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Forord         
 
Prosjektet Virtuell trening har vært et innovativt og spennende arbeid som har gitt oss alle i 
prosjektgruppen verdifull erfaring og  engasjement til videre arbeid innenfor området klinisk 
e-helsetibud.  
 
Stort takk til alle «trenings-deltakere» som har brukt sin fritid til trening, konstruktive innspill 
og til utfylling av mange skjemaer. 
 
Et spesielt stort takk til instruktør og idrettspedagog Nora Funkqvist ved Studio 99 som med 
sin positive, engasjerende og kompetente veiledning fikk alle og enhver i deltakergruppen til 
å yte maksimalt uavhengig av lokalisasjon.  
 
Samarbeidet og hjelp fra Enhet for teknologi og e-helse ved Sunnaas sykehus HF, som på 
tross av omfattende og komplekse tekniske utfordringer var løsningsorientert og fikk til 
glimrende overføring, vil jeg også takke spesielt. 
 
Takk til fysioterapeut Lars Martinsen ved Prosjekt Innovativ Rehabilitering ved Helsehuset 
Indre Østfold, Askim som bidro med annonsering, teknisk kompetanse og deltakelse under 
treningssesjonene.  
 
Takk til Linda Åsheim i NHF for god veiledning underveis og til prosjektgruppens medlemmer 
for innspill, engasjement og kritisk blikk i hele prosessen. 
 
Sist og men ikke minst stort takk til Stiftelsen DAM  for økonomisk støtte som muligjorde 
prosjekt gjennomføring. 
 
 
Oslo april 2020. 
Britt-Marie Rak 
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Sammendrag: 
 
Bakgrunn: Fysisk aktivitet forebygger livsstilssykdommer, dette gjelder også for personer 
med fysisk funksjonsnedsettelse. Likevel er denne gruppen lite fysisk aktive. I forbindelse 
med opprettelse av treningsbehandling ved Sunnaas sykehus HF Treningslab Studio 99 og 
polikliniske treningsgrupper meldte det seg behov for trening via video-konferanse. 
Evalueringer av telemedisin har vist høy grad av tilfredshet hos brukere. Med bakgrunn i 
dette ble et prosjekt med en treningsgruppe via interaktiv video-konferanse støttet 
av Stiftelsen DAM.   
 
Metode: Intervensjonen besto av gruppetrening til musikk, overført interaktivt (toveis video 
av lyd/bilde) til seks ulike destinasjoner. Intervensjonen foregikk 12 uker våren 2019.  
Åtte personer deltok fra Sunnaas sykehus HF Treningslab Studio 99, fem deltok hjemmefra 
og tre deltok fra et annet treningslokale. Hjemme-deltakerne fikk opplæring fra teknisk 
personell. De var tilgjengelige for support under hele prosjektperioden. Evalueringsmetoden 
bestod av spørreskjema utfylt av deltakerne før og etter intervensjon. Det var fokus 
på opplevd helsegevinst, sosial interaksjon og kvalitet på de tekniske løsningene.  
 
Resultat:Totalt deltok 16 personer.  
Deltakerne nådde sine forhåndsdefinerte mål, median VAS 7,8 (3.0 – 9.8). Resultatene 
viste en trend til opplevelse av bedre fysisk form og treningsmestring uten at det var 
statistisk signifikant bedring. Deltakerne skåret høyt på opplevelsen av å delta i gruppe, 
median NRS 4 (2-5), og de rapporterte høy grad av tilfredshet med de tekniske løsningene. 
 
Konklusjon 
Evalueringen viste positive resultater, og Sunnaas sykehus HF vil fortsette å utvikle tilbudet. 
På sikt vil et slikt tilbud bidra til mer likt tilbud uavhengig av bosted. 
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1. BAKGRUNN 
For de fleste mennesker med en funksjonsnedsettelse er det å kunne være fysisk aktiv veldig 
viktig. Det handler om sentrale verdier, å kunne opprettholde en livsstil, og et ønske om å 
ivareta sosial tilhørighet. Det er flere viktige argumenter for at personer med følgetilstand 
etter ryggmargsskade bør ha et tilpasset treningstilbud, eksempelvis økt risiko for hjerte-
/karsykdom og overvekt (Carroll et al., 2014; Hicks et al., 2011; Jørgensen, 2017). 
Regelmessig trening har vist seg å være viktig i håndtering av smerte og depresjon. 
(Tawashy, Eng, Lin, Tang, & Hung, 2009). 
Samfunnets tilrettelegging – hva vi gjør for at alle skal kunne delta – blir helt avgjørende for 
å sikre retten til aktivitet også for mennesker med en funksjonsnedsettelse. 
Dessverre er det en mangel på treningssentre som er tilrettelagt og det er også mangel på 
helsepersonell med kunnskap om denne pasientgruppen og deres behov (Buffart, 
Westendorp, van den Berg-Emons, Stam, & Roebroeck, 2009; Martin Ginis, Ma, Latimer-
Cheung, & Rimmer, 2016).  
 
Tilbud om tilrettelagt trening har lenge vært etterspurt fra enkeltbrukere og bruker-
organisasjoner knyttet til målgruppene til Sunnaas sykehus HF. Sykehuset har et spesielt 
ansvar innen rehabiliteringsfeltet både regionalt og nasjonalt i forhold til tjenesteutvikling, 
samarbeid, forskning og innovasjon. 
For å møte dette behovet ble Oslo universitetssykehus HF (OUS) og Sunnaas sykehus HF 
(SUN HF) i desember 2016 enige om etablering av en treningspoliklinikk i første etasje på 
bygg 99 på Aker helsearena. Rehabilitering av bygg 99 ble forsinket og den offisielle 
åpningen av Studio 99 med helseminister og byråd helse Oslo ble avholdt medio september 
2018. 
 
I påvente av ferdigstillelse av Treningspoliklinikken startet Sunnaas Sykehus HF og LARS 
Øst/Oslo et pilotprosjekt våren 2015 med ukentlig fysisk trening i de eksisterende lokalene i 
Oslo (Rak, Vik, Hjelmen, & Lannem, 2017; Vik, Lannem, Rak, & Stensrud, 2017). Deltakerne 
var meget fornøyde og det ble avdekket behov for å gjøre treningen tilgjengelig for flere og 
mulighet for å gjøre dette ved videoløsning. Sunnaas Sykehus HF har lang erfaring med 
videokonferanse i forbindelse med rehabilitering. Tidligere evalueringer av telemedisin har 
vist høy tilfredshet blant pasienter og klinikere, samt samfunnsøkonomiske gevinster 
(Aanestad, Driveklepp, Sørli, & Herzum, 2017; Bach, Sørli, & Driveklepp, 2010; Irgens, Kleven, 
Sørli, Stanghelle, & Rekand, 2015; Kleven, Sørli, & Irgens, 2013).   
 

2. MÅLSETTING OG MÅLGRUPPE FOR PROSJEKTET 
Prosjekt hadde følgende to mål:  
 

 Utvikling av et klinisk e-helsetilbud med virtuell trening (toveis kommunikasjon) til 
målgruppen med fokus på økt kapasitetsutnyttelse og effektivisering. Dette vil 
medføre aktiv deltakelse og dialog samt øket helsegevinst og mestringsfølelse.  

 

 Utvikle, prøve ut og evaluere virtuell modell for gruppetrening for deretter å beskrive 
et konsept for virtuelt gruppetilbud for fremtidig regionalt/nasjonalt bruk som vil 
kunne bidra til et likeverdig tilbud til brukere uansett bosted og fysisk mobilitet. 
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Målgruppen var personer med fysisk funksjonsnedsettelse, ingen aldersbegrensning, begge 
kjønn og mulig for familiemedlem/assistent til å delta.   
 

3. PROSJEKTGJENNOMFØRING OG METODE  
Prosjektet ble innvilget støtte fra Ekstra Stiftelsen (nå Stiftelsen DAM) i desember 2017 
og var tiltenkt gjennomført i 2018, men grunnet forsinkelser i rehabiliteringsarbeidet av 
Treningslab Studio 99 og krevende prosess ved innkjøp/installering av VK-utstyr ble 
prosjektet utsatt til 2019.  
Prosjektperioden ble utvidet med to måneder og dermed avsluttet februar 2020 grunnet 
presentasjon av prosjektet på REHAB 2020-konferansen i Trondheim. 
 
