtrening for barn med fokus på utholdenhet og
styrke og vektavlastet gangtrening med foreleser Jørgen Jørgensen og Birgitte
Sommer (Vedlegg 6).

3.2.2 Erfaringer fra en kommunefysioterapeut
Fysioterapeut Anne Marte Enne Haug fra Stavanger kommune ble invitert av prosjektgruppen
for å dele sine erfaringer med denne treningsformen og samhandling rundt den, med
prosjektgruppen. Hun har trent flere barn med vektavlastet gangtrening i samarbeid med
fysioterapeuter fra BHØ. Dette var nyttige innspill for planlegging både av organisering,
samhandling og treningsinnhold i prosjektperioden.
Organisering rundt treningen foregikk ved at terapeuter fra 1. og 2. linjetjenesten trente barnet
sammen noen treningsøkter, og noe alene sammen med assistenter, noe som fungerte bra.
BHØs rolle som ledene i det å organisere, sy sammen opplegget, og lede an i
testingen/rapportskriving var også en god erfaring. »De som kjenner utstyret må lede an i
treningen, det er helt nødvendig å være to for å kunne korrigere fasilitering». Man kan også
bruke speil eller video som hjelpemiddel til evaluering og korrigering av fasiliteringsarbeidet.
Terapeutene som skal læres opp, må prøve utstyret selv i praksis: en får en «annerledes»
gange på mølla; særlig sidebevegelse og rotasjon endres, og dette må erfares på egen kropp. I
tillegg må en må ha opplæring i normalgange på forhånd, og hvordan fasilitering skal
praktiseres. Det er helt nødvendig med treningsprotokoll som fylles ut etter hvert.
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Barna synes å ha likt denne treningsformen bra. De skjønner dette er annerledes enn den
vanlige treningen, og de skjønner hvorfor man trener på tredemøllen. Man kan motivere
barnet ved hjelp av for eksempel musikk. Det er viktig med pauser, og i pausene kan en gjøre
andre aktiviteter som for eksempel i en hinderløype. Barn som ikke liker å bli tatt på, kan
korrigeres ved å korrigere seleoppheng, og styre oppmerksomheten vekk. Treningsformen har
overraskende god effekt på barn som ikke kognitivt kan ta verbal instruksjon. «Ser stor
overføring til hverdagen». Treningsformen kan være fysisk tung for terapeuten, særlig når
man skal motivere barnet samtidig.
3.2.3 Opplæring i prosjektgruppen før praksisperiode
Det ble avholdt et opplæringsseminar for deltakerne i prosjektgruppen 23.03.12. før
praksisperioden startet. Som vist av programmet (Vedlegg 3) var fysioterapeut og stipendiat
Ellen Høyer fra Sunnaas sykehus invitert både til å holde teoriforelesninger og jobbe med
barn i praksis samt diskutere ulike tilnærminger. Hun er en av dem som har mest erfaring med
denne treningstilnærmingen hos voksne pasienter i Norge. Fysioterapeut
Birte Barstad Hammer fra BHØ oppsummerte studier fra barnesiden
(Vedlegg 4), og ga en oppdatering av planer for prosjektet fremover
våren. Bortsett fra felles opplæring, var noe av hensikten med seminaret
også om drøftingen på bakgrunn av denne opplæringen kunne føre til
endringer/justeringer i planlagt opplegg i praksisperioden. Det at man på
Sunnaas nokså konsekvent prøvde å få cirka 30 minutter trening på
tredemøllen ved hver økt, var for eksempel noe som ble tatt inn i
prosjektet som en «mulig» ønsket dosering i treningsperioden.
Ellen Høyer i diskusjon med deltakere fra prosjektgruppen
3.2.4 Åpent seminar
Det ble avholdt et åpent seminar om vektavlastet trening 25.10.13 med
fysioterapeut/MSc Nechama Karman fra New York i samarbeid med
AkuMed. Nechama Karman har omfattende erfaring i bruk av LiteGait
utstyret og forskning vedrørende vektavlastet trening med ulike
pasientgrupper. Seminaret hadde en teori- og en praksisdel, hvor man
demonstrerte pasienter på utstyret i BHØ sine lokaler (Vedlegg 5). Det
var cirka 30 deltakende fysioterapeuter, og seminaret ble svært godt evaluert. Hensikten med
seminaret var å nå ut med informasjon om denne typen trening til et bredere spekter av
fysioterapeuter enn selve prosjektgruppen, men det representerte også en videreføring i
opplæring av deltakerne i selve prosjektgruppen.
3.2.5 Hospitering og kurs - København
Fire fysioterapeuter fra prosjektgruppen ved BHØ, var 7-8. mars i København. De deltok på
 Kurs ved Center for Hjerneskade
Her ble det presentert resultater fra treningsprosjektet «Intensiv styrke- og vektavlastet
gangtræning til børn med erhvervet hjerneskade (2008-2011)». Følgende tema ble også belyst:
Motivasjon av barn, treningsintensitet og foreldresamarbeid. I etterkant av kurset ble det
demonstrert bruk av tredemølle med vektavlastning, og anledning til å stille spørsmål. Man
fikk også sett bruk av elastiske bånd for å korrigere stillinger og for bedre kvalitet i gange.
Denne kontakten var forløperen til at vi valgte å planlegge et kurs 12.03.2013 ved BHØ med
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foredragsholderne Jørgen Jørgensen og Birgitte Sommer fra Center for hjerneskade i
København (Vedlegg 6). Jørgensen og Sommer har spesielt vært opptatt av intensiv styrke og
kondisjonstrening i kombinasjon med vektavlastet gangtrening
http://cfh.ku.dk/Genoptraening-_voksne/intensiv_gangtraening/.

Fysioterapeutene Birgitte Sommer og Jørgen Jørgensen ved Center for Hjerneskade, København

 Hospitering ved Troldemosen spesialbørnehave, Gentofte
Her ble flere barn med ulike diagnoser observert ved vektavlastet gangtrening på tredemølle;
barn med CP og barn med ulike syndromer. Vi fikk også anledning til å diskutere målsetting
hos ulike typer barn samt treningsprotokoll og ulike studier relatert til barna som ble
observert. Det ble også demonstrert ulike hjelpemidler/utstyr for å trene balanse og gange i
det daglige.
Inspirert av dette oppholdet, ble det laget foreløpige forslag til tema på oppstartsmøte med
fysioterapeuter fra 1. og 2. linjen i prosjektgruppen før treningsperioden startet.
3.2.6 Oppstartsmøte før utprøving av trening i praksis
Temaene på oppstartsmøtet med deltakende fysioterapeuter i prosjektgruppen ble som følger:











Drøfting av målsetting for barna som skulle trene i prosjektperioden
Aktuelle evalueringstester for de ulike barna
Gjennomgang og oppdatering av treningsprotokoll
Avklare gange med eller uten ortoser og sko
Samhandlingsprotokoll – Forslag til innhold - ferdigstilling
Evalueringssamtaler med nærpersoner
Aktivitetsregistrering i hjem og barnehage
Drøfting av «Gangpakke». Det ble tidlig klart for oss at gangtrening «bare» på
tredemølle ville hos flere av barna blir for snevert i forhold til viktigheten av
overføring av oppnådd bedret gangfunksjon til dagliglivet, samt behov for
styrketrening. Vi diskuterte ulike supplerende treningstilnærminger for balanse, styrke
og gangtrening, selv om selve begrepet «Gangpakke» kom senere i perioden.
Kommunefysioterapeutene var likevel ikke med i utformingen av selve
treningsopplegget utenom tredemøllen før oppstart.
Arrangement av et dialogmøte/evalueringsmøte etter endt treningsperiode (se 3.2.12).
Det ble også tidlig klart at driftsmodeller sett ut i fra både organisatoriske rammer og
innhold, måtte utvikles i løpet av en praktisk treningsperiode og evalueres i dialog
etterpå. Samhandlingsloggen og evalueringssamtaler ga grunnlaget for dialogene på
dette møtet i etterkant av treningsperioden
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Nye ideer til utstyr (elastiske bånd, polstring av sele, speil av plast, håndtak på sidene)
Sikkerhetsprosedyrer

