
Clara Karoliussen er spesialfysio
terapeut i kvinnehelse, Klinikk for 
kliniske servicefunksjoner ved  
St. Olavs Hospital. Jobber 100 % 
poli klinisk innenfor inkontinens og 
vulvalidelser.

Quintet AS: 
Hvordan bruker du elektrostimulering 
(ES) og biofeedback (BF) ved diag
nosen vestibulodyni?

Karoliussen:
Det varierer om BF og ES tilbys ved første konsultasjon. 
Enkelte pasienter er ikke mottakelige for mer enn ett 
behan dlingstiltak ved oppstart, og da må det avveies om 
en skal starte med kun BF/ES eller annen type be handling. 
Av og til har en pasient erfaringer som gjør at det å sette 
en probe i skjeden ikke er aktuelt (f.eks ved overgrep). 
Noen er mer fremmedgjorte for 
appa ratur og/eller det å sette  
prober i skjeden, mens andre 
har stor tiltro til denne type 
behandling. For dem som har 
dårlig kroppskontakt kan ES/BF 
være et alternativ.  

BF er et nyttig supplement til 
pasienter ved vestibu lo dyni 
både som en di re k te tilbake
melding til pasientene og som 
et objektivt måleredskap ved  
evaluering av bekken bunns
muskulatur, i tillegg til palpa
sjonsundersøkelsen.

Ved å bruke BF kan de selv se 
på skjermen at de har konstant 
spenning i bekkenbunnen, noe 
de ofte ikke kjenner eller er klar 

over selv. De får også en direkte tilbakemelding fra 
bekken  bunnsmuskulaturen om hva som skjer ved f.eks 
hold av respirasjon eller stramming av sete/lår osv. 

Det er viktig at pasientene ser at avspenningsøvelser 
for bekkenbunn virkelig gir avspenning, noe som både 
motiverer og øker forståelse for hvorfor dette skal gjøres. 
Pasientene gjennomfører daglige avspenningsøvelser 
for bekkenbunn med eller uten BF. Når de har fått økt 
kontakt med muskulaturen, seponeres BF. 

Ved mangelfull eller svært nedsatt avspenningsevne i 
bekkenbunnsmuskulatur etter at andre avspennings
tiltak er forsøkt, tilbyr jeg ES. Det skal de bruke tre 
ganger ukentlig, totalt 21 ganger. Jeg bruker da gjerne  
program 1 på NeuroTrac ETSapparatet. Som regel 
starter jeg opp med anal probe vaginalt, men de får 
alltid med seg en vaginal probe som kan benyttes etter 
hvert. Intermitterende ES eller vibrasjonsbehandling 
kan også hjelpe for disse pasientene.

Samtidig som ES benyttes, skal 
pasienten forsøke å tilstrebe ge
nerell kroppslig avspenning, 
med fokus på bekkenbunnen. 

Jeg kan også tilby lavfrekvent 
ES til de pasi entene som scorer 
høyt på smerteskala ved pal
pasjon, der tidligere behand
ling ikke har oppnådd ønsket 
effekt eller der smertene er så 
intense at bløtdelsbehandling 
ikke er aktuelt. 

BS og ES er et nyttig supple
ment, men seponeres når be
handlings effekten er oppnådd. 

Forts. på neste side.

Elektrostimulering og EMG biofeedback 
– nyttig ved  behandling av vulvalidelser

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 
TEMSapparater. 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
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Forts. fra foregående side.

Quintet AS: 
Hvilken effekt erfarer du at behandlingen har?

Karoliussen: 
Når det gjelder hva som har effekt, mangler det god dokumen
tasjon på området. Det finnes flere småstudier som antyder 
positiv effekt av ES ved dyspareuni og BF ved vulvodyni. 

Min erfaring er at effekten varierer etter hva hovedproblemet 
bunner i, men at den består i en blanding av økt bevisstgjør ing, 
avspenning, sirkulasjonsøkning og smertelindring, i mer eller 
mindre grad ut i fra den enkelte pasient. 

Jeg tror ikke en kommer i mål ved BF og ES alene, men BF 
og/eller ES er et meget nyttig supplement i behandlingen. 
Samtidig er det viktig at de møter en behandler som har god 
erfaring med denne pasientgruppen, at de opplever å bli trodd 
og tatt på alvor, at de får regel messig oppfølging med bl.a 
bløtdels og triggerpunktbehandling, grundig informasjon om 
tilstanden og informasjon om bekkenbunnens funksjonelle 
anatomi, samt smertefysiologi. 