Prosjektet var ledet av   

 Britt-Marie Rak   koordinator/spesialsykepleier Sun HF 
 
Prosjektgruppen ble endret grunnet forsinket oppstart og bestod i 2019 av følgende: 

 Siw Vestengen  lege i spesialisering, Sun HF  

 Nora Funkqvist   idrettspedagog, Sun HF 

 Anne Lannem   forsker/fagansvarlig fysioterapeut, PhD, Sun HF 

 Tone Stokstad Weider  konsulent -  Enhet for teknologi og e-helse Sun HF  

 Hilde Sørli   Rådgiver -  Enhet for teknologi og e-helse Sun HF  

 Marianne Hjelmen leder LARS Øst/Oslo 
 

Styringsgruppe: 

 Kathi Sørvig    klinikksjef Sun HF 

 Sveinung Tornås    innovasjonssjef Sun HF 
 
Gjennomført prosjekt plan  

September – Desember 2018: Forberedelse: 
Tekniske løsninger i Studio 99 
Rekruttering, markedsføring av prosjekt LARS, NHF, Askim 

Januar - Mars 2019: Rekruttering fortsetter 
Individuelle møter med deltakere, tekniske løsninger hjemme 
Utforming av program for aerobictrening /Videoinnspilling  

April - Juni 2019  Intervensjon:  
Prosjektperiode med ukentlig virtuell aerobictrening   
 

August 2019 - april 2020 Avslutning: Evaluering av prosjekt. 
Presentasjon av prosjekt og resultat ved NoSCoS (Nordisk 
ryggmargsskadekonferanse) København 2019, HSØ Rehab 
konferanse, Oslo 2019 samt for deltakerne i prosjektet 2019. 
Presentasjon av prosjekt på REHAB 2020 i Trondheim 2020. 
Sluttrapport skrives. 
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3.1 Endringer fra opprinnelig prosjektplan, rekruttering og forberedelser  
I prosjektbeskrivelsen var det planlagt gruppetrening (aerobic) (en time) to ganger i uken 
med totalt 20 personer. Ti av deltakerne skulle trene sammen med instruktør i Treningslab 
Studio 99 i Oslo, fem av deltakerne i sitt hjem i Helse Sør-Øst og en gruppe på fem personer 
skulle trene sammen på institutt i Mo I Rana.   
Gruppetreningen ville bli videooverført via Norsk Helsenett med toveis kommunikasjon (lyd 
og bilde) fra Treningslab Studio 99 til de eksterne deltakerne. 
 
Aerobicprogrammet var utarbeidet i henhold til kanadiske retningslinje for å bedre fysisk 
funksjon, styrke, kondisjon og balanse og med en varighet på fem måneder.  
All deltakelse i prosjektet var frivillig.  
 
Prosjektbeskrivelsen ble endret på følgende punkter. 

 Antall deltakere i Treningslab Studio 99 måtte begrenses til maksimalt åtte grunnet 
optimal kameravinkel.  

 Etter annonsering på LARS Facebook fikk prosjektet forespørsel fra en person i Helse 
Vest om deltakelse og vedkommende ble inkludert i tillegg til fire deltakere fra Helse 
Sør-Øst. 

 På grunn av manglende ressurser og tidsklemme i prosjektet ble deltakelse fra 
instituttet i Mo i Rana nedprioritert til fordel for deltakelse fra Helsehuset Indre 
Østfold (Askim), der det allerede var installert kompatibelt videokonferanseutstyr. 

 Intervensjonstiden ble redusert til ukentlig trening i tre måneder. Det ble produsert 
en video av aerobictreningen som deltakerne kostnadsfritt hadde mulighet til å se fra 
Sunnaas sykehus sine nettsider. 
 

Rekruttering av deltakere ble gjort i samarbeid med LARS ØST/Oslo, NHF avdeling Østfold 
samt helsehuset Askim. Dette ble gjort både ved annonsering vi Facebook-siden til LARS, 
muntlig presentasjon av prosjektet på LARS sitt lokallagsmøte og annonsering på Helsehuset 
Askim.  
 
Deltakerne ble henvist og medisinsk klarert av lege i prosjektet eller sin fastlege før oppstart. 
 
For å sikre vurdering av inklusjonskriterier hadde prosjektleder telefonmøter med 
hjemmedeltakerne og deltakerne i Askim for oppstart. Med deltakerne i Studio 99 ble det 
avholdt fysiske møter. 
 
Teknisk ansvarlig i prosjektet hadde telefonmøte og til dels fysisk møte med deltakerne i 
hjemmet og Askim for å bistå ved installering, klargjøring, opplæring og testing av utstyr 
samt underveis i prosjektet for å kartlegge eventuelle tekniske utfordringer.  Informert 
samtykke og taushetserklæring til prosjektdeltakelse og deltakelse i kvalitetssikringsstudie 
ble innhentet fra deltakerne og eventuelle assistenter før oppstart. Dette er beskrevet 
nærmere i avsnittet personvern og informasjonssikkerhet. 
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3.2 Intervensjon 
Prosjektet bestod av ukentlig gruppetrening (aerobic)ved 
Treningslab Studio 99, der åtte personer trente sammen 
med instruktør.  
 
Treningen ble overført interaktivt (toveis kommunikasjon av 
lyd og bilde) via videokonferanse til fem personer som hver 
for seg trente i sine hjem i Helse Sør-Øst/Helse Vest og til tre 
personer som trente sammen i Helsehuset Indre Østfold i 
Askim.  
 
I tillegg ble deltakerne anbefalt å trene med hjelp av videoen 
som var mulig å se fra Sunnaas sykehus sine nettsider. 
 
Aerobicprogrammet omfattet en times sittende/stående 
trening for å bedre fysisk funksjon, styrke, kondisjon og balanse, og varte 12 uker fra uke 14 
(april) til og med uke 27 (juni) 2019. 
 
I forbindelse med første trening ble det gjennomført en presentasjonsrunde av alle 
deltakere, instruktør, teknisk assistent samt prosjektleder. 
 
Hver trening ble innledet og avsluttet med «small talk»/informasjon og mulighet for 
spørsmål. 
Prosjektleder, instruktør og teknisk assistent var tilgjengelig på telefon utenom møtene, ved 
spørsmål som ikke egner seg tatt opp i plenum. 
 

3.3 Evalueringsmetode 
Deltakerne evaluerte prosjektet ved oppstart og avslutning ved hjelp av spørreskjemaer ut 
fra følgende parametere 
• Mestring 
• Måloppnåelse 
• Opplevd fysisk form 
• Gruppetilhørighet 
• Kommunikasjon/sosial interaksjon 
• Kvalitet på de tekniske løsningene  
 
I oktober 2019 ble det avholdt videokonferansemøte med alle deltakere der evaluering og 
resultat av prosjektet ble presentert og det var mulighet for kommentarer, innspill og 
spørsmål. 
 

3.4 Tekniske løsninger  
Enhet for teknologi og e-helse ved Sunnaas sykehus HF har hatt ansvar for de tekniske 
løsningene. Løsningene prosjektet benyttet bygger på allerede eksisterende teknologi og 
erfaringer med telemedisin/videokonferansetjenester, men den tekniske installasjonen i 
Studio 99 var et helt nytt konsept, både teknisk og innholdsmessig.  
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Siden det var første gang man prøvde ut gruppetrening med deltagere både på Studio 99 og 
deltagere på distanse, krevdes en ny sammensetning av teknologien for å få til lydbilde og 
visuell visning som ivaretok faglige og «gruppemessige» hensyn.  
 