3.2.7 Samhandlingslogg
Man hadde i planleggingsfasen og før oppstart av treningsperioden dialog rundt hvordan
samhandlingen rundt trening skulle foregå i praksis. Temaene var alt fra ansvarsfordeling,
organisering av tidspunkt, innhold i trening, samarbeid med følgepersoner, hvem som skulle
lede treningen osv. Det ble likevel klart at en måtte systematisere evalueringen av hvordan
samhandlingen fungerte. Man laget da en samhandlingslogg (Vedlegg 7) som ble fylt ut av
fysioterapeuter både i 1. og 2. linjettjenesten, samt av følgepersoner etter hver endt
treningsøkt for å fange de ulike perspektiver og meninger på samhandlingen.
Samhandlingsloggen inneholdt et bredt spekter av tema:
Barnets opplevelse, ivaretakelse av foreldre, fysioterapeut og assistent, ivaretakelse barnet,
samarbeid- rolle og ansvarsfordeling, ergonomi, transport, utstyr og tidsbruk, andre
kommentarer.
Kommentarfeltene på samhandlingsloggen var ikke alltid
fullstendig utfylt. Dette skyldtes ofte mangel på tid, og at
det var mange forhold i det praktiske samarbeidet som
skulle ivaretas. Kommentarene var ofte korte som «OK»,
«Bra» osv.
Kommentarene ble sammenfattet og presentert på
dialogseminaret etter endt treningsperiode, der en drøftet
utvikling av driftsmodeller på basis av alle erfaringene i
prosjektet. Kommentarene ble da også supplert av
resultatene fra evalueringssamtaler med deltakerne
midtveis (3.2.8). Resultatene fra både
evalueringssamtalene og samhandlingsloggene, ble da
bekreftet og/eller justert av deltakerne på dialogmøtet.
Ikke alltid like lett når 3 ulike terapeuter skal samhandle

Kommentarene på samhandlingsloggen fra de ulike aktørene stemte ofte overens: man er
enige om at barnet har en dårlig eller god dag, samarbeidet har fungert bra, og de grepene man
gjorde under en treningsøkt fungerte bra osv. Det er likevel en tendens at man tidlig i
treningsperioden så noe uenighet i kommentarene vedrørende for eksempel barnets dagsform
og opplevelse, mens man senere var man mer samstemt. Kommentarer vedrørende
vurderinger om hvordan terapeutene samhandlet sprikte også noe, særlig i starten.
Det var også en tendens til at når samhandlingen fungerte bra, var den mer likt kommentert av
terapeuter både fra 1. og 2. linjen. Noen terapeuter fra 1. linjen etterlyste ønske om mer aktiv
deltakelse fra dem selv, noe som ikke alltid var kommentert av terapeuter fra 2. linjen.
Fysioterapeuter fra 1 linjen kommenterer:
«Lokal fysioterapeut er en god del i bakgrunnen(LF)» og «Fikk være med å bestemme i dag» (LF). «Her
er mange småsjefer» (LF).
Disse kommentarene reflekterer både uklare ansvarsforhold, og at kommunefysioterapeuten
(LF) føler at terapeuter fra BHØ er ledende, og at de selv ikke kommer på banen.
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Andre fysioterapeuter fra 1. linjen sier: «Tydelige roller» og «Ansvarsfordelingen fungerer» noe
som illustrerer gode opplevelser av samhandlingen.
Det er også en tendens til at etter evalueringssamtaler midtveis der resultatene fra samtalene
ble lagt fram for alle deltakerne i gruppen, at samhandlingen kommenteres mer positivt av alle
deltakende fysioterapeuter både fra 1. linjen og fra 2. linjen:
«God fordeling, hyppig bytte (BHØ)».» Gode diskusjoner (BHØ)». «God arbeidsfordeling. Aktiv
deltakelse av LF og Assistent (BHØ).»
«Når vi foreslår endring, konstruktiv diskusjon og villighet til å endre» (LF)
«Kom i dag med innspill vedr treningsopplegget, gode diskusjoner, og det er tydelig at dette er prøving
og feiling for alle (LF).»
Så et eksempel på kommentarer fra en mor som deltok aktivt gjennom hele treningsperioden.
Selv om samhandlingsloggen var lik for alle deltakere, hadde hun naturlig nok mest fokus på
barnet, og denne delen av loggen var hyppigst utfylt.
23.04. «God start»
26.04. «Usikker på hvorfor barnet har hatt tilbakegang»
7.05. «Barnet er trøtt i dag»
9.05. «Barnet er «tung» i dag. Synes ikke dette er gøy lenger.»
10.05. «God opplevelse i dag. Endring av rekkefølge har gjort mye for motivasjonen.»
14.05. «Kjempegod treningsøkt!»
21.05. «Dette går rette veien!»
Til slutt kommentarer fra en assistent som var aktiv deltakende gjennom hele
treningsperioden:
24.04. «Knallkjekt!»
3.05.» Dette e kjekt!»
10.05.» Knallkjekt å ver med!»
Dette er kommentarer som samsvarer i stor grad med kommentarer fra deltakende
fysioterapeuter rundt det samme barnet: at assistenten er veldig aktiv i motiveringsarbeidet, og
gir uttrykk for at barnet liker denne treningsformen. Kommentaren kan også ses i
sammenheng med det som rapporteres i evalueringssamtaler fra assistenter. De synes at
terapeutene samhandler bra og at det er en stor fordel at terapeuter både fra 1. og 2. linjen er
tilstede sammen i praksis. Vanligvis har jo assistentene en utvidet rolle med å bringe
informasjon fra ulike fagpersoner videre til beste for barnet, noe som til tider kan oppleves
forvirrende og vanskelig.
3.2.8 Evalueringssamtaler underveis
Det ble avholdt evalueringssamtaler med fysioterapeuter fra 1. linjen og følgepersoner
omtrent midtveis i treningsperioden. Følgepersoner var en blanding av assistenter og foreldre i
tillegg til fysioterapeutene. Hensikten var å få informasjon vedrørende samhandling, forhold
rundt treningen slik at man kunne gjøre justeringer. Samtalene ble gjennomført av Else Mari
Larsen som ikke deltok aktivt i selve treningen, i den hensikt at deltakerne da kunne utrykke
seg friere. Det var korte samtaler på cirka 20 minutter.
I etterkant reflekterte man rundt om man skulle hatt et åpent møte med alle involverte
midtveis, men dette var ikke planlagt og var vanskelig å gjennomføre. Det skyltes også
tidsfaktoren rundt deltakelse i trening og praktiske muligheter for samling.
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Følgepersonene ga sin tillatelse til at man videreformidlet informasjonen til de andre
fysioterapeutene ved BHØ som var involvert, slik at justeringer kunne gjøres. De ble samtidig
oppfordret til å si fra til sine samarbeidsterapeuter ved BHØ om forhold de ville ha endring
på.
Samtalene var delvis åpne, delvis lukket, og disse temaene ble tatt opp: Transport, Ivaretakelse
av barnet/barnets opplevelse, hva barnet motiveres av, samarbeid, rolle og ansvarsfordeling,
ergonomi, effekt til nå.
Da resultatet av evalueringssamtalene midtveis førte til at ulike forhold ble justert og dette
hadde betydning for sluttføring av treningsperioden, vil de bli presentert her under
metodekapittelet; sammenfattet og gjengitt i korthet. Drøftinger av erfaringer vil bli omtalt i
kapittel 5.


Transport: De ulike barna ble fraktet av følgepersoner eller med taxi. Det fungerte fint.
Forutsetningene for at dette gikk greit, var at ansvar for kjøring var planlagt på
forhånd. Ordning rundt bestilling av taxi via pasientreiser ordnes per februar 2013 av
sekretær ved Østerlide etter initiativ fra fysioterapeut fra BHØ som på forhånd har
laget en oversikt over treningstider og følgepersoner i samarbeid med fysioterapeut fra
kommune og følgepersoner. Et eget skriv er laget i implementeringsfasen for hvordan
dette organiseres.
 Ivaretakelse av barnet/barnets opplevelse/motivasjon: Følgepersoner opplevde at barna
gledet seg til treningen og at de hadde det kjekt, men opplevelsen for barnet var også i
stor grad avhengig av dagsformen og om de for eksempel hadde vondt et sted før de
skulle dra. Det yngste barnet (2 år) var mest skeptisk i starten, men dette gikk raskt
over. De opplevde at barna lot seg motivere av sang, musikk, trampe takten, rytme,
overraskelser, film, «mye tjo og hei». Dersom barnet gikk lei, opplevde assistenter og
foreldre det positivt at for eksempel rekkefølge på opplegget ble endret for å få barnet
mer motivert. Noen fysioterapeuter syntes det ble litt vel mye «sirkus» i
motivasjonsarbeidet. En fysioterapeut opplevde at barnet ble «presset» vel mye i
oppstarten av treningen.
 Ivaretakelse følgepersoner: Foreldre og assistenter følte seg gjennomgående veldig
godt ivaretatt, og opplevde det svært positiv at terapeuten fra 1. linjen samarbeidet
med fysioterapeuten fra 2. linjen i praksis. Vanligvis opplever de at de er
«budbringere» vedrørende forhold rundt detaljer i treningen mellom terapeutene fra 1.
og 2. linjen; for eksempel «når skal han gå med ortoser?».
Fysioterapeutene svarer noe forskjellig: noen føler seg veldig bra hørt og sett og synes
at de deltar aktivt i ulike avgjørelser, mens andre synes at de ikke er delaktige nok i for
eksempel avgjørelser om hvordan barnet skal motiveres.
 Samarbeid, rolle og ansvarsfordeling: Foreldre og assistenter opplever samarbeidet
mellom dem selv og terapeutene som veldig bra, og de synes også at terapeutene fra 1.
og 2. linjen samhandler bra. Noen foreldre omtaler terapeutene fra BHØ som «sjef»
for treningen, uten at de synes det påvirket samarbeidet negativt. De forskjellige
fysioterapeutene fra ulike kommuner opplever samhandlingen forskjellig: Noen mener
at de kan ta opp forhold vedrørende endringer rundt treningen etter hvert, og at
samarbeidet og rollefordelingen fungerer fint, mens andre opplever at de er mer på
sidelinjen. De er vant til at fysioterapeuter fra BHØ «tar styringen», og de etterlyser
mer aktiv deltakelse helt fra planleggingsfasen av, men også vedrørende justeringer
underveis. De etterspør noe mer «push» og utfordring fra terapeutene ved BHØ for
ikke å bli stående så mye på sidelinjen.
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Representative utsagn for fysioterapeutene var: «Ikke lett å komme på banen/ta regien, tar litt tid
før man finner rollen sin», «For mye sirkus vedrørende motivasjon»(LF) og på den andre siden: «Vi
leter etter motivasjon for barnet sammen» og «Opplegget er fleksibelt, og vi endrer sammen (LF)».