Se quintet.no/faktabank for norsk beskrivelse av  
studiene (Under Elektrostimulering/EMG biofeedback).  

• Treating vulvar vestibulitis with EMG biofeedback 
 of pelvic floor musculature. McKay et al 01.

• Treatment of vulvar vestibulitis syndrome with  
 EMG biofeedback of pelvic floor musculature.  
 Glazer et al 95.

• The result of treatment on vestibular and general  
 pain thres holds in women with provoked vestibulo 
 dynia. Bohm-Starke et al 07.

• Transcutaneous electrical nerve stimulation to treat 
 vestibulodynia: A randomized controlled trial. 
 Murina et al 08.

• Use of transcutaneous electrical stimulation and  
 biofeedback for the treatment of vulvodynia:  
 Result of 3 years of experience. Dionisi et al 08.

• EMG biofeedback versus topical lidocaine gel:  
 A randomized study for the treatment of women  
 with vulvar vestibulitis. Danielsson et al 06.

Dokumentasjon

Testen omhandlet krav til 
funksjon, ytelse og bruker
vennlighet og ble gjen   nom
ført av en gruppe erfarne, 
uavhengige fysiotera peuter 
og smerte  sykepleiere fra 
St. Olavs Hospital.

Quintets TENS/TEMSappa
rater oppfyller de nye krav
ene i tredje utgave av ISO 

60601-1, som er effektiv fra 2013. Neuro Trac TENS og Neuro
Trac MultiTENS er begge godkjente og merket med de nye 
symbolene. Apparatene har gjennomgått nye tester som går 
på fall, sjokk (risting), vibrasjon, fuktbestandighet, – for at du 
som forbruker skal være sikker på at apparatet tåler en sikker 
og røff hjemmebruk. Funksjonsknappene er for eksempel spesi
fisert til å tåle 100 millioner knappetrykk.

I TENS-delen av apparatene våre finner du mange program
valg: Høyfrekvente, lavfrekvente, burst TENS, modulert TENS 
og HAN. Programmene har god dekning når det gjelder ulike 
frekvenser, pulsbredder og behandlingstid. 

I TEMS-delen av apparatet (NeuroTrac MultiTENS) finner du 
flere faste innlagte programmer, sam tidig som du kan lage 
hva som helst av kombinasjoner av programmer. TEMS kan 

Quintet-apparat scorer høyt i test
Av Dagrun Hamre

I forbindelse med den siste gjennomførte anbuds- 
konkurransen i Norge* fikk vår Neuro Trac Multi-
TENS en score på hele 9,89 poeng av 10 mulige, 
mot nærmeste konkurrerents 7,67 poeng. 

  

benyttes etter lengre tids innaktivitet, når man 
venter på en nervereinnervasjon etter operasjon 
eller skade, for å øke blodsirkulasjonen, korrigere 
holdning eller som opp varming eller restitusjon i 
forbindelse med fysisk aktiv itet. 

Kombinasjonen TENS som smertelindring og TEMS 
som muskelstimulering kan være en svært nyttig 
behandlingskombi nasjon som Quintet AS er alene 
om i denne pris  klassen. De tre åpne program mene  
har mange valgmuligheter. Strøm styrken låses 
automatisk etter 60 sek., programmene kan låses 
på apparatets bak side og stati stikk over bruk av 
apparatet lagres da auto matisk. 

Quintet AS skal alltid være konkurransedyktig på 
pris og skal være den leverandøren som gir dere 
mest for pengene i forhold til funksjonalitet og 
kvalitet. Vi tilbyr også mark edets laveste priser på 
et stort utvalg av hud elektroder med svært god 
kvalitet.

*Helse Midt-Norge RHF, 2013 
TENS = Transkutan elektrisk nervestimulering 
TEMS = Transkutan elektrisk muskelstimulering

Det skjer en kontinuerlig utvikling 
og forbedring av appa rater og  
forbruksmateriell hos oss, ofte 
basert på innspill fra pasienter og 
terapeuter. Har du spørsmål eller 
innspill, ta kontakt!
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Lærerik hospitering 
Av Elsa Zakariassen, Hinna Helse Park  
Fysioterapi og Trening, Stavanger

I mars i år fikk jeg en hyggelig forespørsel 
fra driftsadminstrator Catherine Planke 
ved Bekken senteret, AHUS, om å hos pi tere 
på deres kurs Inkonti nens, tømmingspro-
blemer og bek ken bunnslidelser. Det viste 
seg å bli et veldig bra opp legg og en flott 
dag sam men med ulike spesi a lister i bek-
kenbunnslidelser.