Viktige hensyn å ivareta var blant annet: 
- Toveis lyd- bildeforbindelse av god kvalitet for å sikre dialog/gruppeinteraksjon 
- At alle deltagere på distanse kom opp i eget bilde på skjerm i salen; synlig både for 

instruktør og deltagere (pasientsikkerhet)  
- Lydbilde med riktig balanse mellom musikk og instruksjoner, både i sal og på distanse 

  
 

3.4.1 Treningslab Studio 99 
I Studio 99 ble det installert videokonferanseutstyr fra Cisco (Room kit plus) med codec 
koblet til Norsk Helsenett (NHN). Det ble satt opp en ekstra TV og et ekstra kamera slik at 
både instruktør og deltakere i salen både ble filmet og kunne se deltakerne på avstand.  
To videostrømmer ble sendt inn i codec, og bilde fra sal ble satt til å vises som  
«bilde-i-bilde». 
 
Det ble installert en takmikrofon som var inaktiv under instruksjon til musikk, men som ble 
aktivert under dialog. Instruktør benyttet bøylemikrofon. 
 
Musikk ble spilt fra iPhone. Det ble testet ut ulike måter å sende musikken inn i codec på. 
Produsent og leverandør anbefalte Room kit plus pro, altså en dyrere variant (med line-level 
-inngang) for god lyd, noe det ikke var budsjettert med. 
 
Firmaet installerte først en Cypress embedder som viste seg å gi komprimert og svak lyd. Det 
ble testet ut å sende musikken direkte inn i HDMI-inngang i codec (ikke analogt), men volum 
på musikken lot seg da ikke justere fra iPhone. Ulike miksere (med mic-level-utgang) ble 
testet ut for å optimalisere lydkvalitet og balanse med aktuell codec.  
 
Både miksere og codec hadde automatisk «mute»-funksjon som ikke kunne skrus av. Dette 
innebar at musikken ble dempet i det instruktøren snakket. Det var også risiko for 
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overstyring. Det ble derfor brukt en Kramer embedder for å konvertere musikken fra analogt 
til digitalt og inn i HDMI-inngang i codec.  
Lyden ble da vurdert til å være tilstrekkelig, gitt de økonomiske rammene. Fire aktive 
høyttalere ble montert i rommet. Det ble satt opp rullegardiner for å unngå motlys. 
 

3.4.2 Helsehuset Indre Østfold  
Deltaker(e) fra Helsehuset Indre Østfold i Askim deltok fra kommunens 
videokonferanseutstyr koblet til Norsk Helsenett med bistand fra fysioterapeut/ikt-
superbruker.  
Det ble også forsøkt PC-løsning (som for hjemmedeltakerne), med ekstern høyttaler og 
kablet nett. Begge varianter fungerte fint, men videokonferanseutstyr var mest stabilt, ga 
best lyd og bilde og var mest brukervennlig. 

 

3.4.3 Hjemmedeltakere 
Det ble før inklusjon satt kriterier med hensyn til det tekniske. PC/Mac skulle ikke være eldre 
enn ca. 3 år og minimum skjerm 13". Bredbånd med relativt god hastighet, anbefalt 
opplastingshastighet minimum 1 Mbps. Hjemmedeltakerne deltok fra bærbar PC eller Mac 
med programvaren Cisco Meeting App (CMA) og NHN-lisens. Fire deltok fra privat laptop og 
en deltok fra utlåns-PC fra Sunnaas sykehus. Deltakerne fikk tilsendt vidvinkel-kamera 
(Logitech) og ekko-opphevende mikrofonhøyttaler (Jabra) med skjøteledning til utlån, for at 
hele kroppen skulle komme med i bildet og god lyd inn og ut.  
 

 
 

3.5 Gruppetrening via videokonferanse 
Alle parter ringte inn til virtuelt møterom i Norsk Helsenett med pinkode.  
Deltakerne på avstand så instruktør i stort bilde med et mindre bilde av deltakerne i salen 
oppe til høyre, og de øvrige i mindre bilder nede på skjermen. 
 
Instruktør og deltakere i sal så alle deltakerne på avstand i like store bilder.  
Dette ble gjort for at instruktør skulle ha god oversikt over alle deltakerne på avstand. 
Innenfor Norsk Helsenett lar det seg ikke gjøre å velge «layout» ved oppringing fra 
videokonferanseutstyr. Norsk Helsenett løste dette ved at Studio 99 ringte inn til en annen 
videoadresse enn deltakerne på avstand.  
 
Gruppetreningen foregikk interaktivt i sann tid, og det ble ikke gjort opptak.  
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Teknisk personell var «inne i samtalen» under hver time for å observere lyd og bilde som ble 
sendt fra Studio 99 og fange opp hvis enkeltdeltakere skulle falle ut. Vedkommende var også 
tilgjengelig for deltakerne for telefonsupport. 
 

 
Illustrasjonsbilde Virtuell trening Treningslab Studio  

 
Teknisk test viste seg å være nødvendig. Av praktiske årsaker foregikk testing hovedsakelig 
fra bærbar PC og ikke fra Studio 99.  
Det var nødvendig å teste aktuelt nettverk med musikk. Cisco Meeting App klarte ikke å 
fange opp musikk direkte fra test-PC eller fra iPhone koblet direkte inn i datamaskinen.  
For å teste om hjemmenettverk var tilstrekkelig, ble musikk spilt fra i Phone via lydkort og 
inn i test-PC.  
Programvaren klarte da å tolke musikken som musikk inn (mikrofon-innstillig i CMA). 

3.6 Utfordringer  
Underveis i prosjektet oppstod problemer med layout relatert til Norsk Helsenett, som lot 
seg løse.  
Tekniske problemer med utlåns-PC førte til to hjemmebesøk. Deltakelse fra annen 
lokalisasjon ga utfordringer med hensyn til nettverk. En deltaker forsøkte å koble PC til TV 
for større skjerm. Pga. bildekvalitet ga deltakeren tilbakemelding om at brukeropplevelsen 
var best med bare PC-skjerm. 
To deltakere i tillegg til Helsehuset forsøkte å koble lyd til ekstern høyttaler. Det ga bedre lyd 
ut i rommet, men det krevde at vedkommende endret høyttaler-innstillinger i Cisco Meeting 
App når det skulle være dialog. Den ene av disse to deltakerne var fortrolig med å gjøre 
dette. Den andre ikke. Dette fungerte også fint i Helsehuset (med teknisk personell). 
 
Det ble før intervensjonen diskutert om det kunne være et alternativ at hjemmedeltakerne 
deltok fra iPad. Med iPad vil man med dagens løsning ikke kunne se så mange deltakere 
(seks i tillegg til en selv), noe som ble vurdert å være viktig med hensyn til gruppefølelse. 
 

3.7 Personvern og informasjonssikkerhet 
Alle tekniske løsninger var ROS-analysert, og det var foretatt en egen gjennomgang av risiko 
og sårbarhet konkret i dette prosjektet. Alle tekniske løsninger ivaretok gjeldende 
krypteringsstandarder og var godkjent for klinisk bruk. Videokonferanseløsningene var 
tilknyttet Norsk Helsenett.  
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Alle parter ringte inn til virtuelt møterom i Norsk Helsenett med pinkode (godkjent av 
daværende personvernombud og informasjonssikkerhetsleder). 
 

Programvare for videokommunikasjon til 
hjemmedeltagere var Cisco Meeting. 
 
Programvaren tilbys via Sykehuspartner og Norsk 
Helsenett.  
 
Hjemmedeltakerne fikk tilsendt informasjonsskriv, 
brukerveiledning, sjekkliste og dørskilt.  
De fikk muntlig informasjon som inkluderte ivaretakelse 
av hverandres krav til personvern (taushetsplikt i 
gruppa). Det ble utarbeidet prosedyre som innebar 
gjennomgang av deltakernes sjekkliste før hver trening.  
 
Hjemmedeltakerne fikk teknisk bistand til installering 
av programvare og teknisk test.  
 

Illustrasjonsbilde Virtuell trening Treningslab Studio  
 

3.8 Erfaringer med tekniske løsninger: 
Det var første gang Sunnaas sykehus HF prøvde ut et slikt teknisk oppsett og Sun HF kjenner 
heller ikke til andre fagmiljøer i Norge som har gjort noe tilsvarende. Det skulle vise seg å bli 
mer teknisk krevende enn forventet, men det tekniske oppsettet for gruppeprosjektet lot 
seg realisere i tett dialog med teknisk personell på Sunnaas sykehus HF, leverandør, bistand 
fra produsent (Cisco) og Norsk Helsenett. Prosjektgruppen er svært takknemlig for dialogen 
med noen av de fremste fagmiljøene på videokonferanse i Norge. 
Helsehuset i Indre Østfold hadde kompatibelt videokonferanseutstyr tilgjengelig og 
prosjektet fikk meget god assistanse av lokal fysioterapeut / ikt-superbruker. 
 