Effekt: Både foreldre, assistenter og fysioterapeuter forteller om fremgang hos barna
allerede midtveis i treningsperioden. De forteller om bedret gangrytme, at barnet står
mer oppreist og stødigere, går rettere, går raskere, bedret bolstabilitet og håndterer
rollator bedre.
Både terapeuter og følgepersoner ellers er positive til «Gangpakke» konseptet: at man
varierer treningen/øvelser og ikke bare bruker tiden på tredemøllen. En terapeut
etterlyser også at man kan variere tempo mer på tredemøllen enn på gulv, og tenker at
man ved trening på møllen også kan trene etter intervallprinsipp. «Det er vanskelig å få til
så høy dosering av gangtrening til vanlig (LF).

3.2.9 Treningsprotokoll
Treningsprotokollen i dette prosjektet ble utviklet på basis av leste studier, erfaringer fra BHØ
fra 2010, fra Sunnas, Kurbadet i Tromsø, Troldemosen og Center for hjerneskade i Danmark
samt dialog mellom fysioterapeuter fra 1. og 2. linjen (Vedlegg 8).
Treningsprotokollen inneholdt disse faktorene: gangdistanse, hastighet, tid, pauser,
fasiliteringsmåte, vektavlastning, annen trening på gulv, annet utstyr brukt, gangmønster, hva
motiverte barnet og barnets dagsform.
Det ble ført treningsprotokoll hver gang barnet trente. Hensikten med treningsprotokollen er å
ha kontroll på ulike parametere som influerte på endring i funksjon. Samtidig er faktorer som
for eksempel gangdistanse og hastighet mål som kan brukes i evaluering av fremgang. Tanken
bak bruk av treningsprotokollen var også å systematisere og strukturere for å bedre kvalitet på
samhandlingen når flere terapeuter var involvert. Treningsprotokollen var ment å fungere som
en konkret «arbeidsliste» over forhold en måtte ta stilling til sammen, som for eksempel: Hvor
mye vektavlastning, hvor fasiliteter vi, hvilken form er barnet i, hvor raskt skal barnet gå, skal
barnet gå med ortoser? Hva motiverer barnet i dag?
Treningsprotokollen ble fylt ut av terapeuter fra 2. linjetjenesten uten at dette var avtalt på
forhånd under diskusjoner av ansvarsfordeling. Samhandlingsloggen ble fylt ut av
fysioterapeuter både fra 1. og 2. linje tjenesten samt følgepersoner.
3.2.10 Aktivitetsregistrering
Nærpersoner fylt ut et registreringsskjema for fysisk aktivitet hjemme, på skole eller
barnehage i prosjektperioden (Vedlegg 9). Det vekslet hvor nøyaktig skjemaene ble fylt ut, og
de ble ikke fylt ut daglig. De ble derfor bare brukt som et supplement til det nærpersoner
ellers fortalte om endring i aktivitetsnivå og gangfunksjon gjennom treningsperioden, og til å
justere dosering av trening i en økt dersom barnet for eksempel hadde gått veldig mye samme
dag og var trøtt. Skjemaene ga ikke noe fullstendig bilde av fysisk aktivitetsnivå uten om
treningen ved BHØ i prosjektperioden. Skjemaet kan likevel være en støtte til bruk for
fysioterapeuter for å systematisere total fysisk aktivitetsmengde i en intensiv
gangtreningsperiode.
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3.2.11 Spørreskjema foreldre
Selv om foreldre deltok i midtveis evalueringssamtaler, ble de bedt om å fylle ut et lite
spørreskjema etter endt treningsperiode som støtte for å kvalitetssikte utviklingen av
driftsmodeller og denne treningsformen. Skjemaet er relativt likt det som har vært brukt
under vanlig intensiv gruppetrening, bortsett fra mer fokus på organisatoriske rammer.
Spørsmålene gjaldt: Informasjon på forhånd og underveis, praktisk organisering, barnets
opplevelse, mulig effekt av treningen med fokus på gå /stå funksjon, tilbudet totalt sett, og om
de ønsker et lignende tilbud igjen. Det var svar alternativ fra 1 til 7, der 1 representerte Svært
dårlig, og svaralternativet 7 representerte Svært bra.
3.2.12 Dialogmøte
Etter endt treningsperiode ble det arrangert et dialogmøte mellom fysioterapeuter i 1. og 2.
linjen. Hele prosjektgruppen var samlet. Resultatene fra testene av barna etter endt
treningsperiode ble presentert sammen med oppsummering av innhold i samhandlingslogger
fra ulike perspektiv (fysioterapeuter, assistenter og foreldre), referat fra midtveis
evalueringssamtaler, treningsprotokoll og resultater fra spørreskjema til foreldre. Alt dette
dannet utgangspunkt og var støtte til deltakerne under drøfting av ulike sider ved prosjektet
som:
Treningsformen, dosering, «Gangpakke» som supplement til trening på tredemøllen, utstyret
og behov for opplæring, ergonomi, og ikke minst samhandlingserfaringer og forslag til ulike
driftsmodeller som skal danne rammen rundt felles treningsansvar av disse barna på
vektavlastet treningsutstyr.
Alle deltakerne uttalte seg muntlig og skriftlig (post it lapper), og resultatene ble skrevet ned,
sammenfattet og er beskrevet under drøftingskapittelet, kapittel 5. Prosjektrapporten er
gjennomlest og validert av fysioterapeuter både fra 1. og 2. linjetjenesten i prosjektgruppen.

4 Utprøving av trening i praksis – på vei til utvikling av
driftsmodeller for samhandling
For å utvikle og implementere driftsmodeller slik hensikten med prosjektet er beskrevet, var
det helt nødvendig for deltakende fysioterapeuter i 1. og 2. linjen å samhandle rundt trening
av barn i praksis, slik man også hadde gjort erfaringer med helt siden 2010 da BHØ fikk
utstyret.

4.1 Barn
For å få erfaringer nok til å utvikle videre driftsmodeller slik målet var i dette prosjektet, var
fysioterapeuter i 1. og 2. linjen enige om at fire barn som trente 3 ganger i uken, var et passe
antall deltakere i treningsperioden. Det ble utarbeidet et eget søknadsskjema for deltakelse til
intensiv gangtrening (Vedlegg 10), samt et informasjonsskriv om treningsformen (Vedlegg
11) og informasjon om samhandlingsprosjektet til foreldre (Vedlegg 12). Søknadsskjemaet er
implementert i vanlig drift av dette treningstilbudet.
Fysioterapeutene i prosjektgruppen fra 1. linjetjenesten, kartla aktuelle barn i sin kommune.
Syv barn ble søkt inn i prosjektet. Etter utprøving av utstyret, ble fire barn valgt ut som
aktuelle. De andre fikk tilbud om en treningsperiode senere dersom dette var aktuelt.
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Deltakerne i prosjektgruppen hadde utarbeidet noen kriterier for barn som skulle delta i
prosjektet som for så vidt er de samme som for barn som søkes inn til vektavlastet trening på
tredemølle til vanlig:
-

Barn med ulike nevrologiske diagnoser/funksjonsnedsettelse og som kommunen har
søkt eller tenker å søkes inn til tilbudet
Barn som har behov for gangtrening for enten å lære å gå eller for å forbedre
gangfunksjon. Det er spesielt aktuelt etter spastisitetsbehandling eller operasjoner.
Barn som har behov for å bedre kondisjon.
Alder 2-16 år

Kort beskrivelse av barna:
BARN
Barn 1
Barn 2
Barn 3
Barn 4

ALDER
15 år
2 år
8 år
6 år

DIAGNOSE
Cerebral Parese, GMFCS IV
Cerebral Parese, GMFCS III
Forsinket utvikling, spastisitet
Cerebral Parese, GMFCS III

