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Quintet AS spesialiserer seg på hjelpemidler for inkontinens, bekkenbunnstrening, smertelindring, 
muskelrehabilitering og seksuell helse. Innen inkontinensbehandling tilbyr vi en serie elektrostimulatorer 
og EMG biofeedbackapparater. For smertelindring og muskelrehabilitering har vi et utvalg av TENS- og 
TEMS-apparater. Behandling med elektrostimulering, EMG biofeedback, bekkenbunnstrening og TENS 
har dokumentert effekt for ulike diagnoser. Innen seksuell helse tilbyr vi bl.a. vaginalt dilatorsett, manuell 
og elektrisk penispumpe og ulike vibrasjonsapparater. Les gjerne mer på www.quintet.no 

Vulvodyni
(tidligere vestibulitt) kjenne-
 tegnes av smerter ved innføring 
av enten tampong, penis eller annen berøring i skjedens  
inngangsparti vestibulum og rammer hovedsakelig  
unge kvinner. Smerten beskrives som brennende,  
sviende og har ukjent årsak. Studier viser et øket an-
tall nerveendinger og/eller overfølsomhet i vestibu-
lære slimhinner hos de som rammes. Tilstanden er 
assosiert med et negativt kroppsbilde, katastrofe-
tenkning og gjentatte samleier uten lyst. En pasient 
uttrykte det slik: Jeg har fått stressvagina... 
(Fortsettelse på neste side.)

Smerter i starten, under og/eller etter samleie 
har ulike årsaker og trenger derfor å behandles 
forskjellig. Felles for mange av kvinnene som 
kommer til behandling, er langvarig utredning 
eller manglende behandlingstilbud. Heldigvis 
er kunnskapen om denne type smertetilstander 
økende gjennom formidling fra nasjonale kom-
petansesentre og annen kursvirksomhet i regi 
av for eksempel Quintet AS, Legeforeningen og 
NFF. Den første verdens-
kongressen i Abdominal 
and Pelvic Pain finner sted
i Amsterdam 30. mai – 
1. juni 2013:  
www.pelvic-painmeeting.com 

 
Av Kjersti Hatlebrekke

Oversikt over fysioterapeuter
På hjemmesiden vår finner du nå en 
oversikt over fysioterapeuter som 
jobber med bekkenbunnstrening med 
EMG biofeedback og elektrostimu-
lering i Norge. Vi får ukentlig hen-
vendelser fra kvinner og menn som 
ønsker å vite hvem som kan tilby 
opplæring, behovet for en over sikt 
har derfor vært tilstede en stund. 

Vi håper også at oversikten kan 
være nyttig for helsepersonell som 
system atisk henviser pasienter til 
kirurgi og medi kamentell behand-
ling, uten at gode konservative til-
tak blir forsøkt først. Vi jobber også 
med en tilsvarende oversikt over 
poliklinikker og spesialsykepleiere  
som tilbyr EMG biofeedback og 
elektrostimulering. 

Har du lyst til å jobbe hos oss?
Er du fysioterapeut eller sykepleier og har lyst til å gjøre 
noe nytt? Vi har en spennende stilling ledig som avdelings-
leder med fag- og personalansvar hos oss. Se fullstendig 
utlysning på vår hjemmeside, hos www.finn.no eller hos 
www.manpower.no. 

Vi har også ledige oppdragsvikariater innen kurs og doku-
menta sjon. Vi avholder kurs over hele Norge innen våre 
fagfelt, kanskje du kunne tenke deg å jobbe deltid med 
dette? Vi publiserer også jevnlig faghefter der diagnoser 
og behandlingsvalg blir omtalt. Kanskje du ønsker å dele 
din ekspertise i samarbeid med oss?

Vil du vite mer, kontakt Hanna på 90747968 eller hs@quintet.no.



Det kliniske bildet indikerer også at plagene kan oppstå 
etter en antibiotikakur med påfølgende behandling for 
sopp og endrede forhold i vaginal bakterieflora. 

Et behandlingsopplegg som fungerer godt for mange er:
• grundig informasjon om tilstanden for å redusere angst.
• bruk av Xylocain krem hver kveld i ca. 6 uker for 
 å redusere overfyring fra vestibulære nerveendinger   
 (ad modum Vulvaklinikken, Rikshospitalet). Andre 
 anbefaler også Xylocain på dagtid i tillegg til kveld.
• innlæring av dyp abdominal pusteteknikk for å fremme 
 avspenning i bekkenbunn. 
• gradvis tøyning av skjede-
 inngangen med et vaginalt
 dilatorsett. 