De tekniske løsningene  
- sikret toveis kommunikasjon, dvs. at alle parter ble sett og hørt, og dermed bidro til 

gruppefølelse og samhørighet 
- var kryptert og tilfredsstilte myndighetenes standarder for sikker kommunikasjon. 
 

3.9 IKT- tilrettelegging og support 
Prosjektet har lykkes med den tekniske gjennomføringen. Det har vært helt avgjørende i et 
slikt nytt konsept og ny installasjon, å ha en dedikert prosjektressurs med kombinasjons-
kompetanse innen teknologi og helsefag og tilgjengelig rådgiver med formell IKT-
kompetanse. Opplæring, teknisk testing og support til hjemmedeltakerne har vært 
avgjørende på samme måte.  
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4. RESULTATER, VURDERING AV RESULTAT- OG EFFEKTMÅL 
Initialt var det 16 deltakere i prosjektet, tre av deltakerne måtte slutte grunnet medisinske 
årsaker og dermed var det totalt 13 som deltok i hele prosjektperioden. Ti av deltakerne var 
kvinner, resterende var menn. Medianalder var 58 år, minimum 35 år og maksimum 68 år. Ni 
av deltakerne hadde en ryggmargsskade, to hadde cerebral parese og to ryggmargsbrokk. Av 
13 deltakere brukte elleve rullestol. 
I snitt deltok ni deltakere på hver treningssesjon, minimum seks og maksimum elleve. 
Treningsvideoen ble brukt av ni av deltakerne, men det var bare en som brukte den flere 
ganger i uken. De andre brukte den sporadisk fra totalt en gang til åtte ganger på 12 uker. 
Deltakerne hadde høy mestringstro på at de skulle nå sine individuelle mål, og de nådde i 
høy grad målene sine, se tabell 1. I tillegg opplevde deltakerne at de hadde en sosial 
tilhørighet og samspill med de andre deltakerne.  
 
Tabell 1 mestringstro på måloppnåelse, måloppnåelse og opplevelse av sosialt samspill. 

 Median Min - max 

Mestringstro på måloppnåelse (n=11)  
VAS: 0-10 

8.2 5.6 - 9.6 

Måloppnåelse (n=12) 
VAS: 0-10 

7.8 3.0 – 9.8 

Sosialt samspill (n=13) 
NRS: 1-5 

4.0 2.0 – 5.0 

 
Resultat for opplevd fysisk form og opplevd treningsmestring viste en positiv trend, men 
ingen statistisk signifikant endring, se tabell 2. 
 
Tabell 2 selvopplevd fysisk form og selvopplevd treningsmestring målt med Self Perception 
in Exercise Questionnaire (SPEQ) fitness og mastery og trettbarhet målt ved 
FatigueSeverity Scale (FSS) 

Tabell 2 viser også en positiv trend i trettbarhet (FSS), heller ikke denne endringen er 
statistisk signifikant. 
 

n=13 Median (range) før Median (range) etter p-verdi 

SPEQ fitness (1-4) 1.3 (1.0 - 3.0) 2.0 (1.0 – 3.3) n.s 

SPEQ mastery (1-4) 3.2 (2.0 – 4.0) 3.4 (1.4 - 3.6) n.s 

FSS (1-7) 3.9 (2.0 – 6.0) 3.6 (1.4 – 6.3) n.s 
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Videre viser Tabell 3 forskjellen mellom trettbarhet hos de som trente hjemme og de som 
trente sammen med andre. Både før treningsperioden og etter treningsperioden var de som 
trente hjemme statistisk signifikant mer trettbare (hadde høyere skår på FSS) enn de som 
trente på Studio 99 eller et annet treningssenter. 
 Begge gruppene hadde en ikke signifikant bedring i trettbarhet. Ut fra dette kan det se ut til 
at de som trente hjemmefra på denne måten kan få et treningstilbud som de kan klare å 
gjennomføre.  
 
Tabell 3 forskjell i trettbarhet hos de som trente hjemme og de som trente på Studio 99 
eller annet treningssenter 

 
Deltakerne var også svært fornøyd med de tekniske løsningene og den støtten det tekniske 
personalet ga underveis. På en skala fra 1-5, var median skår 5 (4-5). 
 
 
 
Deltakerne ble oppfordret til å skrive ned frie kommentarer på evalueringsskjema. Noen av 
disse var: 

 «Nyttig for personer som bor hjemme og ikke har mulighet til å trene på Studio 99. 
Det er sosialt og hyggelig å møte andre» 

 «Raskt og enkelt teknisk oppsett – et tastetrykk og du er med!» 

 «(Video – konferanse gruppe) – det bør anvendes hyppigere!» 

 «Skulle ønske at gruppen skulle fortsette» 
 
I tillegg uttalte deltakerne følgende ved felles presentasjon av resultat i oktober.  

 ønsker å fortsette trening 

 ønsker å trene to ganger i uken med virtuell trening  

 foretrekker å trene hjemme med virtuell trening pga. hjemmesituasjon 
 
 
 
 

 

 Hjemmedeltakerne (n=5) 
Median (range) 

Studio 99/Indre 
Østfold(n=8) 
Median (range) 

p-verdi 

FSS (1-7) PRE 5.3 (4.4 – 6.0) 3.2 (2.0 - 4.6) .01 

FSS (1-7) POST 5.2 (4.4 – 6.3) 2.3 (1.4 – 4.3) <.01 
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5. OPPSUMMERING MED KONKLUSJON OG VIDERE PLANER 

5.1 Konklusjon  
Prosjektgruppen evaluerte prosjektet ut fra følgende parametere 
• Måloppnåelse/Gruppetilhørighet 
• Kommunikasjon/sosial interaksjon 
• Kvalitet på de tekniske løsningene 
 
Prosjektgruppen konkluderer at prosjektet har nådd sine målsettinger   

 Utvikling av et klinisk e-helsetilbud til personer med fysisk funksjonsnedsettelse for økt 
kapasitetsutnyttelse og aktiv deltakelse med økt helsegevinst og mestringsfølelse.  

 Utvikle, prøve ut, evaluere og beskrive virtuell modell for gruppetrening som vil kunne 
bidra til et likeverdig tilbud til brukere. 

 
Resultat/erfaring er formidlet i 2019 og 2020 på følgende arenaer 

 2019 Sunnaas sykehus HF 

 2019 NoSCoS (Nordisk ryggmargsskade konferanse) København Danmark (Funkqvist, 
Rak, Weider, Sørli, & Lannem, 2019) 

 2019 Helse Sør-Øst Rehabiliteringskonferanse, Oslo (Sørli et al., 2019) 

 2020 Rehabkonferanse Trondheim (Rak, Funkqvist, Weider, Sørli, & Lannem, 2020) 
 

5.2 Videre planer 
Sunnaas sykehus HF inkludert våren 2020 Virtuell trening som en del av driften ved 
Treningslab Studio 99. Videokonferanseutstyr er installert på Studio 99 og tilleggsutstyr for 
hjemmedeltakere er tilgjengelig på sykehuset. Prosedyrer og relevante dokumenter er 
utarbeidet. Innenfor området e-helsetilbud er det planlagt prosjektsøknad til DAM våren 
2020 der virtuell overføring av gruppebehandling innenfor ernæring og trening er en 
fremtredende del. 
 
Prosjektgruppen ønsker avslutningsvis å gi følgende anbefalinger ved videre drift   

 Grundig planlegging og oppfølging av deltakerne 

 Teknisk oppsett krever tett samarbeid mellom teknologipersonell og helsepersonell 

 Tydelig teknisk ansvarlig som gir opplæring og tester med pasienter i forkant, 
monitorerer gruppetimen og er tilgjengelig pr. telefon 

 Intervensjoner bør gjennomføres innenfor ordinær arbeidstid  

 Ha en reserveinstruktør ved eventuell sykdom/fravær 
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1. Informasjonsskriv - virtuell gruppetrening - teknisk 
 
Sunnaas sykehus HF benytter videokonferanse aktivt for å bedre samhandlingen slik at 
pasienter skal slippe den lange reisen til Sunnaas sykehus. 
 
