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I 2011 ble 231 av bydelens innbyggere over 
65 år lagt inn på sykehus med lårhalsbrudd. 
For å forebygge fall blant de med høyest ri-
siko, startet fysioterapitjenesten i bydelen en 
rekke styrke- og balansegrupper. I 2015 var 
antallet lårhalsbrudd sunket til 150 tilfeller. 
Høyst sannsynlig hadde den målrettede inn-
satsen gitt resultater, men ennå var det mye 
å gå på.

– Velferdsteknologi og virtuell trening 
dukket opp som noe vi ønsket å se nærmere 
på, sier Alexander Norsted, prosjektleder for 
pilotprosjektet «Virtuell Trening» og fysio-
terapeut i Bydel Nordstrand. 

Bydelsoverlege Marit Rognerud hadde 
fått nyss om det velferdsteknologiske hjelpe-
middelet Virtuell Trening (VT), utviklet av 
firmaet Welfare Denmark. VT er et skjerm-
basert rehabiliteringsverktøy som via video 
og levende bilder veileder brukeren gjen-
nom treningsøvelser i sitt eget hjem – uten 
at fysioterapeuten nødvendigvis behøver å 
være til stede. Teknologien var allerede tatt 
i bruk av et tjuetalls kommuner i Danmark. 

– Vi dro på studietur til kommunene Aa-
benraa og Esbjerg som begge hadde brukt 
systemet i noen år. Vi likte det vi så, og gikk 
til innkjøp av seks treningsenheter, sier Nor-
sted.

En treningsenhet består av en dataskjerm 
og et kamera pakket i en praktisk koffert. 
Utstyret er enkelt å sette opp hjemme hos 
brukeren. Kun tre ganger må brukeren in-
teragere med teknologien i løpet av ei tre-
ningsøkt: Trykke på PÅ-knappen, berøre 
skjermen for å starte programmet og berøre 
skjermen for å avslutte. 

skreddersydd opplegg
Programmet gir terapeuten mulighet til å 
velge mellom 120 forskjellige øvelser, justere 

pausetid og vanskelighetsgrad og å velge 
antall repetisjoner og serier. Treningen kan 
legges til faste dager. Så snart treningsøkta 
er over, blir resultatene sendt via internett 
og lagret som statistikk i en sikret nettportal. 

Ved å måle leddenes relasjon i forhold 
til hverandre, kan teknologien avgjøre kva-
liteten på utførelsen av øvelsene. En kor-
rekt utført repetisjon belønnes med et lystig 
«pling». 

– Etter hvert sett gis en karakter i form 
av et smilefjes, avhengig av hvor bra øvelsen 
ble gjennomført. Brukeren får også opp en 
prosentskår, forteller Norsted.

Hvis ikke brukeren har trent etter avta-
len, eller det finnes kvalitetsmessige avvik, 

blir det automatisk generert en e-post til an-
svarlig fysioterapeut som kan følge opp med 
nødvendige tiltak. 

– I statistikken kan vi blant annet se hvor 
ofte brukeren trener, hvor lang tid treningen 
tar og om vedkommende har problemer 
med noen av øvelsene. Dette gjør at vi kan 
planlegge progresjon og dosering på en mer 
presis måte sammenlignet med for eksempel 
et egentreningsprogram på papir. Ulempen 
er at vi ikke kan se hvilken dagsform bruke-
ren er i, sier Norsted.

Han presiserer at verken fysioterapeuten 
eller andre kan se brukeren trene i sitt eget 
hjem via overføring.

En virtuell utfordrer
Bydel nordstrand i oslo har byens høyeste andel av de eldste eldre. nå har fysio-
terapitjenesten tatt i bruk innovativ velferdsteknologi, i håp om å holde flest mulig 
av dem på beina lengst mulig. 

teKst tone elise eng Galåen 
tg@fysio.no

TODELT På den ene siden vises øvelsen på video. På den andre ser brukeren seg selv i aksjon. Teknolo-
gien avgjør kvaliteten på øvelsen, og gir tilbakemelding i form av smilefjes og poengskår. 
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GOD PROGRESJON I løpet av 12 uker, har 
Bjørn Eriksen (78) trent med VT 82 ganger. 
Fysioterapeut Hilde Flølo kan konstaterer at 
Bjørn har blitt merkbart mer stødig siden sist 
hun var innom.
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Fornøyde eldre
Bydel Nordstrand er den første bydelen/
kommunen i Norge som har prøvd ut Virtu-
ell Trening. Etter at prosjektmidlene fra Fyl-
kesmannen i Oslo og Akershus var på plass, 
gikk bydelen i gang med en pilot i juni 2016. 
Målgruppen var eldre som hadde falt, sto i 
fare for å falle eller hadde en skade på grunn 
av fall. 25 brukere med en gjennomsnittsal-
der på 76,8 år fikk tilbud om VT i seks uker. 
19 av dem fullførte forløpet, og de trente i 
gjennomsnitt 3,95 ganger per uke.