4.2 Tester/ kartleggingsinstrumenter
Barna ble testet med ulike kartleggingsinstrumenter, før og etter treningsperioden. Testingen
ble gjennomført i eget treningslokale ved BHØ; «Huset i hagen». Testene ble i dette
prosjektet ledet og gjennomført av en og samme person som ikke deltok i gjennomføring av
treningen, før og etter endt treningsperiode. Fysioterapeuter fra 1. og 2. linjetjenesten deltok
under testene sammen med nærpersoner, fordi de til vanlig skal være aktivt deltakende i
testing av barna sammen.
4.2.1 GMFM (Gross Motor Function Measure)Test
GMFM er en evaluerende og kriteriereferert observasjonstest som ble utviklet og validert for
å vurdere motorisk funksjon hos barn med Cerebral Parese (Campbell et al. 2006, Russel et al.
2000, 2002). GMFM finnes i to utgaver, GMFM- 88 (den originale) som består av 88 testledd
og den reviderte GMFM-66, som består av 66 testledd (Russel et al. 2002). I dettet prosjektet
ble GMFM-66 benyttet. Testen kartlegger funksjonsområdene: å ligge /rulle, sitte, krabbe, stå,
hoppe, gå og løpe. Testen vurderer ikke kvalitet i utførelse, men i hvilken grad barnet er i
stand til å utføre de ulike ferdighetene. GMFM-66 har vist seg å være nyttig
evalueringsverktøy for barn med CP og er sensitiv for endring over tid (Russel et al. 2002).
4.2.2 Timed Up and Go (TUG) Test
TUG måler balanse, styrke og motorisk funksjon. Testen kan brukes hos barn med CP i
alderen 5-12 år, GMFCS nivå I-III (Gan et al. 2008, Williams et al. 2005). Man måler tiden
barnet bruker på å reise seg fra en stol, gå tre meter, ta på veggen, snu, gå tilbake og sette seg.
Barnet fikk to forsøk, det beste resultatet ble brukt.
4.2.3 Sit To Stand Test (STST)
STST måler først og fremst styrke (hos barn med spastisk diplegi), men også balanse og
tempo. Utførelse: Tiden i sekund barnet bruker på å reise seg opp og sette seg ned på en stol
fem ganger. Testen har vært mye brukt på målinger hos eldre, men i senere år også på barn
med CP. En studie viser god validitet og reliabilitet ved uttesting hos barn med spastisk
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diplegi (Wang 2012). I prosjektet ble testen brukt modifisert ved at barna kun reiste seg 3
ganger; dette på grunn av motivasjon og utholdenhet hos akkurat disse barna.
4.2.4 10 meter gangtest med eller uten hjelpemiddel
Testen måler ganghastighet, hvor lang tid barnet bruker på å gå ti meter. Den er brukt i mange
studier for å rapportere ganghastighet over en kort gangavstand sammen med databasert
ganganalyser (DBA). Kritikken har naturlig gått på om dette er representativt for barnets evne
til å gå i dagliglivet; at den overestimerer barnets ganghastighet. Den har heller ikke vist
adekvat nok test-retest reliabilitet (Thomsen et al 2008). I en studie der de sammenligner
resultater på ti meter gangtest med hastighet på ti minutters gangtest, viser ti minutters
gangtest at barnet går saktere. Pirpiris et al. (2003) som gjorde denne studien, anbefaler at
man inkluderer ti minutters gangtest i et testbatteri, da dette kan være mer representativt for
gange i dagliglivet. Ingen av barna i prosjektet var egnet for å bli testet med gange over så
lang tid.
4.2.5 1 minutt gangtest
Denne testen måler hvor langt barnet greier å gå i løpet av ett minutt. Testen går ut på å gå så
raskt og langt som mulig i løpet av ett minutt. Testen sier noe om hvor langt barnet kan gå,
tempo og utholdenhet. Den har i en studie vært testet ut på barn med bilateral spastisk CP og
sammenlignet med barnas resultater på GMFM test. Resultatene viste en signifikant
korrelasjon mellom testene. Det er en signifikant sammenheng mellom dårligere resultat på ett
minutts gangtest og svakere GMFCS nivå. Den ansees som en valid test for barn med bilateral
spastisk diplegi, men er ennå ikke testet nok ut med hensyn til sensitivitet; det vil si evne til å
fange opp endring over tid (McDowell et al 2005).
4.2.6 Pulsmåling
For å måle utholdenhet, regnet en ut EEI indeks (Energi Expenditure Index) som beskrives
som et reliabelt mål og en indikator for O2 forbruk hos unge med cerebral parese/spastisk
diplegi. EEI regnes ut på følgende måte:
EEI=Aktivitetspuls ÷ hvilepuls
Hastighet
EEI normalverdi 0,45 ± 0,14. dvs EEI > 0,59 er utenfor normalen (Norman et al 2004,Schlough et al 2005)

4.2.7 Video
Man filmet den motoriske kartleggingen i for- og etterkant, og dette ga grunnlag for å vurdere
utvikling og fremgang. Filmene ble også benyttet for å kunne skåre de ulike testene. Det ble
også filmet ved trening underveis i treningsperioden, første, tredje og sjette uke, dette for å
vurdere barnets utvikling/samt grunnlag for å korrigere fasilitering. Videofilming som
hjelpemiddel til scoring av tester og korrigering av fasilitering underveis, er vanlig praksis
ved denne treningsformen. Foreldre fyller ut samtykkeskjema for video, og filmene
oppbevares i låst skap og slettes i etterkant av treningsperioden.
4.2.8 Mål
Målene ble laget på grunnlag av samtale med foreldre/barnet og fysioterapeut i 1.linje
tjenesten. Målsettingssamtale ble gjort like etter den motoriske kartleggingen av hvert enkelt
barn. Målene for barna i prosjektet var knyttet opp mot gangfunksjon, styrke og utholdenhet.
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Eksempler på mål var:
- Kunne gå lengre avstander med eller uten hjelpemidler
- Kunne gå med raskere tempo, bedre utholdenhet
- Bedre gangmønster
- Bli mer selvstendig i forflytning
- Mer belastning over venstre bein, kunne gå opp et trinn
- Kunne manøvrere rullator over og rundt hindringer.
- Gå selvstendig
Måloppnåelse ble evaluert i forhold til resultater på testene og i treningsprotokollen som ble
ført fortløpende. Dersom et barn hadde lengre gangdistanse som et mål, kunne dette evalueres
på flere måter. Man kunne avlese endring i gangdistanse på tredemøllen i treningsprotokollen,
samt at resultatene på gangtestene kunne gi en indikator på øket gangdistanse i tillegg til det
nærpersoner beskrev av endringer i det daglige.

4.3 Treningsperiode
Organisering og dosering
Treningen foregikk i «Huset i Hagen» ved BHØ. Barna trente tre ganger i uken i en periode
over seks uker. Treningen ble tilpasset hvert barn innenfor tidsrammen 1 ½ time. Utstyret som
ble brukt, var LiteGait opphengs- og avlastningssystem, Bisym som avleser vektavlastningen,
og tredemølle. LiteGait opphengs – og avlastningssystemet ble i ustand i løpet av
treningsperioden. Derfor gikk alle barna på tredemøllen uten avlastning de siste
treningsukene. Dette førte ikke til endring i samhandling mellom terapeuter, men førte til
behov for ny opplæring og repetisjon i bruk av avlastningsutstyret etter endt treningsperiode.
Treningsforløpet
Individuell vurdering av barnas testresultater og barnets kvalitet på gangen, barnets
utholdenhet og motivasjon, var utgangspunktet for hvordan treningen ble lagt opp for det
enkelte barn. Barna vekslet på å gå helt selvstendig, gjerne med støtte i håndtak eller at
fysioterapeut ga støtte eller fasilitering bak barnet, eller bidro til å fasilitere bena.
Vektoverføring, jevn skrittlengde, hæl- i-sett, kne- og hoftestrekk var faktorer som
fysioterapeutene la vekt på å påvirke hos barnet i gangfunksjonen. Man benyttet også
gangbane oppå tredemøllen for å variere hvordan barnet skulle holde seg med hendene.
Fysioterapeuten trakk seg vekk når barnet beveget seg med ønsket kvalitet på egen hånd.
Det ble i hvert enkelt tilfelle vurdert om barnet skulle bruke sko/ortoser eller bruke turnsokker
noe som varierte. På Sunnas sykehus legger man vekt på å bruke kun tynne såler for å øke
proprioceptiv input fra fotsålene (Høyer 2012), mens flere av barna i prosjektet gikk bedre
med ortoser og sko. Man valgte derfor å beholde ortoser på i de fleste treningsøktene. I noen
tilfeller gikk barna noe med ortoser og sko, og noe uten under samme treningsøkt.
Ett barn fikk smerter i benet ut i treningsperioden. Barnet fortsatte i prosjektet, men da med
alternativ trening, bløtdelsbehandling, Ibux samt forsiktig opptrapping av gangtrening igjen.