Virtuell gruppetrening 
Sunnaas sykehus HF Studio 99 prøver nå ut virtuell gruppetrening. 
 En gruppebehandling via video foregår som en vanlig gruppebehandling, bare at det er 
geografisk atskilt. Det er altså en lyd- og bildeforbindelse. 
 
Gruppebehandlingen foregår i «sann tid», det vil si at det ikke gjøres noe opptak.  
Instruktør og en gruppe deltar fra Sunnaas sykehus HF Treningslab Studio 99, Aker 
helsearena, Oslo en annen liten gruppe deltar fra en treningssal et annet sted i landet og 
ca. 5 deltakere deltar hjemmefra. 
  
«Funcobic» innebærer trening / øvelser etter instruksjon til musikk som kan gjøres 
sittende eller stående.  Alle vil ha mulighet for å kunne se og høre hverandre, men 
instruksjon til musikk vil i hovedsak foregå enveis.  
 
Taushetsplikt 
De samme strenge kravene til taushetsplikt gjelder for videokonferanser som ellers i 
helsevesenet, jfr. helsepersonelloven og pasientrettighetsloven. Du har taushetsplikt 
overfor de andre i gruppen. Det innebærer også at uvedkommende som ikke er 
deltakere i gruppen, ikke skal ha adgang til rommene deltakerne sitter i. Hvis andre er i 
huset / bygget, skal det henges opp en lapp på døren til der treningen foregår. Ved 
behov for assistent, avtales dette på forhånd og vedkommende undertegner 
taushetserklæring. 
 
Videokonferanseutstyret har en kryptert linje som ivaretar sikkerheten på dette 
området. 
 
Hva skjer rent praktisk? 
• Som hjemmedeltaker får du informasjon om hvordan du laster ned programvare 
til din pc / mac. Du får eget brukernavn og passord, og du får oppgitt nummer til det 
virtuelle møterommet du skal ringe opp til, samt PIN-kode. 
• Noen dager i forkant vil vi ta kontakt for opplæring og en teknisk test. 
• Du vil så delta på virtuell gruppetrening som er tilnærmet lik en ordinær 
gruppetrening. Forskjellen er at dette foregår på skjerm.  
• For deltakere på Studio 99 og gruppen på avstand, vil eget personell ta seg av det 
tekniske. 
 
Frivillighet  
Det er frivillig å delta, og du kan trekke når som helst uten å måtte oppgi grunn og uten 
konsekvenser. 
 
Kontaktinformasjon:  
Prosjektleder Britt Marie Rak: tlf 907 49 295.  
Teknisk ansvarlig: Tone Stokstad Weider, tlf. 90102325 eventuelt Hilde Sørli, tlf. 
97522289 



20 
 

 
2. PERSONVERNOMBUDETS TILRÅDING  
 
Fra: Personvernombudet ved Sunnaas sykehus HF 
 
 
Saksbehandler:  
 
Dato:  
 
Offentlighet: Ikke unntatt offentlighet  
 
Sak: Personvernombudets tilråding til behandling av personopplysninger 
 
Saksnummer:   
 
Personvernombudets tilråding til behandling av personopplysninger for: 
«Virtuell trening. Trening over distanse – gruppebasert sittende aerobic trening via web 
for personer med fysisk funksjonsnedsettelse»  
 
Formål: Det er godt dokumentert at fysisk aktivitet er helsefremmende, også for 
personer med funksjonsnedsettelse.  Til tross for dette, er aktivitetsnivået generelt lavt, 
og barrierene for å komme i gang med regelmessig trening inkluderer tilrettelegging for 
og tilgjengelighet til aktivitet. Sunnaas sykehus HF Treningslab Studio 99 starter nå web-
basert gruppebehandling gjennom prosjekt Virtuell trening. Dette innebærer ukentlig 
Funcobic trening (aerobic) med instruktør i 12 uker 
 
Tidsrom: 01.04.19 – 30.06.19 
 
 
Vi viser til innsendt melding om behandling av personopplysninger.  
 
Med hjemmel i forordning (EU) nr. 2016/679 (generell personvernforordning) artikkel 
37, er det oppnevnt personvernombud ved Sunnaas sykehus HF. 
 
Den behandlingsansvarlige skal sikre at personvernombudet på riktig måte og i rett tid 
involveres i alle spørsmål som gjelder vern av personopplysninger, jf. artikkel 38. 
Artikkel 30 pålegger Sunnaas å føre oversikt over hvilke behandlinger av 
personopplysninger virksomheten har. Behandling av personopplysninger meldes 
derfor til sykehusets personvernombud. 
 
Før det foretas behandling av helseopplysninger, skal den behandlingsansvarlige 
rådføre seg med personvernombudet, jf. personopplysningsloven § 10. Ved rådføringen 
skal det vurderes om behandlingen vil oppfylle kravene i personvernforordningen og 
øvrige bestemmelser fastsatt i eller med hjemmel i loven her. Rådføringsplikten gjelder 
likevel ikke dersom det er utført en vurdering av personvernkonsekvenser etter 
personvernforordningen artikkel 35. 
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Databehandlingen tilfredsstiller forutsetningene for melding etter forordning (EU) nr. 
2016/679 (generell personvernforordning) artikkel 30.  
 
 
Personvern¬ombudet tilrår at databehandlingen gjennomføres under forutsetning av 
følgende: 
 
1. Sunnaas sykehus HF ved adm. dir. er behandlingsansvarlig virksomhet. 
2. Avdelingsleder eller klinikkleder ved Sunnaas har godkjent databehandlingen. 
3. Databehandlingen skjer i samsvar med og innenfor det formål som er oppgitt i 
meldingen. 
4. Data lagres som oppgitt i meldingen og i samsvar med sykehusets retningslinjer. 
5. Oppslag i journal med formål å identifisere potensielle deltagere til studien gjøres 
av ansatte ved sykehuset som har selvstendig lovlig grunnlag for oppslaget. Se 
http://ehandboken.ous-hf.no/.  
6. Studien er frivillig og samtykkebasert. Det innmeldte samtykke skal benyttes. 
7. Eventuelle fremtidige endringer som berører formålet, utvalget inkluderte eller 
databehandlingen må forevises personvernombudet før de tas i bruk. 
8. Kryssliste som kobler avidentifiserte data med personopplysninger lagres som 
angitt i meldingen og i samsvar med sykehusets retningslinjer. 
9. Publisering i tidsskrift forutsettes å skje uten at deltagerne kan gjenkjennes, 
hverken direkte eller indirekte.  
10. Eventuelle krav fra tidsskrift om at grunnlagsdataene utleveres, skal behandles 
som en utlevering av helse- og personopplysninger, jf. sykehusets eHåndbok og 
dokumentet «Utlevering av personopplysninger», dokumentID 15408. Se 
http://ehandboken.ous-hf.no/. Denne tilråding dekker ikke slik utlevering.  
11. Data slettes eller anonymiseres ved prosjektslutt 31.12.2020 ved at krysslisten 
slettes og eventuelle andre identifikasjonsmuligheter i databasen fjernes. Når formålet 
med registeret er oppfylt sendes melding om bekreftet sletting til personvernombudet. 
 
 
Prosjektet er registrert i sykehusets offentlig tilgjengelig database over forsknings- og 
kvalitetsstudier. 
 
 
 
 
Med hilsen  
 
  Sissel Ertenstein 
Personvernombud 
 
Sunnaas sykehus HF  
Avdeling for teknologi og E-helse 
 
E-post:  personvern@sunnaas.no  
Web: www.sunnaas.no/personvern  
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3. SAMTYKKEERKLÆRING GRUPPETRENING PÅ VIDEOKONFERANSE 
 
Sunnaas sykehus HF benytter videokonferanse aktivt for å bedre samhandlingen med 
pasienter og samarbeidspartnere.  
Formålet er å yte helsehjelp i rehabilitering og redusere belastningen med reiser. 
Behandlingsansvarlig institusjon er Sunnaas sykehus HF.  
Gruppetreningen vil foregå på videokonferanse første halvår 2019.  
 