Deltakerne i piloten måtte ha et reelt 
behov for fysioterapi, enten forebyggende, 
eller som behandling. Et av kriteriene for 
inklusjon var at pasienten med rimelighet 
ikke kunne benytte seg av fysioterapi på in-
stitutt. Eldre med høy fallrisiko, som var ute 
av stand til å ta forholdsregler med hensyn 
til fall under trening, ble ekskludert. Det 
samme gjaldt eldre med langt fremskreden 
demens. De aller fleste som deltok hadde 
tjenester gjennom bydelen i form av hjem-
mesykepleie eller praktisk bistand. 

Målsettingen i piloten var å lære å bruke 
systemet, samt å gi både brukere og terapeu-
ter praktisk erfaring med teknologien.

– Vi visste ikke hvordan 90-åringene ville 
respondere på å trene foran en dataskjerm, 
eller hvordan fysioterapeutene ville reagere 
på å bli supplert av velferdsteknologi. Vi var 
også usikre på hvilke pasienter som ville 
passe i prosjektet. For å lære noe om hvor-
dan systemet fungerer opp mot ulike pro-
blemstillinger, valgte vi deltakere med ulike 
diagnoser, sier Norsted. 

Sluttrapporten for pilotprosjektet viser at 
87,5 prosent av deltakerne enten var tilfred-
se eller svært tilfredse med teknologien og 
treningsprogrammet. Samtlige brukere anga 
at de ville ha trent mindre hvis de ikke hadde 
hatt VT, og de fleste kunne tenke seg å fort-
sette å trene på denne måten. 58 prosent av 
brukerne oppga å ha hatt tekniske utfordrin-
ger med systemet, men dette ser i liten grad 
ut til å ha gått ut over treningen. Mot slutten 
av piloten var de fleste tekniske problemer 
ryddet av veien.

sunn skepsis
Bydel Nordstrand har valgt å ta VT med seg 
videre inn i et hovedprosjekt, og ved indika-
sjon implementere systemet som en del av 
bydelens opptrenings- og rehabiliteringstil-
bud. I hovedprosjektet vil deltakerne måles 
med standardiserte tester før og etter et tre 
måneders treningsforløp med VT. I tillegg 

vil kost/nytte-effekten for bydelen bli utre-
det. Hovedfokus ligger på fallforebygging, 
men også pasienter med KOLS er inkludert. 
Gjennomsnittsalderen i hovedprosjektet er 
cirka 85 år. Ytterligere seks treningsenheter 
er kjøpt inn; målet er å gjennomføre 40 tre-
ningsforløp innen året er omme. Sluttrap-
porten vil være klar i februar 2018.

– Vårt inntrykk er at VT i høy grad an-
svarliggjør brukeren når det gjelder trening. 
Vi erfarer at det er mange som sier at de gjør 
egentrening, uten at de nødvendigvis gjør 
det. Med dette systemet kan vi fange opp 
dem som mister motivasjonen og prøve å få 
dem i gang igjen. Det som har vært mest gle-
delig, er at så mange eldre synes det er moro 
å trene på denne måten. Vi var langt fra sikre 
på hvordan dette ville bli mottatt før vi star-
tet, sier Norsted.

Også blant fysioterapeutene ser VT ut til 
å ha slått an. Systemet frigjør ressurser og er 
enkelt å lære. En av fem superbrukere på VT 
i bydelen er Heidi Flølo, som har videreut-
danning innen fysioterapi for eldre.

– Jeg har jobbet som fysioterapeut i 15 år, 
og gikk inn i prosjektet med sunn skepsis. 
Det er ikke alltid teknologi er en god erstat-
ning for menneskelig kontakt. Men jeg ble 
positivt overrasket. Som egentreningspro-
gram og motivasjonsverktøy synes jeg dette 
fungerer fantastisk bra. I tillegg er det veldig 

enkelt å følge opp pasientene på bakgrunn 
av statistikken som genereres, sier Flølo. 

Hun forteller at mange eldre etter hvert 
mister motivasjonen når de må trene alene 
med øvelser på et papirark. Selv om noen 
av deltakerne i starten er vanskelige å over-
tale til VT, blir de fleste bitt av basillen når 
de først kommer i gang. Det viktigste er at 
brukerne får grundig opplæring før de tar 
systemet i bruk.

– Med jevne mellomrom kommer vi 
innom for å justere intensiteten, eller legge 
til/fjerne øvelser. Utover det trenger de fleste 
betydelig mindre oppfølging enn ellers, sier 
Flølo.

– Hvordan reagerer brukerne på den nye 
teknologien?

