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Foredragsholdernotater
Presentasjonsnotater
God ettermiddag alle sammen.Takk for invitasjonen.Mitt navn er Trond Haugmark, jobber nå som bedriftssykepleier I Veidekke I Oslo, som var min opprinnelige job før jeg startet på doktorgraden I 2016. I de neste 15 minuttene skal jeg presentere deler av mitt doktorgradsarbeid. I tittelen henspeiler multicomponent rehabilitation programme til et sammensatte rehabiliteringsprogram som har bestått av kurs I Livstyrketrening etterfulgt av fysisk aktivitet på en kommunal Frisklivssentral. 



Bakgrunn for studien

Målet med prosjektet

Metoder og resultat

Hva kan vi ta med oss videre?

Foredragsholdernotater
Presentasjonsnotater
Videre vil jeg si noe om bakgrunnen for og målet med studien, litt om metodene og resultatene før jeg går over til det vi kan ta med oss videre. Lysbildene blir en blanding av engelsk og norsk.



Fibromyalgi
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Presentasjonsnotater
Aller først litt om diagnosen fibromyalgi. 



Diagnosekriterier for fibromyalgi

The American College of Rheumatology

1990-kriterier

2010-kriterier

2011-kriterier

• Konsultasjon med lege
• Telle trykkømme punkter
• Smerte ≥ 3 mnd.

• Konsultasjon med lege
• Sum av kroppskart og 

symptomtrykk
• Symptomer ≥ 3 mnd.

• Modifiserte 2010-criteria
• Selvrapportert symptomtrykk
• Brukes i diagnostikk og forskning

Foredragsholdernotater
Presentasjonsnotater
Det finnes per i dag ingen objektive biomarkører så diagnosen fibromyalgi er basert på symptomer og alvorlighetsgrad av symptomene.De første diagnostiske kriteriene ble publisert i 1990 av American College of Rheumatology. Trykkømmepunkter på kroppen var da sentralt. 1990-kriteriene ble revidert og igjen endret i 2011. Trykkømmepunkter ble erstattet med smertefulle områder på kroppen og grad på symptomer. 



Fibromyalgi (FM)

Søvnforstyrrelser og 
utmattelse/lite energi 

Ukjent årsak

Utbredte 
muskelsmerter

Stor helseutfordring
www.flickr.com
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Presentasjonsnotater
Et av hovedsymptomene på fibromyalgi er utbredte muskelsmerter.



EULAR recommendations in the management of FM 

Macfarlane GJ, Kronisch C, Dean LE, et al
EULAR revised recommendations for the management of fibromyalgia
Annals of the Rheumatic Diseases 2017.
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Presentasjonsnotater
I dag finnes det ingen tilgjengelige behandlinger som kan kurerer fibromyalgi. Den medikamentelle behandlingen som er tilgjengelig er kun symptomlindrende og ofte ikke tilstrekkelig.I internasjonale kunnskapsbaserte behandlingsanbefalinger, som hos EULAR, er ikke-medikamentell behandling som undervisning og fysisk trening førstevalget. I tillegg anbefales kognitive mestringsprogrammer for de som synes sykdommen er vanskelig å håndtere. 
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Presentasjonsnotater
Den norske samordningsreformen skulle sikre bedre og tilgjengelig helsehjelp, gjerne i lokalsamfunnet.



History and physical examination

Prompt diagnosis

Patients education and information

Management/ treatment Strength of recommendation

Aerobic and strengthening exercise Strong for

Cognitive-behavioural therapy Weak for

Multicomponent therapies Weak for

Acupuncture or hydrotherapy Weak for

Meditative movement therapies and mindfulness-based stress reduction Weak for

EULAR recommendations in the management of fibromyalgia 

Foredragsholdernotater
Presentasjonsnotater
En kombinasjon av psykologisk behandling og fysisk aktivitet kan ha gunstige effekter på smerter og FM-symptomer. Hensikten har vært å øke grad av livskvalitet og fysisk aktivitet. Derfor kombinerte vi flere komponenter fra EULAR-anbefalingene, som kurs i Livsstyrketrening og fysisk aktivitet til et sammensatt rehabiliteringsprogram.