Se informasjonsskriv «Virtuell gruppetrening» for utdypende informasjon. 
 
 
Kryss her 
  
 Jeg samtykker til å delta i gruppetrening på videokonferanse  
 
 
- Jeg er gjort kjent med at videokonferanse foregår i sanntid, det vil si at det ikke 
gjøres opptak. 
- Jeg er gjort kjent med at kravene til taushetsplikt jfr. helsepersonelloven og 
pasientrettighetsloven gjelder for videokonferanse. Videokonferanseutstyr har en 
kryptert linje som ivaretar sikkerheten på dette området. 
- Jeg er gjort kjent med mitt ansvar for å ivareta taushetsplikten i gruppa 
- Jeg er gjort kjent med at samtykket når som helst kan trekkes tilbake. 
- Eventuelle relevante helseopplysninger som framkommer i gruppetreningen 
dokumenteres i journal på vanlig måte.  
 
 
 
 
___________________________   ___________________________ 
Sted og dato      Underskrift 
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4. Forespørsel om deltakelse i undersøkelse i forbindelse med evaluering av 
prosjektet «Virtuell trening. Trening over distanse- gruppebasert sittende aerobic 
trening (Funcobic) via video for personer med fysisk funksjonsnedsettelse».  
 
1. Bakgrunn og hensikt 
Dette er et spørsmål til deg om å delta i en undersøkelse for å evaluere tilbudet du er 
med på i regi av Sunnaas sykehus HF(SunHF) og Landsforeningen for ryggmargsskade 
(LARS). Det er dokumentert i ulike studier at personer med funksjonsnedsettelser 
generelt er lite fysisk aktive. Ofte er det å komme i gang med aktivitet den tyngste biten. 
Fysisk aktivitet forebygger livsstilplager som overvekt, diabetes og hjerte-
karsykdommer. For å øke tilgjengeligheten av tilrettelagt trening for personer fysisk 
funksjonsnedsettelse igangsatte SunHF og LARS sittende aerobic trening i 2015. For å 
øke tilgjengeligheten til trening ytterligere, prøver vi nå ut en kombinasjon av trening i 
gruppe på videokonferanse og egentrening etter strømmet video (youtube-video). 
Treningen legges opp som ukentlig gruppetilbud med videooverført trening med 
mulighet for toveis kommunikasjon i kombinasjon med egentrening ved å følge en 
treningsvideo på video. 
 
Hensikten med denne undersøkelsen er å evaluere deltakernes opplevelse av et 
videobasert tilrettelagt treningsprogram med varighet på 3 mnd.  
 
Sunnaas sykehus HF poliklinikk Oslo ved enhetsleder Britt Marie Rak er ansvarlig for 
spørreundersøkelsen.   
Ansvarlig for datainnsamling: Forsker og fagansvarlig fysioterapeut Anne M. Lannem, 
PhD.   
  
2. Hva innebærer undersøkelsen? 
Deltakelse i undersøkelsen innebærer at du svarer på spørreskjema før og etter 
treningsperioden.   
  
Mulige fordeler og ulemper 
Erfaringer fra undersøkelsen vil senere kunne hjelpe oss til å utvikle et mer permanent 
tilbud. 
 
Frivillig deltakelse 
Det er frivillig å delta i prosjektet. Dersom du ønsker å delta, undertegner du 
samtykkeerklæringen på siste side. Du kan når som helst trekke deg uten at det vil få 
konsekvenser for øvrig behandling. Dersom du ønsker å trekke deg ta kontakt med Anne 
M. Lannem på telefon 41860239, e-postadresse: anne.lannem@sunnaas.no. Om du sier 
ja til å delta, kan du senere når som helst trekke tilbake ditt samtykke. Dette vil ikke få 
konsekvenser for din videre behandling ved sykehuset. Dersom du trekker deg fra 
prosjektet, kan du kreve å få slettet innsamlede opplysninger, med mindre 
opplysningene allerede er inngått i analyser eller brukt i vitenskapelige publikasjoner. 
 
Hva skjer med informasjonen om deg?   
Personvernet ivaretas i henhold til krav fra norsk lovgivning. Alle opplysninger om deg 
vil bli behandlet uten at du kan gjenkjennes. Innsamlede data bearbeides ved at du er 
representert ved en kode i en navneliste. Koden knytter deg til dine opplysninger og 
tester. Navnelisten oppbevares separat i låsbart skap i låsbart rom.  Listen over 
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deltakere slettes innen utgangen av 2020. Det er kun autorisert personell som har 
tilgang til dataene om deg. Opplysningen er underlagt taushetsplikt. 
Resultatene fra prosjektet vil i første rekke bli presentert internt på sykehuset og i en 
prosjektrapport til Extrastiftelsen. På sikt ønsker vi også å publisere resultatene 
nasjonalt og internasjonalt. 
 
3. Godkjenning 
Etter ny personopplysningslov har behandlingsansvarlig overlege Tor Haugstad, 
prosjektleder Britt Marie Rak og forsker Anne M. Lannem et selvstendig ansvar for å 
sikre at behandlingen av dine opplysninger har et lovlig grunnlag. Dette prosjektet har 
rettslig grunnlag i EUs personvernforordning artikkel 6a og artikkel 9 nr. 2.  
Du har rett til å klage på behandlingen av dine opplysninger til Datatilsynet.  
4.  
5. Kontaktopplysninger 
Dersom du har spørsmål til prosjektet kan du ta kontakt med prosjektleder Britt Marie 
Rak,  
(mobil: 90749295, e-postadresse: brirak@sunnaas.no) eller forsker /fagansvarlig 
fysioterapeut Anne M. Lannem (mobil 41860239, e-postadresse: 
anne.lannem@sunnaas.no).  
 
Personvernombud ved institusjonen er Sissel Ertenstein (sissel.ertenstein@sunnaas.no). 
 
«Virtuell trening. Trening over distanse- gruppebasert sittende aerobic trening 
(Funcobic) via video for personer med fysisk funksjonsnedsettelse». 
 
Samtykkeerklæring 
 
 
Jeg er informert om prosjektet og samtykker i å delta. 
 
 
 
………………………………………………… ………………… …………. 
(dato, signatur prosjektdeltaker)    (fødselsnummer) (avdeling) 
 
 
………………………………………………………………………………………….. 
Navn med blokkbokstaver 
 
 
 
 
Jeg bekrefter å ha gitt informasjon om prosjektet 
 
 
…………………………………………………  ………………………….. 
(dato, signatur)      (rolle i studien) 
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5 Spørreskjema for prosjekt Virtuell trening 2019 
 
Skjema nr. ________ 
Dato for utfylling___________ 
 
 
 
1. Informasjon om deg og din skade  
Kjønn ……….                                 Alder: …………. 
Hvilken type skade/sykdom har du? (CP, ryggmargsbrokk, ryggmargsskade, MS eller 
annet) 
………………………………………………………………………………………………….. 
Skadenivå ……………………………………………………………………………………. 
Tidspunkt for skade/sykdom …………………………………………………………. 
Funksjonsnivå (sett et eller flere kryss) 
 Går uten hjelpemidler 
 Går med hjelpemidler.  Hva slags hjelpemiddel ………………………….. 
 Bruker manuell rullestol 
 Bruker elektrisk rullestol 
 Jeg både går og bruker rullestol (vekselbruker) 
 Normal balanse 
 Nedsatt balanse 
 Jeg er selvhjulpen i hverdagsaktiviteter 
 Jeg trenger hjelp i hverdagsaktiviteter 
 
Tilleggsskade/sykdom ………………………………………………………………………………  
2. Hvor ofte går du til fysioterapi? 
 Sjelden eller aldri  
 Har ikke fast fysioterapi   
 1 gang i uken  
 2-3 ganger i uken  
 4-5 ganger i uken  
3. Er du med i idrettslag, helsesportslag, handicapidrettslag, trener på egen hånd.  
 Nei, ingen    Ja, en aktivitet    Ja, flere aktiviteter    Har, men har sluttet    
________________________________________ 
 
4. Hvor skal du trene? 
 
 Studio 99                 Askim  Hjemme 
 
 
5. Har du brukt videokonferanse tidligere? 
 
 Ja                  Nei 
 
 
6. Hvor stor kunnskap vil du generelt si du har om IKT og teknologi? 
 
 Lite               Middels  Mye 
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7. Planlegger du å trene med hjelp av Funcobic treningsvideo/film i tillegg til denne 
Funcobic treningen? 
 