– Som med all annen trening må det være 
en viss motivasjon i bunnen. Noen ser ikke 
nytten av å trene, uavhengig av metode. An-
dre har mentale barrierer når det gjelder ny 
teknologi. Det er enklest å få med de som 
har smarttelefon og iPad fra før. Stort sett er 
brukerne positive til virtuell trening. De får 
sitt eget skreddersydde program som de fø-
ler seg trygge på og som de vet at de mestrer, 
sier Flølo.

Får kjeft av Moder’n
Ute på Ormøya i Bydel Nordstrand har 
Bjørn Eriksen (78) satt spisestuestolen i po-

Virtuell trening (Vt) 
•	 Vt er et velferdsteknologisk rehabiliteringsverktøy 

utviklet for fysioterapeuter av det danske firmaet Welfare 
Denmark.

•	 Ved hjelp av video og bilder blir pasienten veiledet og 
motivert til å gjennomføre fysioterapiøvelser hjemme hos 
seg selv.

•	 teknologien er meget brukervennlig, og det er ikke nød-
vendig at fysioterapeuten er tilstede under treningen.

•	 resultatet av treningen blir sendt via internett og lagret som statistikk.
•	 en treningsenhet består av en skjerm og et kamera, og koster ca. 28 000 kroner i 

anskaffelsesåret. Deretter kommer en årlig kostnad på ca. 16 000 kroner i lisens- og 
driftsutgifter per treningsenhet.

•	 Bydel nordstrand i oslo har som første kommune i landet prøvd ut konseptet for om mu-
lig å implementere det som en del av bydelens opptrenings- og rehabiliteringstilbud.

Det som har vært mest gledelig, er at så 
mange eldre synes det er moro å trene 
på denne måten.
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sisjon og trykket på skjermen. 
– Her er dagens trening. Plasser deg 

minst to meter fra kamera og midt i ram-
men, sier en programmert kvinnestemme. 
Bjørn stiller seg som anvist, og kan se seg 
selv på høyre side av skjermen. På venstre 
side demonstrerer en dame i treningstøy 
hvordan øvelsen skal utføres.  

– Løft armen din som vist på bildet. Stå 
med lett spredte ben og rett rygg. Sving ar-
mene fra side til side så langt rundt du kan, 
sier kvinnestemmen.

Bjørn gjør som han blir bedt om, og svin-
ger armene konsentrert fra side til side. Det 
høres et «pling» fra skjermen hver gang han 
gjennomfører øvelsen riktig. Foran de store 
vinduene ut mot terrassen og Oslofjorden 
sitter kona Grethe og følger med.

– Gjør jeg det ikke riktig får jeg kjeft av 
Moder’n, smiler Bjørn. 

Han var med i pilotprosjektet, og ba om å 
få fortsette. Nå har han trent seg gjennom tre 

måneder i hovedprosjektet, og det merkes. 
– Bjørn har blitt mye mer stødig siden 

forrige gang vi var hjemme hos han, sier fy-
sioterapeut Flølo. 

Det meste av motivasjonen for å trene 
kan Bjørn takke huset i Spania for. Han og 
kona liker å tilbringe så mye av vinteren som 
mulig på sydligere breddegrader. En forut-
setning for å kunne dra er at Bjørn er stødig 
nok på beina til å kunne gå uten rullator.

82 ganger på tre måneder
Den tidligere ishockeyspilleren har hatt et 
par fall, og tilbringer gjerne det meste av 
tiden sittende i godstolen. For å øke det ge-
nerelle aktvitetsnivået er treningen dosert 
slik at han kan trene hver dag. Trenings-
programmet varer i cirka 30 minutter og 
inneholder sju spesifikke øvelser rettet mot 
balanse og styrke av underekstremitetene. 

Neste øvelse i rekken er å reise seg opp og 
ned fra sittende stilling på en stol. Bjørn har 

vondt i et kne, og holder seg fast i armlenet. 
Dataprogrammet er ikke fornøyd med utfø-
relsen, og teller ikke repetisjonene.

– Det blir enklere hvis du lener deg litt 
mer fremover når du reiser og setter deg, 
foreslår Flølo. 

– Hu gir seg ikke, hu der, mumler Bjørn, 
uten å avsløre om han sikter til fysioterapeu-
ten, kona eller den kvinnelige datastemmen.

De siste tre månedene har fysioterapitje-
nesten vært hjemme hos Bjørn fire ganger, 
og snakket med han på telefon i om lag fem 
minutter per uke. Til sammen har de brukt 
to timer og 45 minutter på å følge han opp.

I løpet av samme periode har Bjørn trent 
82 ganger.