Å undersøke effekten av et sammensatt 
rehabiliteringsprogram i primærhelsetjenesten for 

pasienter med fibromyalgi

Referred by GP
Prompt 

diagnosis by 
rheumatologist

Patient
education VTP Physical

exercise
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Presentasjonsnotater
Den overordnede hensikten med studien var å; evaluere effekten av et sammensatt rehabiliteringsprogram i primærhelsetjenesten for pasienter med fibromyalgi. Kunne det bidra til å minske deltakernes symptomtrykk, øke den fysiske aktiviteten og deltakelse i arbeidslivet?



Paper II and III: Protocol article and RCT

Haugmark T, Hagen KB, Provan SA, et al BMJ Open 2018

Foredragsholdernotater
Presentasjonsnotater
Vi publiserte en protokollartikkel til ….



Paper II and III: Protocol article and RCT

Haugmark T, Hagen KB, Provan SA, et al
BMJ Open 2021

Foredragsholdernotater
Presentasjonsnotater
Til denne randomiserte kontrollerte studien.Kåre Birger Hagen har vært min biveileder, Sella Provan en av revmatologene, Geir en kollega og Heidi Zangi har vært min hovedveileder. 



Intervention
(n=85)

Control
(n=85)

Age, median (min, max) 44 (26, 52) 41 (24, 51)

Gender, female, n (%) 78 (92%) 81 (95%)

Symptoms duration, years, median (min, max) 10 (1, 32) 7 (1, 30)

Pain last week (NRS 0-10), mean (SD) 6.7 (1.6) 6.8 (1.9)

Fatigue last week (NRS 0-10), mean (SD) 7.5 (2.0) 7.4 (2.0)

Sleep last week (NRS 0-10), mean (SD) 6.8 (2.3) 7.1 (2.5)

Baseline data

Control phase

Participants: patients (age 20-50) diagnosed with fibromyalgia according to the 
American College of Rheumatology 2010 criteria 

Referred to rheumatologist, n=289
Participated in patient education, n=208

Foredragsholdernotater
Presentasjonsnotater
Deltakerne til studien ble rekruttert fra Oslo, Bærum og seks kommuner i Øvre Romerike. 289 deltakere ble henvist fra fastlege til revmatolog ved Diakonhjemmet sykehus.



Patient 
education 

programme

Consultation 
with 

rheumatologist

Baseline 
questionnaire

Intervention group
Vitality Training Programme

Control group
Treatment as usual

Healthy life centre

Vitality Training 
Programme 

+ Healthy life centre
Treatment as usual

3 month 
questionnaire

12 month 
questionnaire

Pre-baseline Baseline 12 months3 months Post-intervention

Time
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Etter tolv måneder fra første spørreskjemapakke, mottok pasientene det siste spørreskjemaet. Kontrollgruppen fikk tilbud om rehabiliteringsprogrammet etter at alle data var samlet inn.  



Paper IV: The observational exploratory study

Haugmark, T., Hagen, K.B., Provan, S.A. et al. (2021)

Foredragsholdernotater
Presentasjonsnotater
Siden vi ikke fant noen forskjell mellom gruppene fra rehabiliteringsprogrammet, ble resultatene fra alle deltakerne i studien analysert for å se om det var mulig identifisere pasientgrupper med ulike sykdomsforløp. 



Konklusjoner

Resultatene fra denne 
randomiserte kontrollerte 
studien viste at 
rehabiliteringsprogrammet ikke 
ga relevant bedring i smerter, 
utmattelse, søvn eller 
emosjonell helse i tiltaksgruppen 
sammenlignet med 
kontrollgruppen. 

Artikkel III Artikkel IV

Observasjonsstudien identifiserte to 
grupper med PDS-løp: én gruppe uten 
forbedring og én gruppe som forbedret 
seg noe i løpet av studieperioden.
Vi fant ingen forskjeller i baseline-
karakteristikker mellom de to gruppene.