 Ja                  Nei 
 
Hvis ja, hvor mange ganger per uke? 
________________________________________ 
 
8. Trente du før du skadet deg? 
 Ja    Nei     
________________________________________ 
 
9. Hvis ja, hvilken type trening? 
  
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……… 
 
10. Hvilke mål har du for treningen i prosjekt Virtuell Trening vår 2019? 
 
_______________________________________________________________________ 
 
 
 
_______________________________________________________________________ 
 
11. Tror du at du når dette eller disse målene? Sett et kryss på linja. 
         0                  10 
        Nei, ikke sikker              Ja, helt sikker 
 
  
 
12. Er du plaget av smerter i en kroppsdel? 
 Ja    Nei    
 
 
13. Tenk deg siste uke. Hadde du smerter når du hvilte?  
Angi fra 0 – 10 den verdien som best beskriver smertene du hadde. 
  
0 er ingen smerte, 10 er aller verst       
 
           
           
          0            1            2            3            4            5            6
            7            8           9          10 
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14. Hvor mye smerter har du når du er i aktivitet? 
Angi fra 0 – 10 den verdien som best beskriver smertene du hadde. 
0 er ingen smerte, 10 er aller verst       
           
           
          0            1            2            3            4            5            6
            7            8           9          10 
 
          
 
15. Hemmer smertene deg i fysisk trening? 
 
 Ja    Nei     Har ikke smerter 
 
 
 
16. Noen spørsmål om tretthet   
  Helt uenig     Helt enig 
  1 2 3 4 5 6 7 
Min motivasjon er lavere når jeg er sliten og uopplagt.          
     
Fysisk aktivitet gjør meg sliten og uopplagt.            
   
Jeg blir fort sliten og uopplagt.               
At jeg er sliten og uopplagt, virker inn på hvordan jeg fungerer fysisk.      
         
At jeg er sliten og uopplagt, skaper ofte vanskeligheter for meg.      
         
At jeg er sliten og uopplagt, hindrer meg i å opprettholde min fysiske funksjonsdyktighet 
over tid.               
At jeg er sliten og uopplagt, virker inn på evnen til å utføre visse oppgaver og plikter.
               
At jeg er sliten og uopplagt, er et av de tre symptomene som hemmer meg mest.  
             
At jeg er sliten og uopplagt, virker inn på mitt arbeid, mitt familieliv eller min omgang 
med venner og kjente.               
 
 
 
17. Trivsel med fysisk aktivitet og trening. Sett ett kryss for hver av påstandene. 
  Helt enig Litt enig Litt uenig Helt uenig 
 
Jeg er generelt i for dårlig form            
   
 
Jeg synes det ofte er spennende å prøve ut hva jeg orker av fysisk aktivitet    
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Jeg plages en del av at jeg ikke klarer å holde kroppen i form        
       
 
Jeg driver med fysisk aktivitet bl.a. fordi det gir en positiv følelse av å få til noe  
             
 
Å drive med fysiske aktiviteter er for meg viktig bl.a. fordi jeg da kjenner at jeg virkelig 
behersker noe               
 
Jeg tror jeg får til flere typer aktivitet enn andre jeg kan sammenligne meg med  
             
 
Når jeg driver fysisk aktivitet, føler jeg i stor grad at jeg slipper vekk fra hverdagens mas 
og krav               
 
Jeg skulle ønske jeg var i atskillig bedre form enn jeg er         
      
 
18. Ditt forhold til fysisk aktivitet. Sett ett kryss. Regelmessig fysisk aktiv defineres som 
minimum 3 økter à 20 minutter med trening i uka. 
 Jeg er regelmessig fysisk aktiv og har vært det i mer enn seks måneder. 
 
 
  Jeg er regelmessig fysisk aktiv og har vært det i seks måneder. 
 
 
  Jeg er ikke regelmessigfysisk aktiv, men jeg planlegger å bli fysisk aktiv i løpet av kort 
tid, innen en måned. 
 
 
  Jeg er ikke regelmessig fysisk aktiv, men jeg har til hensikt å endre den fysisk inaktive 
atferden i løpet av de nærmeste seks månedene. 
 
 
  Jeg er ikke regelmessig fysisk aktiv, og jeg har ikke til hensikt å endre den fysisk 
inaktive atferden i løpet av de nærmeste seks månedene. 
 
 
 
Takk for at du tok deg tid til å svare! 
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6 Evaluering prosjekt Virtuell trening 2019 
 
Skjema nr. ________ 
Dato for utfylling___________ 
 
 
  
 
Noen opplysninger om deg. Kryss av alternativ som passer for deg eller skriv inn svar: 
 
Jeg deltok fra: 
 Treninglab Studio 99 i Oslo    Mitt eget hjem   Helsehuset Askim  
    
1) Dine mål for Funcobic treningen var:  
 
_______________________________________________________________________ 
 
 
 
_______________________________________________________________________ 
 
2) Nådde du disse målene? Sett et kryss på linja. 
      0         10 
        Nei, ikke sikker              Ja, helt sikker 
 
  
 
3) Har du trent med hjelp av Funcobic treningsvideoen i tillegg til «live» Funcobic 
treningen på tirsdager i perioden? 
 
 Ja                  Nei 
 
Hvis ja, hvor mange ganger? _____________________________ 
 
 
 
4) Har du drevet med annen trening i tillegg? 
 Ja    Nei   
Hvis ja, hvor ofte? __________________________ 
Hvilken type trening? 
_______________________________________________________________________ 
  
  
 
 
5) Nedenfor følger noen påstander. For hver påstand, sett kryss i den ruta som 
samsvarer med i hvilken grad du mener påstanden er riktig. Tenk på den fysiske 
treningen i prosjektet  
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I løpet av prosjektet:  
 
Helt galt                    Helt riktig 
 
1  2  3  4  5  6  7 
 
Har jeg kommet i bedre form ……………. • • • • • • • 
 
Har jeg fått mer overskudd ……………… • • • • • • • 
 
Har det løst opp spenninger  
og stress i kroppen …………………………… • • • • • • • 
 
Har jeg blitt i bedre humør ……………. • • • • • • • 
 
Har jeg gått ned i vekt ………………………. • • • • • • • 
 
Har jeg fått mindre tid til andre ting … • • • • • • • 
 
Har det kostet meg mye innsats ……… • • • • • • • 
 
Har jeg pådratt meg skader ………………. • • • • • • • 
 
Har jeg bedret min fysiske funksjon  
vesentlig     • • • • • • • 
 
 
6) Er du plaget av smerter i en kroppsdel? 
 Ja                  Nei 
Hvis nei, gå til spørsmål 10. 
 
 
7) Tenk deg siste uke. Hadde du smerter når du hvilte?  
Angi fra 0 – 10 den verdien som best beskriver smertene du hadde. 
  
0 er ingen smerte, 10 er aller verst smerte   
           
           
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
          
         
 
8)  Hvor mye smerter har du når du er i aktivitet? 
Angi fra 0 – 10 den verdien som best beskriver smertene du hadde. 
0 er ingen smerte, 10 er aller verst smerte  
           
           
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
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9) Hemmer smertene deg i fysisk trening? 

 Ja                  Nei Har ikke smerter 
 
 
10) Noen spørsmål om tretthet   
  Helt uenig     Helt enig 
  1 2 3 4 5 6 7 
 
Min motivasjon er lavere når jeg er sliten og uopplagt.          
     
Fysisk aktivitet gjør meg sliten og uopplagt.            
   
Jeg blir fort sliten og uopplagt.               
At jeg er sliten og uopplagt, virker inn på hvordan jeg fungerer fysisk.      
         
At jeg er sliten og uopplagt, skaper ofte vanskeligheter for meg.      
         