4.4 Resultater
Det er få barn som har deltatt i dette prosjektet. Barna fikk det treningstilbudet de ellers skulle
fått, selv om fokus for dette prosjektet var utvikling av et driftstilbud for denne
treningsformen. Resultatene for hvert barn er ført i sin helhet i elektronisk journal ved BHØ.
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Da dette er et kvalitetsutviklingsprosjekt, har en valgt summarisk presentasjon av
testresultater som er relevante for å kvalitetssikre hele tilbudet. Nedenfor beskrives først
trender i løpet av treningsperioden vedrørende faktorer som er beskrevet i
treningsprotokollen, samt noen resultater på enkelte tester.
4.4.1 Treningsprotokoll
Som tidligere beskrevet (3.2.9) ble det etter hver trening loggført gangavstand (m), tid (min),
hastighet (km/t), vektavlastning, annen trening utenom tredemøllen, utstyr, gangmønster,
motivasjon og dagsform i treningsprotokoll (Vedlegg 8). Det var flest fysioterapeut ved BHØ
som tok ansvar for denne loggføringen. Nedenunder beskrives noen trender på tvers av barna
vedrørende ulike punkter som er kommentert i treningsprotokollen:
Bruk av ulike funksjoner på tredemølle:
Økning av hastighet på tredemøllen ble benyttet for at barna skulle ta ut sitt ytterste samt for å
variere utfordringer. Når barna gikk med et raskere tempo, så en ofte at flere av barna fikk
bedret rytme og bedret gangmønster. Fire minutter rolig gange og fire minutter rask gange ble
noen ganger benyttet med mål om å øke utholdenhet (intervallprinsippet 4x4). Dette fungerte
fint for noen av barna. Man regulerte også stigning på tredemøllen, alt etter om barnet skulle
trene på flatt underlag eller i «bakke».
Hastighet varierte fra 0,8-2,6 km/t hos de ulike barna. Tempo var avhengig av barnas
funksjonsnivå og alder, samt dagsform. Man så også en tendens til at tempo økte utover i
treningsperioden for hvert barn. Vanligst tempo varierte fra cirka 1 km/t til cirka 1,6 i samme
økt.
Total Tidsbruk på tredemøllen
På grunnlag av undervisning av Ellen Høier ved Sunnaas sykehus tilstrebet man gange på
tredemølle i 30 minutter som et mål utover i treningsperioden. Hennes erfaringer bygger på
trening av voksne slagpasienter. Vi erfarte raskt at det å få barnet til å gå så lenge, var ofte
vanskelig. Barna trengte tilvenning over tid, og de hadde behov for små pauser underveis.
Noen barn trengte annen trening også for å beholde motivasjonen. Total tid på tredemøllen
varierte fra 14 minutter til 40 minutter for de ulike barna, mens 15 minutter til 20 minutter var
vanligst.
Man startet tidlig i treningsperioden å tenke supplerende trening/variere trening i tillegg til
trening på tredemøllen, både på bakgrunn av respons fra barna, men på grunn av
tilbakemelding fra deltakende fysioterapeuter, spesielt fra 1 linjen. Det var denne supplerende
treningen som ga opphav til begrepet «Gangpakke» som ble brukt som en samlebetegnelse på
trening der man fokuserer både på gangtrening med vektavlastet utstyr, men supplerer med
trening av gange på gulv, balanse og styrketrening (se kapittel 2.3.3).
Eksempler fra «Gangpakke»
Trening utenom gange på tredemøllen:
Av utstyr som ble benyttet, kan nevnes gangbane, trapp,
rollator, støtte av en terapeut, støtte i stokker eller
rockering og stepkasser. Det ble også lagt inn
styrkeøvelser som for eksempel reise/sette seg fra stol.
Det er laget en egen brosjyre med idèer kalt «Øvelser
og Motivasjon» (Vedlegg 13). Det er også laget en
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Øvelsesbank med idèer til alternativ trening i «Gangpakken» til hjelp for fysioterapeuter.
Pauser
Barna trengte pauser underveis. De fikk pause når de sa i fra selv, man så at gangmønsteret
ble dårligere eller når de var slitne. Det varierte mellom 2- 5 pauser på tvers av barna, 3 korte
pauser i hver treningsøkt var vanligst. Det var en tendens til færre pauser utover i
treningsperioden. Barna ble tilbudt drikke, og de fikk sitte. Av og til delte man også
treningsøktene på en slik måte at barnet trente på gulv (en del av «Gangpakken») mellom
øktene på tredemøllen.
Motivasjon
Vi erfarte at barna ble motivert til trening av ulike faktorer. Det ble benyttet mye musikk. For
et par av barna påvirket musikken dem til å gå i et bedre tempo og bedret gangrytme. For
andre ble musikken et forstyrrelseselement. En fysioterapeut fra Stavanger kommune som har
mye erfaring med musikk og trening, foreslo at musikken burde brukes mer bevisst. Hun
utarbeidet derfor en CD med musikk som egnet seg i forhold til barnets egen gangrytme. Det
å bytte rekkefølge på trening på tredemøllen og ulike øvelser på gulv, fungerte også som en
motivator for et av barna som gikk lei av «samme opplegg».
Følgepersonens rolle var alltid viktig for å motivere barnet. Det ble benyttet eksempelvis
sangkort, telling, sanger med rytme, regler, bøker, film, såpebobler, IPad med bilder, ulike
leker og historie og eventyrfortelling. En følgeperson sto foran og beveget seg etter barnets
gangrytme som en modell og en forsterkning, noe som hadde en god påvirkning på gangen til
barnet. Vi erfarte noen ganger at forsøkene på å motivere barnet ble for «masete», noe
terapeuter fra 1. linjen også ga tilbakemelding om. Da måtte en underveis ta grep, og lage
roligere treningssituasjoner for barna.
Fasilitering
Det var stort sett alltid 1-2 fysioterapeuter fra BHØ og en fysioterapeut fra kommunen med på
treningen. Det varierte fra barn til barn hvor mye fasilitering barna trengte under gange på
tredemøllen. Det var alt fra at barnet gikk alene, til at 1- 2 terapeuter fasiliterte gangen deler
av treningsøkten. En kunne av og til være tre stykker, en ved hvert ben og en bak.
Man fasiliterte ulike deler av gangsyklus, for eksempel standfase med strekk i kne i
midtstandfase. Ved stimulering av hofteekstensjon og tyngdeoverføring, sto en gjerne bak
barnet, og ved sving fase med hofte bøy og hælisett fasiliterte en i hovedsak fra siden. En
benyttet ulike elastiske bånd for å bedre fotløft i svingfasen, hindre for mye valgusstilling i
knær samt hindre at beina krysset i hele gangsyklus.
Generelt kan en si at fasilitering ble brukt relativt mye, selv om det var et mål at barnet skulle
gå mest mulig uten «hands on». Fasilitering ble også evaluert av terapeutene som en
ergonomisk utfordring (se ergonomi 5.1.4). Foruten denne taktile instruksjon, ble flere av
barna instruert verbalt enten ved hjelp av telling, eller påpekning av for eksempel «lengre
skritt» eller «høyre ben mer ut til siden» osv.
Fordelingen av fasiliteringsarbeidet; hvor og når man skulle fasilitere gangen hos barnet,
aktualiserte samhandlingen mellom fysioterapeutene i praksis og hvem som ledet an og var
«sjef» (se 3.2.7).
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Vektavlastning
Det er sagt fra produsentens side, men også i mange studier at en skal ikke gå med mer enn
30 % avlastning, og at målet er å minske avlastningen (Høyer 2004). I dette prosjektet ble
ikke grad av vektavlastning systematisk ført i treningsprotokollen. Vektavlastningsutstyret ble
dessuten i ustand siste del av prosjektet, og da gikk barna uten vektavlastning.
Gangdistanse
Total gangdistanse på tredemøllen varierte fra 20 m som laveste til 1013 m på det lengste i
løpet av en treningsøkt. Tilbakelagt gangdistanse hadde også sammenheng med barnas
funksjonsnivå og alder. Innen for hvert barn kunne man også se variasjoner fra en treningsøkt
til en annen avhengig av variabel dagsform. Det varierte om gangdistansen på tredemøllen
økte utover i treningsperioden, men trenden var at hastigheten økte, de brukte kortere tid på
samme distanse. Korteste og lengste gangdistanse hos hvert av barna på ulike treningsøkter,
var:
(580m – 1013m ),(370m- 770m),(0m-570m),(150m-610m)
4.4.2 Testresultater enkelttester
GMFM-66 (Gross Motor Function Measure) – pre- og retest
BARN