Foredragsholdernotater
Presentasjonsnotater
Observasjonsstudien identifiserte to grupper med PDS-løp: én gruppe uten forbedring og én gruppe som forbedret seg noe i løpet av studieperioden.Vi fant ingen forskjeller i personlige karakteristika som kunne forklare forskjellen mellom de to gruppene. 



Implikasjoner

Kurs i Livsstyrketrening 
økte evnen til å være 
mindful, men hva dette vil ha 
å si på lengre sikt, trenger å 
utforskes videre.

Hva som kan styrke 
etterlevelse av 
intervensjoner med fysisk 
aktivitet trenger å forskes 
videre på. 

Artikkel III Artikkel IV

Bevegelsen på tvers av 
PDS-kategorier vist i denne 
studien kan være med å 
utfylle kommunikasjon
mellom klinikere og 
pasienter om 
alvorlighetsgrad og 
håndtering av 
fibromyalgisymptomer.

Foredragsholdernotater
Presentasjonsnotater
Så, hvilken kunnskap kan vi ta med videre fra denne avhandlingen?Kurs i Livsstyrketrening økte evnen til å være mindful, men hva dette vil ha å si på lengre sikt, trenger å utforskes videre. De fleste deltakerne fullførte kurs i Livsstyrketrening, men det var kun et fåtall som begynte på eller gjennomførte fysisk aktivitet ved Frisklivssentralen. Av de 85 i tiltaksgruppen, deltok totalt 75 pasienter i kurs i Livsstyrketrening og 32 i et 12-ukersprogram med fysisk aktivitet ved Frisklivssentral. Hva som kan styrke etterlevelse av intervensjoner med fysisk aktivitet trenger derfor å forskes videre på. Bevegelsen på tvers av PDS-kategorier vist i denne studien kan være med å utfylle kommunikasjon mellom klinikere og pasienter om alvorlighetsgrad og håndtering av fibromyalgisymptomer.



Oppsummert

Mennesker med fibromyalgi lever med høy symptombelastning

Individuelt tilpasset fysisk aktivitet

Kurs i Livsstyrketrening førte til en økt evne til oppmerksomt 
nærvær i dagliglivet

Mennesker med fibromyalgi trenger sannsynligvis en enda mer 
individuelt tilpasset tilnærming
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Presentasjonsnotater
Til slutt en oppsummering: Resultatene fra studien viste at mennesker med fibromyalgi lever med en høy symptombelastning. Tilbudet ved Frisklivssentralene er ikke nødvendigvis godt nok tilpasset denne gruppen. Hva som kan bidra til at personer med fibromyalgi blir mer fysisk aktive må derfor forskes videre på. Kurs i Livsstyrketrening førte til en økt evne til oppmerksomt nærvær i dagliglivet, men ingen endring i symptomer eller opplevelse av egen helsetilstand. Flere av deltakerne i studien svarte på de samme spørreskjemaene to år etter avsluttet studie. Resultatene viste en liten bedring i smerter, tretthet og tro på egen mestringsevne, men vi kan ikke si om dette er et resultat av intervensjonen de har vært med på. Mennesker med fibromyalgi trenger sannsynligvis en enda mer individuelt tilpasset tilnærming.



18https://www.vid.no/studier/livsstyrketrening-videreutdanning/
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Det er utdanninger i Oslo, Bergen og Stavanger. LesVi to livsstyrketrenerne i Veidekke starter kurs i livsstyrketrening nå i oktober for ansatte som ønsker å øke sin mestringsevne, står i fare for å bli sykemeldt eller er sykemeldt. Vi skal ha informasjonsmøte for de som er interessert på Verdensdagen for psykisk helse 10. oktober. Dette har blitt veldig godt mottatt og jeg gleder meg. 

https://www.vid.no/studier/livsstyrketrening-videreutdanning/


Avhandlingen
https://www.duo.uio.no/handle/10852/93163
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Hvis noen er interessert I et eksemplar av avhandlingen min har jeg med noen. Det er også ledige plasser på utdanningen her I Bergen ved VID på Haraldsplass for å bli Livsstyrketrener. Ta kontakt om noen er interessert I mer informasjon. Siste slide



Takk for oppmerksomheten!

Trond Haugmark
Mobil 951 307 95
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