At jeg er sliten og uopplagt, hindrer meg i å opprettholde min fysiske funksjonsdyktighet 
over tid.               
At jeg er sliten og uopplagt, virker inn på evnen til å utføre visse oppgaver og plikter.
               
At jeg er sliten og uopplagt, er et av de tre symptomene som hemmer meg mest.  
             
At jeg er sliten og uopplagt, virker inn på mitt arbeid, mitt familieliv eller min omgang 
med venner og kjente.               
 
 
  
11) Ditt forhold til fysisk aktivitet. Sett ett kryss. Regelmessig fysisk aktiv defineres 
som minimum 3 økter à 20 minutter med trening i uka. 
 Jeg er regelmessig fysisk aktiv og har vært det i mer enn seks måneder. 
 
 
  Jeg er regelmessig fysisk aktiv og har vært det i seks måneder. 
 
 
  Jeg er ikke regelmessigfysisk aktiv, men jeg planlegger å bli fysisk aktiv i løpet av kort 
tid, innen en måned. 
 
 
  Jeg er ikke regelmessig fysisk aktiv, men jeg har til hensikt å endre den fysisk inaktive 
atferden i løpet av de nærmeste seks månedene. 
 
 
  Jeg er ikke regelmessig fysisk aktiv, og jeg har ikke til hensikt å endre den fysisk 
inaktive atferden i løpet av de nærmeste seks månedene. 



32 
 

 
 
 
 
 
12) Trivsel med fysisk aktivitet og trening. Sett ett kryss for hver av påstandene. 
  Helt enig Litt enig Litt uenig Helt uenig 
 
Jeg er generelt i for dårlig form            
   
 
Jeg synes det ofte er spennende å prøve ut hva jeg orker av fysisk aktivitet    
           
 
Jeg plages en del av at jeg ikke klarer å holde kroppen i form        
       
 
Jeg driver med fysisk aktivitet bl.a. fordi det gir en positiv følelse av å få til noe  
             
 
Å drive med fysiske aktiviteter er for meg viktig bl.a. fordi jeg da kjenner at jeg virkelig 
behersker noe               
 
Jeg tror jeg får til flere typer aktivitet enn andre jeg kan sammenligne meg med  
             
 
Når jeg driver fysisk aktivitet, føler jeg i stor grad at jeg slipper vekk fra hverdagens mas 
og krav               
 
Jeg skulle ønske jeg var i atskillig bedre form enn jeg er         
      
  
13) Hvor fornøyd er du med Funcobic treningen generelt? 
  
Svært misfornøyd     Svært fornøyd 

1       2            3     4           5 
 
 
 
14) Hvor fornøyd er du med treningsintensiteten? 
  
Svært misfornøyd     Svært fornøyd 
 

1       2            3     4           5 
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15) I hvilken grad har du opplevd gruppefølelse/gruppetilhørighet i Funcobic 
 treningsgruppen?  

I liten grad       I svært stor grad 
 

1       2            3     4           5 
 
16) Har du fått kontakt med teknisk ansvarlig/trener/prosjektleder når det har  vært 

behov for det? 
 
 Ja    Nei   
Kommentar: 
___________________________________________________________ 

  
17) Hvordan har du opplevd kommunikasjon med Funcobic gruppen via skjerm?
  

Svært dårlig       Svært bra 
  
 1       2            3     4           5 

Kommentar: 
___________________________________________________________ 

 
18) Har det vært viktig for deg å kunne kommunisere med de andre i Funcobic 
 gruppen? 

I liten grad       I svært stor grad 
 

1       2            3     4           5 
 Kommentar: 
 ___________________________________________________________ 
  
19) I hvilken grad har du savnet teknologisk verktøy i tillegg, eks. gruppechat?  
 

Ikke i det hele tatt       I svært stor grad 
 

1       2            3     4           5 
 Kommentar: 
 __________________________________________________________ 
  
20) Hvor fornøyd er du med videokonferanseløsningen generelt? 
  

Svært misfornøyd     Svært fornøyd 
 

1       2            3     4           5 
 
 
21) Hvordan opplevde du lyd- og bildekvaliteten? 

Svært dårlig       Svært bra 
 

1       2            3     4           5 
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22) Hvordan opplevde du skjermbildet / layout av instruktør og deltagere?  

Svært dårlig       Svært bra 
 

1       2            3     4           5 
 
  
23) Var de andre deltagerne godt synlige på skjermen? 
  Ja                  Nei 
 
 ___________________________________________________________ 
  
  
24) Opplever du videokonferanseløsningen som brukervennlig?   
 
 Svært lite brukervennlig    Svært brukervennlig 
  

1       2            3     4           5 
  

Kommentar: 
 ___________________________________________________________ 
  
  
  
  
25) Har det forekommet tekniske vanskeligheter underveis? (nettforbindelse,
 programvare, innlogging, tilleggsutstyr, lyd/bilde) 
  

Ikke i det hele tatt       I svært stor grad 
  

1       2            3     4           5 
 
 Kommentar: 
 ___________________________________________________________ 
  
 
26) I hvilken grad har de tekniske vanskelighetene påvirket Funcobic treningen? 
  
 I liten grad       I svært stor grad 
 
 1       2            3     4           5 
  
 Kommentar: 
 _______________________________________________________________________ 
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27) I hvilken grad ble de tekniske vanskelighetene løst? 
  

I liten grad       I svært stor grad 
 

1       2            3     4           5 
 

Kommentar: 
_______________________________________________________________________ 

 
 
28) I hvilken grad opplevde du god ivaretagelse av ditt personvern? (Samtykke  til 
deltakelse og taushetsplikt.)   

I liten grad       I svært stor grad 
 

1       2            3     4           5 
 

Kommentar: 
_______________________________________________________________________ 

 
 
29) Har du fått tilstrekkelig informasjon om sikkerhet i videokonferanseløsningen? 
 Dvs. hvordan den tekniske løsningen hindrer at uvedkommende får tilgang?  
  
 I liten grad       I svært stor grad 
  
 1       2            3     4           5 
  
 Kommentar: 
  
 _______________________________________________________________________ 
  
  
30) Ville du anbefalt videooverført gruppetrening til andre? 
  

 Ja    Nei   
 
Kommentar: 

 _______________________________________________________________________ 
 
 
31) Har du forslag til forbedring av treninger/eventuelt andre tilbud via 
 videokonferanse? 
 

Kommentar: 
 _______________________________________________________________________ 
  

______________________________________________________________________ 
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7 Tilleggsspørsmål til de som trente hjemmefra Virtuell trening 2019 
 
  
 
 
 
1) Hvordan opplevde du nedlastning av programvaren? 
 

Svært vanskelig      Svært lett 
 

1       2            3     4           5 
 
 
2) Videokonferansesystemet: 

Hvordan opplevde du innlogging og oppringing via programvaren? 
Svært vanskelig      Svært lett 

 
1       2            3     4           5 

 
 
3) Hvordan opplevde du å koble til kamera og mikrofonhøytaler? 

Svært vanskelig      Svært lett 
 

1       2            3     4           5 
 
 
4) IT- support 

Hvordan opplevde dere den tekniske opplæringen i forkant? 
Svært dårlig       Svært bra 

 
1       2            3     4           5 

 
 
5) Tidsbruk på å få det tekniske på plass? Synes dere det var verdt tidsbruken?  
  Ja                  Nei 
 
 Hvorfor/hvorfor ikke? 

_______________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________ 
 
 
 
  
6) Hvordan opplevdes den tekniske testingen med IT-personell?  

Svært dårlig       Svært bra 
 

1       2            3     4           5 
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7) I hvilken grad er teknisk test nødvendig eller ikke? 

I liten grad       I svært stor grad 
 

1       2            3     4           5 
 

Kommentar: 
___________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________ 

 
8) Hvordan opplevdes support fra teknisk personell underveis i prosjektperioden? 
 

Svært dårlig       Svært bra 
 

1       2            3     4           5 
 
 
 
9) Finnes det lignende aerobic tilbud som du kan delta på i ditt nærområde? 
 

 Ja    Nei   
Kommentar: 
___________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________ 

 
 
 
 
Takk for at du tok deg tid til å svare! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