Feminaform dilatorsett fra Quintet er spesielt velegnet 
fordi den spissede utformingen gjør innføring enklere og 
mer skånsom. Bruk av litt Ovesterin krem og vagitorier/
gele med lakto basillus kan også virke reparerende på irri-
terte vestibulære slimhinner. Andre kolleger viser til god 
effekt av bekkenbunnsøvelser og instruksjon i egentøyning 
av m. bulbospongiosus.

Partiell vaginisme
Stramhet og av verge reaksjoner i den ytre bekkenbunns-
muskelen som omkranser skjede åpningen, m. bulbospon-
giosus, led sager ofte diag nosen vulvodyni. Man må derfor 
behandle både de vestibulære og muskulære smertene 
samt den kognitive komponenten av en angstfylt tilstand. 
Vaginisme og partiell vaginisme kan oppstå som et resul-
tat av traumatiske opplevelser i forbindelse med fødsler, 
gyne kolo giske undersøkelser eller seksuelle overgrep. 

Kroniske underlivssmerter 
defineres som asykliske med mer enn seks måneders varig-
het. Disse smertene beskrives ofte som dype, murrende 
og utstrålende til lyske, sete/perineum. De oppstår helst 
under og/eller etter samleie. 

Langvarig sitting og ståing kan provosere smertene på lik 
linje med kulde og tradisjonelle styrkeøvelser for bekken-
bunn. Endometriose, underlivsoperasjoner, stråleskader, 

vedvarende bekkensmerter, overgrep og interstitiell cystitt  
er noen av årsakene til at kvinner utvikler 
kroniske smerter i under livet. 

Behandling inkluderer blant annet:
•  informasjon.
• innlæring av abdominal pusteteknikk.
• utprøving av TENS for organ- og 
 muskelsmerte via henholdsvis hypo-
 gastrikus- og pudendalnervene.
• EMG biofeedback for avspenning og 
 fleksibilitet i bekkenbunn. 
• elektrostimulering for smertedemping. 

Dyspareuni 
beskriver variable smerter ved innføring eller forsøk på 
innføring og brukes gjerne om samleiesmerter som opp-
står på grunn av et for lavt nivå av det kvinnelige kjønns-
hormonet østrogen etter fødsel og overgangs alder. De 
vaginale slimhinnene blir tynne, såre og produserer mindre 
fuktighet, noe som gir mer friksjon. 

Dyspareuni av hjelpes ved bruk av:
• vaginal østrogenkrem. 
• glidemiddel.
• Omega 7 fettsyre er kjent for å kunne motvirke tørrhet 
 i kroppens slimhinner generelt og er et hormonfritt 
 alternativ sammen med det fuktig hetsgivende middelet 
 Replens. 

Smerter ved samleie i kombinasjon med plagsom og ved-
varende kløe og/eller sprekkdannelse kan være en indika-
sjon på hudlidelse som trenger utredning og behandling.

Sexologisk rådgivning inkluderer behandling av lystproble-
matikk og veiledning i hvordan samleie kan gjenopptas 
på en skånsom måte.

Artikkelen er i hovedsak basert på studier av forekomst 
og be handling av omtalte smertetilstander. Detal jert in
formasjon om behandling og en utfyllende referanseliste 
er tilgjengelig hos Quintet. 

Artikkelforfatter Kjersti Hatlebrekke er fysiotera peut, spesia
list i kvinnehelse MNFF og sexologisk rådgiver MNFKS. Hun  
har mer enn tjue års erfaring med undersøkelse og be
hand ling av dysfunksjon i bekken bunn og holder foredrag/
under viser i emnet ved Høgskolen i Bergen og Universi tetet 
i Agder. Kjersti Hatlebrekke har tidligere arbeidet i en 
bistilling som faglig rådgiver hos Quintet AS.

Er du deltaker på  
Quintet-kurs får du 
prøve apparatene

På våre kurs tilbyr vi alle deltakere 
å prøve apparater, prober og elek-
troder på seg selv på kursdagen. 
Dette er den beste måten å bli trygg 
på, når en selv skal instruere sine 
pasienter. 

Vi får mange tilbakemeldinger fra
fornøyde deltakere, og har fått lov
til å dele denne tilbakemeldingen
fra en fysioterapeut som deltok på
et av våre kurs i 2012: 

Hei Quintet!

Jeg var på halvdagskurs med dere i Kristiansand i mars, tror jeg det 
var, hvis dere husker meg? Det var nyttig faglig, men også personlig. 
Jeg fikk en skikkelig a-ha-opplevelse etter å ha prøvd apparatet jeg fikk 
låne! 