ALDER

DIAGNOSE

Barn 1
Barn 2
Barn 3

15 år
2 år
8 år

Barn 4

6 år

CP- GMFCS IV
CP- GMFCS III
Forsinket utvikling,
Spastisitet
CP- GMFCS III

GMFM
FØR-ETTER
46,32-48,09
48,03-50,32
53,09-57,09

PERCENTIL
FØR-ETTER
fra 85 til 90 perc
fra 70 til 83 perc

49,62-53,09

fra 30 til 50 perc

Endringene på GMFM test er vurdert i forhold til alder og GMFCS nivå (Hanna 2008). Barn
nummer 3 har en usikker diagnose med tanke på CP. Vurdering av percentilendring er derfor
ikke gjort her, men barn nummer 3 viste positiv endring på GMFM score. Tre av barna viste
forbedring i forhold til percentilplassering. Interessant å merke seg er at barn nummer 4 som
etter hvert måtte ha alternativ trening til tredemølle trening, viser fremgang på GMFM test.
Dette skyldes naturlig nok at denne testen inneholder ulike flere oppgaver som også ikke har
med stående og gående stilling å gjøre, for eksempel postural kontroll i sittende, og at barnet
hadde hatt alternativ trening på gulv.
10 meter gangtest – pre- og retest
BARN
Barn 1

ALDER
15 år

Barn 2

DIAGNOSE
CP- GMFCS IV

HJELPEBEHOV
Støtte av en voksen

TID- FØR /ETTER
60 sec – 17 sec

CP- GMFCS III

a. Støtte av en voksen
b. Med rollator

a. 77 sec til 20 sec
b. 72 sec til 19 sec

Forsinket utvikling,
Spastisitet
CP- GMFCS III

Støtte av en voksen- til
gange uten støtte
Med rollator

46 sec- 28 sec

2 år
Barn 3

8 år

Barn 4

6 år

10 sec-9sec

Alle barna gikk raskere på 10 m gangtest på etter testen. De som har størst forskjell på etter
testen, er også de som rapporterer om størst forskjell i dagligliv vedrørende gange; det
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rapporteres raskere gange og bedre rytme og aktiv deltakelse i gangen. Barn nr. 4 som hadde
lite fremgang på gangtest, hadde alternativ trening deler av prosjektperioden. Det sees derfor
større fremgang på GMFM test og TUG test enn på gangtester for dette barnet.
Timed Up and go (TUG test)/Forflytning benk til stol – pre- og retest
BARN
Barn 1
Barn 2
Barn 4

ALDER
15 år
8 år
6 år

DIAGNOSE
CP- GMFCS IV
Forsinket utvikling, spastisitet
CP- GMFCS III

TEST
Fra benk til stol
TUG test
TUG test

TID- FØR/ ETTER
28sec-13 sec
29 sec-22 sec
28sec -23 sec

EEI (Energi Expenditure Index)
Ett barn ble testet før og etter i forhold til EEI indeks. Den gikk fra 0,72 på pretest til 0,65 på
retest som må sies å være en trend i retning av mer normale verdier for O2 forbruk
(normalverdi 0,45 ± 0,14).
Måloppnåelse
Måloppnåelse er beskrevet kvalitativt av foreldre, nærpersoner og lokale terapeuter og
oppsummeres her: «Kan gå lengre med rollator, kan manøvrere rollator lettere, går mer
oppreist, går raskere, går med bedre rytme, står bedre, lettere å forflytte, bedre strekk i knær,
går uten støtte, mer vekt på venstre ben, bedre flyt og rytme i gangen, bedre ståbalanse,
positivt at barnet har fått trent selv om ikke kunne gå på tredemølle». Resultatene av
måloppnåelse reflekteres også i testresultatene.
Spørreskjema foreldre
Foreldre svarte på et spørreskjema etter endt treningsperiode. Svaralternativene var fra 1-7 (se
3.2.11). Svarmønsteret er i tråd med foreldrenes utsagn i evalueringssamtaler underveis i
treningsperioden:
Informasjon på forhånd
Informasjon underveis
Praktiske forhold
Samarbeid fysioterapeuter 1. og 2. linje
Barnets opplevelse av tilbudet
Effekt
Endring stå/gå funksjon
Evaluering av tilbudet totalt sett
Opplevelse av å bli hørt
Ønske om et liknende tilbud igjen?

5,5
5,75
6
5,75
6,75
6
5,75
6,75
6,57
4 JA

Konklusjon: De tre barna som gjennomførte alle treningsøktene på tredemøllen i
treningsperioden (3 ganger i uken i 6 uker), viste fremgang på ulike tester som reflekterer
gangfunksjon. Resultatene støttes også i evalueringssamtaler med deltakende terapeuter og
nærpersoner samt i spørreskjema fra foreldre.

5 Drøfting av erfaringer - Utvikling av driftsmodell for samhandling
I dette kapittel sammenfattes erfaringer og anbefalinger gjort på basis av «alle» aktiviteter
gjennom hele prosjektet. Dette kapittelet vil også beskrive driftsmodeller som er et resultat av
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erfaringer i prosjektet. Dialogmøtet (3.2.12) etter endt treningsperiode var sentralt for de
resultater man kom frem til vedrørende ulike sider av driftsmodellene. Som beskrevet
tidligere var testresultater for barna, treningsprotokollen, samhandlingsloggen,
evalueringssamtaler midtveis og foreldreevaluering etter endt treningsperiode støtte for alle
terapeutene i dialogene på dette møtet.

5.1 Fremtidige mulige driftsmodeller
Nedenfor visualiseres ulike typer modeller en kan velge med hensyn til organisering.

Avklaring valg av
treningsmodell
samhandlingsform, ev
opplæring

Fysio. 1. og 2.
linje

TRENINGSPERIODE

4- 6 uker, 3x/uken,
1-1,5 time

Fysio 1. og 2.
linje

1. linje alene/ 2. linje alene
Pre- test
Sette
mål

1. linje ansvar for treningen,
2. linje av og til

Re- test
Evaluere
mål

1. og 2. linje,
sammen alle treningene
2. linje ansvar for trening, 1. linje
av og til
Lokalisering av treningen ved BHØ

1.
Evaluering av
Trening/Samhandling/
valg av modell

Faktorer som kan påvirke valg av modell kan være:






Kompetanse hos terapeut i 1. og 2. linje
Type barn
Kapasitet 1. og 2. linje
Mulighet for følgeperson
Reiseavstand
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Terapeuter fra 1. linjen ønsker modeller med større grad av involvering fra fysioterapeuter
ved BHØ etter at barnet har fått Botox, eller det er vanskelig å vurdere type ortoser, om barnet
skal bruke ortoser under trening og hvor mye etc. Barn med komplekse tilstander krever også
modeller der 2. linjen er mer involvert.
Det var konsensus rundt følgende prosedyrer for søknad og organisering:
Fysioterapeut i kommunen søker barnet inn til et vektavlastet treningstilbud ved BHØ på eget
søknadsskjema (Vedlegg 10) som ligger på BHØ sin hjemmeside. Søknader vedrørende barn
som allerede er i kontakt med barnehabiliteringstjenesten sendes direkte til fysioterapeutene
ved BHØ, mens søknader om barn som er i BHØ sin målgruppe, men ennå ikke er i kontakt
med tjenesten, sendes via inntaksteam ved BHØ. Etter søknad er behandlet, tas barnet i mot til
utprøving av treningsformen av fysioterapeut fra kommunen og fysioterapeut fra BHØ i
samarbeid. Man drøfter så aktuell organisering og valg av treningsmodell.
Barnet testes før og etter trening av fysioterapeuter ved BHØ i samarbeid med
kommunefysioterapeut. Man utarbeider sammen en liste over treningstider og følgepersoner.
Resepsjonen ved BHØ kan på forespørsel fra fysioterapeut ved BHØ bestille taxi via
pasientreiser for planlagte treningsøkter i perioden. Det er utarbeidet et skriv vedrørende
fremgangsmåte av bestilling av taxi til transport. Erfaringene under prosjektet viste at det som
var nøye planlagt og skriftlig avtalt på forhånd, fungerte best.
Barn i BHØ sin målgruppe som ikke har komplekse problemstillinger (se modell kap.2.6)
men som også har behov for en periode med intensiv gangtrening på tredemølle, kan trene
intensivt uten vektavlastingsutstyr i kommunen. Man kan da velge en modell der
fysioterapeuter fra 1. og 2. linjen tester barnet før og etter samt setter mål sammen, men at
hovedtyngden av trening utføres i kommunen på en vanlig tredemølle. Fysioterapeut fra
kommunen kan uansett ha behov for veiledning/samhandling/ eventuelt opplæring rundt
fasilitering, bruk av ortoser osv. for barn med mindre kompleks problematikk.
Det er et uttalt ønske fra Time kommune som er den eneste kommunen som har
vektavlastningsutstyr til ungdom, at fysioterapeuter fra BHØ, deltar i testing, oppstart og
veiledning underveis.
5.1.1 Hyppighet/Dose
Enighet om at treningsperiode på 4-6 uker med 3 treningsøkter i uken er mest ideelt. Hver
treningsøkt bør ha en varighet på 1- 1½ time. Et barn kan profitere på 1-2 intensive
treningsperioder med vektavlastet gangtrening i løpet av et år i tillegg til vanlig fysioterapi.
Man ser likevel utfordringer i forhold til ressursbruk og logistikk med tanke på følgepersoner
og kapasitet hos fysioterapeuter både i 1. og 2. linjetjenesten. Ulike forhold taler for ulik
dosering hos ulike barn. Man må uansett ha en viss intensitet på treningen for å få effekt.
Mange foreldre synes at 6 uker er lenge, det er også lettere å få til 4 ukers perioder da
treningsmodellene uansett krever mye logistikk og resurser. Denne treningsformen har mest
fokus på gange selv om en jobber ut i fra «Gangpakke» med styrke og balanse trening utenom
gange på tredemøllen. Den kan derfor oppleves for ensidig av noen barn.
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En fordel med 6 ukers perioder, er at man ofte ser best utvikling de siste to ukene, etter en uke
midtveis hvor mange barn virker mer slitne. En kan altså ha modeller som tilfredsstiller krav
om intensitet på ulike måter: 2-3 ganger i uken i 6 uker to perioder i året, eller 2-3 g i uken i 4
uker 3 perioder i året. Kapasitet hos fysioterapeuter fra kommunene og ved BHØ samt tilgang
til utstyret, kan også styre valg av dosering. Utstyret er plassert i treningsrom ved BHØ der
det også foregår intensiv gruppetrening, noe som av og til kan gjøre tilgjengelighet til utstyret
vanskelig.
5.1.2 Vurderingen av treningsformen
Deltakende fysioterapeuter i prosjektgruppen synes at denne form for trening er et godt
supplement til vanlig fysioterapi, og at en ideelt sett bør har et par intensive perioder i året
hvor en fokuserer på gangtrening for å gi barna et løft vedrørende gangfunksjon. Barna får
gått over mye lengre avstander og ofte i et raskere tempo, enn de ville klart med annen type
trening.
Fysioterapeutene er også samstemte i at en bør trene etter «Gangpakke» konseptet der man
supplerer gange på tredemølle med styrke, balanse og gangtrening utenom tredemøllen. Dette
gir større grad av overførbarhet til andre daglige situasjoner, samt at variasjonen øker
motivasjonen hos barna. Variasjon i rekkefølge er vesentlig også innenfor samme treningsøkt.
En bør gå varsom ut i starten og progrediere forsiktig. Tredve minutters gange bare på
tredemøllen kan være et langsiktig mål for noen barn, men de fleste må ha flere pauser og
starte med en lavere dose.
Målsetting for barnet både på kort sikt og for hele treningsperioden er vesentlig. Målene bør
være skriftliggjorte og ligge tilgjengelig under treningsøkten for hvert barn for å øke
bevissthet og minne terapeutene på målet i fasiliteringsarbeidet, for eksempel:«bedre strekk i
knærne i midtstand, mer vekt på venstre ben osv.».
Flere fysioterapeuter forteller i tråd med evaluering fra foreldre og testresultater at barnet har
fått et godt motorisk løft, også på andre områder, gjennom denne treningsperioden. Noen
nevner fremgang på utholdenhet, raskere tempo i gange, bedre gangrytme, barnet står og går
mer oppreist og rettere, håndterer rollator bedre og har fått bedret bolstabilitet. Ett barn gikk
fritt etter å ha brukt hjelpemidler før trening, og et barn som bare krøp før treningsperioden,
ville nå for det meste gå.
5.1.3 Type barn
Alle barn som har behov for å fokusere på gangfunksjon og som er i BHØ sin målgruppe, kan
være egnet til å søkes inn til intensiv gangtrening med vektavlastet utstyr. Dette gjelder:
-

Barn med ulike nevrologiske diagnoser/funksjonsnedsettelse
Barn som har behov for gangtrening for enten å lære å gå eller for å forbedre
gangfunksjon, spesielt etter spastisitetsbehandling eller operasjoner
Barn som har behov for å bedre kondisjonen

Barn og foreldre bør være motivert for treningen, og det er vesentlig med utprøving av
treningsformen før man bestemmer om dette er en egnet tilnærming.
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5.1.4 Ergonomi
Fasilitering av barnets gange på
tredemølle erfartes som tungt for
terapeutene, fordi en jobber i
uhensiktsmessige stillinger, og i samme
stilling over lang tid. Det er derfor viktig
med hyppige plassbytter, og fokus på
arbeidsstillinger. Det minste og største
barnet bød på størst utfordringer. En
hadde to spesialkrakker til benyttelse, men
disse ble lite brukt. Hyppige skifter av
arbeidsstilling; hvor på kroppen en
fasiliterte, samt bruk av bånd, lettet noe på
belastende arbeidsstillinger. Terapeutene
kommenterte også tidvis i
samhandlingsloggen at dette var tungt
statisk arbeid for rygg, nakke og skuldre.
Terapeutene bør løfte tema
arbeidsstillinger frem og finne løsninger
en kan leve med.
»Mer aktivt barn og større avlastning letter fasiliteringsarbeidet»
5.1.5 Tester
Av de ulike testene som ble brukt, er GMFM testen den som er mest utprøvd med hensyn til
reliabilitet, validitet og sensitivitet i forhold til målgruppen barn med CP. TUG test er testet ut
vedrørende validitet på samme målgruppe. Gangtestene er noe mindre utprøvd på denne
målgruppen, men 10 meter gangtest fungerte greit i dette prosjektet. Utregning av EEI indeks
er kun et estimat for O2 opptak, men gir en pekepinn på endring i kondisjon, selv om det er et
grovt estimat.
Det er behov for å teste ut måleteoretiske egenskaper på ulike gangtester som kan reflektere
endring etter denne treningsformen. Styrke, balanse og kondisjonstester bør også testes
nærmere ut på målgruppen. 6 minutters gangtest (6MW) er egnet for barn som har et noe
bedre funksjonsnivå enn de som deltok i prosjektet. Den er testet ut som tilfredsstillende
reliabel for barn med CP (11-17 år) (Maher 2008). I en studie av Nsenga (2012) beskrives den
som valid og godt egnet til å evaluere effekt av et gangprogram hos barn med snitt alder på
14.2 år på GMFCS nivå I og II.
Trunk Impairment Scale (TIS) er lovende i henhold til å teste ut endring i postural kontroll
(Garborg 2012). Måloppnåelse kan evalueres mer standardisert, men mål bør da beskrives i
henhold til Goal Attainment Scale (GAS skala) med nøyaktige utgangsverdier, slik at en
lettere kan evaluere i etterkant. Det ble ikke gjort i dette prosjektet, men er en vanlig
evalueringsform i klinikk og forskning innenfor habilitering (Sørsdahl 2005). Fysioterapeuter
fra kommunene i prosjektgruppen ønsker at man tester barna sammen før og etter endt
treningsperiode samt setter mål sammen, uansett hvilken treningsmodell man velger.
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5.1.6 Samhandling
I prosjektet hadde alle deltakerne felles opplæring, og deltakerne ble tidlig involvert i praksis
rundt sine barn. Noen fysioterapeuter fra kommunene opplevde at den tradisjonelle
veiledningsmodellen med at terapeuter fra BHØ «vet best» og har styringen, hemmet deres
aktive deltakelse og aktive tilbakemelding i praksisperioden. Fysioterapeutene fra BHØ hadde
også initiert prosjektet, og de hadde lenger erfaring med terapiformen da prosjektperioden
startet. I tråd med teori rundt kunnskapsdeling på tvers av grupper, anbefales det å rette fokus
ikke bare mot innhold men også å løfte frem relasjoner og kommunikasjon for at
kunnskapsdeling skal flyte fritt. Det å planlegge utformingen av det totale treningsinnholdet
sammen, ble også fremhevet som vesentlig for å komme tidlige på banen. Fysioterapeutene i
prosjektgruppen beskrev ulike forhold som var viktig for å lette/bedre samhandlingen mellom
terapeuter i 1. og 2. linjetjenesten:


Klare prosedyrer for søknadsprosess, utprøvning av tilbudet, valg av modell og felles testing før
og etter treningsperioden, felles målsettingsprosess



God informasjon til alle deltakere i forkant, gjennomgang av skriftlig materiell



Sette opp avtaler for treningsperioden med følgepersoner involvert sammen



Avklare opplæringsbehov før en starter. Praktisk opplæring i bruk av utstyr og
sikkerhetsprosedyrer må alltid gås igjennom før trening starter



Før en starter og underveis: klargjøre roller, tidlig tematisere relasjonen og kommunikasjon
mellom terapeutene – «Greie» relasjoner gjør det lettere å «si i fra»



Fysioterapeutene planlegger treningsinnhold på og utenom mølla («Gangpakken») sammen



Man bør ha dialog og tilstrebe enighet om motiveringsform for barnet



Evaluere og re-evaluere kommunikasjon, roller både i praktisk arbeid (fasilitering) og i
avgjørelser vedrørende for eksempel dosering gjennom hele treningsperioden. Det anbefales å
starte og slutte hver treningsøkt med en kort briefing