Overlege og spesialist i anestesiologi Danuta 
Polak orienterte meg først om dagens pasienter. Jeg ble presentert 
og inkludert i konsultasjonene samtidig som hun var interessert i mine 
synspunkter angående pasientenes problemer. For meg var dette 
veldig lærerikt, siden jeg kan lite om bekkenbunns smerter.

Etter lunsj fortsatte dagen hos overlege Ylva Sahlin på gastrologisk 
poliklinikk, der vi tilbrakte ca. tre timer med hennes pasienter. Også her 
ble jeg godt mottatt og involvert mens hun forklarte, undersøkte, 
behandlet og skisserte et behandlingsopplegg for pasientene sine. 
Jeg opplevde henne som dyktig, sympatisk og grundig – en kapasitet 
på sitt område.

Etter poliklinikk ventet tverrfaglig møte der gastrolog, urolog, gyneko log, 
psykolog, nevrolog, sykepleier og fysio terapeut del tok. Her ble alle 
dagens pasienter systmat isk gjennomgått og gitt et behandlingstilbud 
etter en samkjørt vurdering.

Både hospiteringen og kurset var svært lærerike, og inn fridde for
ventningene for meg som behandler pasienter med bek ken bunn s
lidelser daglig. Jeg kan derfor varmt anbefale begge deler! Takk til 
fysioterapeut Vigdis Skjøld for god service og Catherine Planke for 
ivaretagelse og planlegging.

  

        Surg Today. 2014 May 5. [Epub ahead of print] 

  Prospective clinical audit of two neuro-
modulatory treatments for fecal inconti-
nence: sacral nerve stimulation (SNS) 
and percutan eous tibial nerve stimulation 
(PTNS)
Hotouras A1, Murphy J, Allison M, Curry A, Williams NS, 
Knowles CH, Chan CL.

Denne britiske studien sammenligner to typer nevromodul
asjon som i dag praktiseres innen behandling av fekal
inkontinens – sakral nervestimulering (SNS) og perkutan 
tibialis nerve stimulering (PTNS). Studien baserer seg på to 
forskjellige kohorter med SNS (mellom 2003 og 2008) eller 
PTNS (2008 og framover) for fekal inkontinens. Studien tok 
også for seg kostnadsaspekter ved de to behandlingene.

37 pasienter (94,6 % kvinner) gjennomgikk perma nent 
SNS og 146 pasienter (87,7 % kvinner) fikk PTNS. Kliniske  
vurderings variabler før og etter behandling inkluderte en in 
kon tinensscore og antall ukentlige lekkasjeepisoder. Resul
tat ene (etterbehandlings score) var like for begge behand
linger. 

Kostnadene er kalkulert fra Academic Surgical Unit, The  
Royal London Hospital. Kostnad ene for behand ling av én pa
sient i ett år var ca. 113.740 kroner for sakral nervestimu-
ler ing mot 17.400 for perkutan tibialis nerve stimulering.

Denne studien konkluderer med at perkutan tibialis nerve
stimu lering bør vurderes for alle pasienter, med bakgrunn 
i at metoden både er billigere og mindre invasiv.

Kommentar fra Quintet AS: Vi tilbyr behandlings utstyr for 
perku tan tibialisstimulering til lave priser.

Female Pelvic Medicine & Reconstructive Surgery,  
September/October 2013, Volume 19, Issue 5, page  
260-265. Review Articles

Outcomes of a Comprehensive Nonsurgical 
Approach to Pelvic Floor Rehabilitation 
for Urinary Symptoms, Defecatory  
Dysfunction, and Pelvic Pain
Starr, Julie A. MSN, FNPBC; Drobnis, Erma Z. PhD;  
Lenger, Stacy BS; Parrot, Jessica MD; Barrier, Breton 
MD; Foster, Raymond MD

Dette er en studie fra University of Missouri, USA, som viser  
at omfattende ikkekirurgisk behandling forbedrer bekken 
bunnsdysfunksjon hos kvinner. Forskerne analyserte retro 
spektivt data fra 778 kvinner som hadde fått behandling 
for urininkonti nens, avføringsinkontinens, bekkenbunns
smerter og seksuell dysfunk sjon i løpet av de siste fire 
årene. De fant hele 80 % forbedring på tre områder: Urin-
inkonti nens, avføringsinkontinens og bekken smerter. De 
ikkekirurgiske behandlingsalternativene omtalt i studien 
var bekkenbunns trening, elektrogalvanisk stimulering, 
bio feedback, lokal østrogen og rådgivning om kosthold.