Jeg fikk øyeblikkelig bedring i lekkasjeproblemene bare etter utprøvingen 
i Kristiansand. Jeg kunne ikke helt tro det, og ventet nesten to uker før 
jeg brukte apparatet igjen bare for å kjenne om det var innbildning. Jeg 
kunne plutselig hoste og nyse uten problemer. 

Jeg har ikke hatt behov for å bruke maskinen regelmessig, og kunne etter 
kort tid jogge nesten uten problemer. Det er bare en gang i blant jeg 
kjenner på noe svakhet.... Mine seks måneders utlån er nesten utløpt, 
men jeg kunne tenke meg å kjøpe maskinen. Går det an? 

Hilsen fornøyd fysioterapeut og kursdeltaker



Quintet AS inngår ramme-
avtale med NAV om seksual-
tekniske hjelpemidler
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Av Hanna Solberg

Fra 1. mars 2013 kan 
tre av våre hjelpemid-
ler innen seksuell helse 
rekvireres kostnads-

fritt av lege. Dette gjelder vårt dilatorsett Femina-
form, fingervibrat oren Chandra og vår manuelle 
ereksjonspumpe fra Noogle berry. 

Alle autoriserte leger i Norge kan rekvirere seksu-
al tekniske hjelpe midler, og stønad gis til personer 
som har dårlig eller ingen seksuell fungering som 

følge av sykdom eller funksjonshemming. 

Du kan lese mer om vilkårene på www.nav.no. Her 
kan du også laste ned blankett 10-06.06 som brukes 
til bestilling (honorartakst L25 kan benyttes ved 
utfylling). Link til blanketten finner du også på vår 
hjemmeside www.quintet.no.

Seksuell helse er et relativt nytt satsningsområde 
i Quintet, og vi gleder oss til å engasjere oss mer 
innen dette spennende og viktige fagfeltet.

Nye brosjyrer fra Quintet
Nye informasjonsbrosjyrer om Seksuell helse og enkle hjelpemidler og Smerte 
lindring og muskelrehabilitering er nå tilgjengelig. Vi har også foretatt et nytt 
opptrykk av vår populære brosjyre Kunsten å holde tett – hjelp til  selvhjelp 
for deg med inkontinens og andre dysfunksjoner i bekkenbunnen.

Ta kontakt, så sender vi deg brosjyrer.

Noogleberry manuelle  
ereksjonspumpe
Benyttes i forbindelse med erektil  
dysfunksjon. Pumpen er lydløs, meget 
diskret og gir raskere effekt sammen-
lignet med automatiske pumper. Den 
er også et mye rimeligere alter nativ. 
Passer godt for menn som ønsker et 
non-invasivt, ikke-medikamentelt 
alter-
nativ.

Chandra fingervibrator
Chandra er en liten, hendig finger-
holdt stimulator. Tross størrelsen  
har den kraftig effekt med en 
vibrasjons frekvens på 110 Hz.  
Chandra har delikat design, duse 
farger og er meget funksjonell. 

Feminaform dilatorsett
Benyttes ved vaginisme, vulvodyni, 
etter vaginal kirurgi og ved stråle-
skader når skjeden må holdes tøyelig 
og flek sibel for å hindre arrdannelser 
og vaginal stenose. Spisset tupp, fem 
tykkelser, der den minste er kun 8-
15 mm.

PRODUKTER FOR
SEKSUELL HELSE



Terapeut
Fysioterapeut Kjersti Smee Jensen, spesialist i gynkolo-
gisk og obstetrisk fysioterapi, Fysioteam, Hamar.

Pasient
Kvinne 73 år, født to barn (-64 og -67), siste komplisert 
og førte til mulig sfinkterruptur. Utredning kir. poliklinikk; 
ultralyd viser intakt anal sfinkter. Pga høy alder er ikke 
kirurgi aktuelt, og hun blir henvist til konservativ be-
handling. Hun har ventet lenge med å oppsøke hjelp for 
problemet da hun opplever det flaut og pinlig. Det har i 
mange år vært fortrengt. 

Anamnese
Mangeårig plaget med fekal inkontinens  
og ufrivillig luftavgang, økende i de 
siste par årene. Periodevis også urin-
lekkasje, men hun opplever dette bety-
delig mindre pro blematisk. KOLS, ofte 
hostekuler. Hun sluttet å røke for 5 
år siden, gikk da opp 14 kg og synes 
dette forverret lekkasjeplagene. Hun 
trener regelmessig hos fysioterapeut 
og går daglige turer, men opplever da 
flatusinkontinens. Det er også vanske-
lig å holde igjen ved trang, og hun har 
veldig liten kapasitet til å utsette.