– Så lenge teknologien virker har jeg ikke 
savnet fysioterapeutene. For meg er det vik-
tig å kunne trene hjemme, da kan jeg ta det 
når det passer. Dessuten er det mye bedre 
enn å trene etter et ark. Nå får jeg beskjed 
når jeg gjør noe feil, og et stort smilefjes når 

VIL TIL SYDEN Den store motivasjonsfaktoren er å bli sterk og stødig nok til å kunne reise til huset i Spania. – For meg er det viktig å kunne trene hjemme når 
det passer meg, sier Bjørn.
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alt er i boks, sier Bjørn.
Han og kona har både smarttelefon og 

nettbrett, men bruker det sjelden. Likevel 
synes Bjørn at systemet er enkelt å bruke.

– Jeg har ikke hatt noen problemer. Jeg 
bare trykker på knappen og så er jeg i gang, 
sier han. 

Flere av dem som deltok i pilotprosjektet 
ga uttrykk for at de syntes VT var bedre enn 
ordinær fysioterapi. Hovedgrunnen var at de 
kunne trene når som helst på døgnet, og at 
VT forlenget fysioterapiforløpet. Selv om de 
trente alene, følte ikke brukerne seg overlatt 
til seg selv. De var trygge på at fysioterapeu-
ten fulgte med fra avstand, og dette motiver-
te dem til å holde trykket på treningen oppe.

– Kan denne teknologien erstatte fysiote-
rapeuten?

– VT er et verktøy som gir oss nye mu-
ligheter innen behandling og rehabilitering 
av pasientene våre. Det er et svært effektivt 
egentreningsprogram, og det får den totale 
treningsmengden til å bli vesentlig større 
enn ved et «vanlig» fysioterapiforløp. Men 
det sosiale aspektet ved fysioterapi er også 
svært viktig. I noen tilfeller, ved ensomhet, 
depresjon eller i mangel på nettverk, kan 
ellers egnede brukere ha mer utbytte av å 
trene i gruppe eller individuelt med fysiote-
rapeut, sier Flølo.

Får mer tid
Også fysioterapeut og prosjektleder Ale-
xander Norsted tror at teknologien kun kan 
erstatte visse deler av fysioterapien. Han me-
ner at VT til syvende og sist handler om å få 
flere eldre, som ellers ikke ville ha trent, til å 
trene. Norsted ser særlig fordelen med VT 
etter et rehabiliteringsforløp, der forløpet 
vanligvis ville blitt avsluttet en til en, men 
der brukeren i stedet kan fortsette å trene 
foran skjermen.

– På den måten kan vi tilby senfasereha-
bilitering som vi vet er viktig, men som vi 
vanligvis ikke har kapasitet og ressurser til å 
gjennomføre, sier Norsted.

Men også tidsmessig er det mye å hente. 
Gjennom VT-prosjektet sparer bydelen i 
snitt én time og 43 minutter per uke per bru-
ker på tid brukt til hjemmebesøk og trans-

port. Sammenliknet med større kommuner 
er Bydel Nordstrand, med sine 49 kvadrat-
kilometer, et forholdsvis lite geografisk areal 
å dekke. 

– Ved å ta i bruk teknologien i mer gris-
grendte strøk kan implikasjonen for tids-
besparelse med hensyn til transport være 
enorm, sier Norsted.

Han mener at VT er et verktøy som gjør 
fysioterapitjenesten mer effektiv. Ifølge bru-
kerevalueringen reagerer heller ikke delta-
kerne negativt på at fysioterapeuten bruker 
noe mindre tid på hjemmebesøk, så lenge 
de føler seg ivaretatt og opplever fremgang 
i treningen.

– Tiden vi frigjør med innovativ tekno-

logi som VT kan for eksempel investeres i 
forebygging, i arbeidet med de tyngste og 
mest ressurskrevende brukerne, og i andre 
pasientgrupper som i større grad er avhen-
gige av at vi bruker tiden vår sammen med 
dem, sier Norsted.

– Får Bydel Nordstrand en bedre fysiotera-
pitjeneste ved å benytte VT?

– Med dette systemet kan vi kvalitetssik-
re treningen på en helt annen måte og med 
sikkerhet vite om den blir gjennomført eller 
ikke. Det har også vært interessant å reflek-
tere over at fysioterapeutens tilstedeværelse 
under trening kanskje ikke er så viktig som 
det vi fysioterapeuter liker å tro, sier Nor-
sted. n

SPARER TID Bydel Nordstrand har spart én time og 43 minutter per uke per bruker som har deltatt i 
prosjektet. Både prosjektleder Alexander Norsted og fysioterapeut Hilde Flølo mener VT gjør fysiotera-
pitjenesten mer effektiv.

Følg Fysioterapeuten på Facebook og twitter – lik oss gjerne!

Tiden vi frigjør med teknologi som 
VT kan for eksempel investeres 
i forebygging.