Treningsprotokoll fylles ut vekselvis av begge terapeuter



Klargjøre ansvars og rollefordeling for hver treningsøkt, også i forhold til følgepersoner (ofte
motiveringsarbeid). Følgepersoner tas med i evalueringen av samhandlingen og barnets
opplevelse underveis. Være spesielt oppmerksom på at samhandlingsutfordringene øker når
ting ikke går som planlagt. Viktig med åpen dialog, lettere å si ifra om behov for endringer



Noen kommuner har såkalte superbrukere som har mer kompetanse enn noen fysioterapeuter
ved BHØ. Viktig at disse er med i videreutvikling av treningsformen og opplæring både i sin
kommune, men også på tvers av kommuner



Alle fysioterapeuter skal ivareta ergonomiske forhold rundt kollegaer, barn og følgepersoner
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5.1.7 Utstyr

Seler av 3 ulike størrelser

Selen festes med nedre ende over trochanter

Fysioterapeuter bør ha grundig opplæring i bruk av vektavlastningsutstyret og tredemøllen.
Dette gjelder det tekniske vedrørende blant annet lading, reguleringer og innstillinger, valg av
riktig sele, samt på setting av selen. Det er laget skriftlige prosedyrer for fremgangsmåte
(Vedlegg 14). Når man ikke bruker utstyret ofte, er det behov for repetisjoner vedrørende
praktisk bruk av utstyr. Det finnes tre selestørrelser der man velger sele etter barnets størrelse.
Vi erfarte at den minste selen fungerte best. Problemet med de andre, er at de glir lett oppover
på barnets kropp, slik at man må polstre ekstra rundt skritt selen for at den ikke skal gnage.
Tilpasning av seler er tatt opp med firmaet AkuMed. De viser til at det finnes en ny type seler
som er mer polstret og har mer friksjon på innsiden av vesten, samt andre type klemmer.
Disse er ikke utprøvd ved BHØ ennå. Som tidligere nevnt bør også utstyret prøves av
terapeuten selv.
Opplæring i bruk av vektavlastning ble gjort i forkant av prosjektet, noe som fungerte bra. I
løpet av treningsperioden ble vektavlastningsutstyret ødelagt, og resten av perioden måtte
treningen gjennomføres uten dette utstyret. Dette førte til at lokale deltakende fysioterapeuter
fikk økt sin kompetanse på trening på tredemølle, bruk av seler, fasilitering og bruk av
supplerende utstyr, men ikke like mye på vektavlastningsutstyr. Deltakerne har fått tilbud om
opplæring i ettertid. En regner med at denne form for opplæring vil være et pågående behov
både for «nye» fysioterapeuter, men også for de som ikke har brukt utstyret på en stund.
5.1.8 Sikkerhet
Helsepersonell fra kommunene og fra BHØ har et eget ansvar for utøvelse av forsvarlig
behandling av pasienter regulert av helsepersonell loven. Sykehuset har et ansvar for å ha et
forsvarlig system for utøvelse av behandling i sine lokaler.
Det er utarbeidet et system for sikkerhet ved trening på tredemølle med vektavlastet utstyr:
Krav til opplæring i bruk av utstyr, gjennomgang av skriftliggjorte sikkerhetsprosedyrer (se
kapittel 6 og Vedlegg 15). Vektavlastet trening foregår i sykehusets lokaler. Ansvar ved
eventuelle hendelser er drøftet med sykehusets jurist og ledelsen ved Kvinne- og
barnedivisjonen, og er regulert av gjeldene lovverk.
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5.1.9 Følgepersoner
Det er nødvendig med følgepersoner som kjenner barnet godt (foreldre eller
assistenter/pedagoger), og som kan motivere og følge med på at barnet har en god opplevelse
av treningen. Det er viktig at følgepersonene blir en del av «teamet», at de får god
informasjon i forkant samt at de er trygge på sin rolle og sine oppgaver. Forhold rundt
samhandling og kommunikasjon som er nevnt under 5.1.6 er også aktuelt i samarbeidet med
følgepersonen. De bør være fortrolig med hvor de finner leker osv. og med selve utstyret, selv
om de ikke har ansvar her. Foreldre som følger har kanskje behov for lenger tid til å bli
fortrolig med sin rolle som motivator enn for eksempel pedagoger som følger. Følgepersoner
skal være informert og involvert i det praktiske rundt transport, slik at de kan være en ressurs
når dette ikke går som planlagt.

6 Videre opplæring
Før og underveis i prosjektperioden har det blitt gitt omfattende opplæring av deltakerne i
prosjektgruppen, både praktisk og teoretisk. Det har også vært holdt et åpent seminar for flere
fysioterapeuter i Helse Stavangers område. Denne treningsformen benyttes ikke like ofte av
alle fysioterapeuter, og det er stor enighet om at man må vedlikeholde praktiske ferdigheter
gjennom kontinuerlig opplæring.
Det kom derfor frem forslag om å tilby praktiske øvingssamlinger for fysioterapeuter fra
kommunene men også til fysioterapeuter fra BHØ. Per februar 2013 er det slik at tre av
fysioterapeutene fra BHØ som var mest involvert i prosjektet nå jobber i kommunene. De
besitter høy kompetanse på feltet, og er en slags «superbruker», og en tenker seg derfor at
kunnskapsdeling og opplæring kan gå begge veier. En ser for seg ulike læringssenarioer og
ulike former for kunnskapsdeling:




Utprøving av utstyr på seg selv
Jobbe praktisk rundt enkelt barn
Praksissamlinger for terapeuter, hvor man jobber praktisk, utveksler erfaring, legger
frem kasuistikker etc.
 Seminar med inviterte foredragsholdere
 Felles hospitering
Flere av fysioterapeutene fra kommunene ønsker at
terapeuter fra BHØ skal være drivende i dette
arbeidet, selv om flere av dem sjøl sitter på høy
kompetanse. Dette gjelder spesielt for barn med
komplekse problemstillinger. Det kan være aktuelt å
fortsette med en kompetansegruppe på tvers av
fysioterapeuter fra 1. og 2. linje med jevnlige møter,
der man utveksler erfaring og avklarer videre
opplærings og kompetanseøkningsbehov. På sikt kan
det også være aktuelt å lage forskningsprosjekt rundt
dette tilbudet.
Norun Kaada foreleser
I løpet av prosjektperioden ble det tidlig klart behov for skriftlig informasjon både vedrørende
bruk av utstyret og prosedyrer for gjennomføring. En hadde også behov for å visualisere
«Gangpakken» som støtte til terapeuter som er mer ukjente med treningsformen.
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Det ble derfor utarbeidet følgende materiale som vil bli lagt på BØHs hjemmeside:
Søknadskjema (Vedlegg 10), Informasjonsskriv (Vedlegg 11), Brosjyre «Motivasjon og
øvelser» (Vedlegg 13) og Øvelsesbank «Gangpakke», Prosedyrer fremgangsmåte (Vedlegg
14) og Sikkerhetsprosedyrer (Vedlegg 15).
Opplæring i utstyr, gjennomgang av «Prosedyrer for fremgangsmåte» og
«Sikkerhetsprosedyrer» er obligatorisk før oppstart.

7 Implementering
I 2013 har man ved BHØ per februar tre barn som trener med intensivt spesialisert
vektavlastet gangtrening. I tillegg til intensive motoriske treningsgrupper har man ved BHØ
kapasitet til 2-3 tre barn som trener med vektavlastet gangtrening parallelt. I
implementeringsfasen 2012-2013 har også barn med sequele etter kreftoperasjoner i bein og
et barn med Retts syndrom trent med vektavlastning, og ett barn med Down syndrom er søkt
inn til dette treningstilbudet.
Barna som har behov for dette treningstilbudet søkes inn av fysioterapeuter fra 1.linjen etter
beskrevne prosedyrer. Internt ved BHØ tilsees de av lege, og drøftes tverrfaglig før oppstart
dersom behov for det. Flere av barna har mange type vansker, og det er mange tilbud og
behandlingsforløp som skal koordineres for hvert barn på tvers av behandlingslinjer.
I 2013 vil treningstilbudet og organiseringen av ulike typer driftsmodeller bli tematisert på
samhandlingsmøte mellom fysio- og ergoterapi tjenesten for barn i februar og mai. En vil
også mot slutten av 2013 kalle inn deltakere i prosjektgruppen og de som har deltatt rundt
trening av barn i 2013, med tanke på evaluering av videre samhandling, videre opplæring og
erfaringsutveksling vedrørende denne treningsformen.

I mars 2013 holdes det et stort åpent seminar med tittel:
«Intensiv gangtrening for barn med funksjonsnedsettelser med fokus på utholdenhet, styrke og
vektavlastning» med forelesere fra CFH i København (se Vedlegg 6 og 3.2.5).
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