Behandling
Knipekraft, utholdenhet og kvalitet blir 
vurdert med bruk av Camtech trykk-
måler. Hun har en voluntær kontrak sjon, 
svak og med betydelig bruk av samtidig 
gluteale og abdominale hjelpemuskler.  
Foreløpig ønsker hun ikke bruk av 
Neuro Trac da hun har et stort tabu-
belagt forhold rundt problematikken og 
er sterkt tvilende til om hun vil mestre  
apparatet. Det bevisstgjøres riktig bruk  
av bekkenbunnsmuskulaturen, og det 
legges opp daglig tren ings regime med 
indi viduell oppfølging hos meg. Etter  
8 uker gjøres det retest av styrke og 
evaluering av foreløpig status. Hun 
har da ingen vesentlig endring av  
symp tombilde, og det er fortsatt 
”uryddig” bruk av bekkenbunn med 
både gluteale og abdominale hjelpe-
muskler.

Det søkes og innvilges bruk av Neuro-
Trac ETS med anal probe. Det settes 
av en klokketime til hver konsultasjon.  
EMG ved bruk av NeuroTrac ETS viser  
hvileverdi rundt 5 mV og et volun tært 
knip på 14 mV med evne til hold mel-
lom 4 og 6 sek (Se statistikk og graf 
øverst til høyre). Det testes ut ulike 
innstillinger med elektro stimulering. 
Hun responderer fint på 20 Hz, 300 

msek pulsbredde, 1,8 sek ramp up. Første 
sensible terskel er 22 mA, og ved 42 mA 
regi streres  en kontraksjon med et fint synlig 
innover løft av Anuform probe og perineum. 
Det startes med 12 min behandlingstid, 10 sek 
work (stimuler ingstid) etterfulgt av 10 sek 
rest (pause). EMG biofeedback-delen stilles 
inn med et treningsprogram med 5 repeti-
sjoner – 4 serier. Hold 6 sek med terskelverdi 
15 mV ut før es i etter kant. Det legges opp til 
bruk av Neuro Trac ETS annen hver dag. 

Jeg følger henne tett 
opp de to første måned-
ene, deretter kontroll én 
gang i måneden. Både 
trenings program og strøm 
juster es etter hvert med 
økende dosering og krav.  
Hun har en meget fin pro-
gresjon på kvalitet og  
klarer nå en bedre iso-
lert bruk av bekkenbunn med lengre 
holdetid, samt puste under veis på 
kontrak sjon en. De siste ukene gjøres 
det også trening og mål inger i stå-
ende stilling. Hun tole rerer bra strøm og 
ligger mellom 60-70 mA i strømstyrke.

Resultat og videre vedlikehold
Hun har fulgt opp behandlingsløpet 
meget godt med systematisk og kon-
sentrert fokus på arbeidsoppgaver.  
Etter 5 måneder har hun oppnådd stor  
forbedring, og hun har den siste måned -
en vært helt symptomfri. De siste av-
lesningsverdiene måles nå til 33,8 mV 
ved voluntært knip. Hvileverdien ligger 
på 1,2 mV (Se statistikk 
og graf nederst til 
venstre). Det er 
også betydelig for -
bedret kvalitet med 
mini mal bruk av 
hjelpemuskler.

Det avtales vedlike- 
holdstrening og  
settes opp time til  
kontroll om 5  
måneder. 
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Quintet AS ble etablert i 1999, og har siden opp-
starten arbeidet for å tilby kvalitetsprodukter, 
faglig kompetanse og god veiledning og service 
innenfor produktområdene våre. Dette fokuserer 
vi på hver dag, noe som gir trygghet for våre 
kunder og samarbeidspartnere.

Quintet AS 
P.b. 97 Bønes, N-5849 Bergen 
Tlf. (+47) 55 98 15 55
Faks (+47) 55 98 15 56
post@quintet.no 
www.quintet.no
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Anal sfinkter insuffisiens

Utskrift fra NeuroTrac software: De 
to øverste utskriftene viser stati stikk 
og graf ved oppstart. De to ned erste 
viser statistikk og graf etter 5 måned ers 
trening.

Quintet kommenterer
Les gjerne vår artikkel om analinkon
tinens i vårt Nyhetsbrev nr. 3, okt. 
2011. Her skriver og forklarer vi litt 
nærmere om valg av ulike parametre 
ved bruk av elektrostimulering og 
EMG biofeedback.