Av Hanna Solberg

Ingeborg Hoff Brækken har utarbeidet denne 
flotte brosjyren sammen med en prosjekt
gruppe bestående av Kari Bø, Marie Ellstrøm 
Engh og Memona Majida. Quintet AS har vært 
så heldig å få være med i sluttføringsfasen, og 
vi distribuerer den nå kostnadsfritt til klinikker 
som ønsker den. 
Brosjyren er spesielt 
tilrettelagt for kvinner
med underlivspro
laps, men er også
meget nyttig for
generell bekken
bunnstrening. 

Prosjektet er støttet av 
Norges Idrettshøgskole, 
Akershus universitets
sykehus, Norske kvin
ners sanitetforening, 
Helse og Rehabilitering,
Hans & Olaf Fysioterapi 
og Quintet AS. 

Ta gjerne kontakt
hvis du ønsker å få brosjyren tilsendt.

Ny brosjyre 
       om bekkenbunnstrening 
og underlivsprolaps

Bekkenbunnstreningved underlivsprolapsRegistrering av daglig hjemmetrening



Rutiner for utsendelser  
av varer i Quintet AS  
Av Hanna Solberg

Quintet AS har en 
normal leverings
tid på maks tre 
dager fra mot
tak av bestilling.  
Bestillinger via 
nettbutikk, levering 
på rekvis isjoner innen 
seksuell helse og levering 
av TENS går ut samme eller neste dag. 

Utstyr innen elektro stimu lering/EMG biofeed
back, som krever en del spesiatilpasning, vil 
som regel ikke sendes før etter tre dager. 

Vi sender via Bring, og sørger for at varene 
blir levert til deg på døren. 

Vi ønsker helst bestilling på mail: 
post@quintet.no  

Bekreftelse med informasjon om leveringstid 
sendes umiddelbart, og sporings informa sjon 
sendes når pakken er underveis. Alternativt 
kan du ringe oss på: 55 98 15 55

BLÆRESMERTER OG HYPPIG 
VANNLATING I 20 ÅR

TERAPEUT
Uroterapeut Kjersti Lund Olsen ved St. Olavs Hospital, 
Orkdal.

PASIENT
Mann, 72 år.

ANAMNESE
Sterke blæresmerter og hyppig vannlating har plaget 
denne mannen i mer enn 25 år. Han har vært hos mange  
leger, både spesialister og allmennleger. Hos legene har  
han verken fått behandling eller forståelse, sier han. I 
sin fortvilelse har han selv lest seg opp og søkt alterna tiv 
behandling. Han har tidligere prøvd ut både prostata
massasje, urocystbehandling, dietter og medikamentell 
behandling. Blæresmertene har vært en stor belastning 
for familien og hans sosiale liv.

BEHANDLING
I januar 2014 begynte han med tibialisstimulering (sub-cutan) i kombi
nasjon med TENS smertebehandling hos uroterapeut Kjersti Lund Olsen på 
Orkdal sykehus. NeuroTrac Continence ble brukt til tibialisstimuleringen og 
NeuroTrac Obstetrics TENS med kombinasjonenen lavfrekvent og høy
frekvent strøm for smerte lindring. 

Tibialisstimulering med hudelektroder bruker han daglig i tjue minutter. 
Obstetrics TENS bruker han annenhver dag etter at han i starten, 
med daglig behandling, opplevde forverring i form av økte smerter og 
hyppig vannlating. Etter en gjennomgang med terapeut bruker han nå 
TENS annenhver dag, med litt lavere strømstyrke og litt kortere behand
lingstid.

Obstetrics TENS har to programmer, et lavfrekvent og et høyfrekvent 
samt en håndomkobler. Det gjør det enkelt å veksle mellom de to 
programmene. Hudelektrodene legges i området T10 til L1 og S2 til 
S4. Han bruker apparatet med denne plasseringen av hudelektrodene 
i ca. en time. Deretter flytter han det øverste elektrodeparet over 
symfysen/blære området og fortsetter behandlingen i 45 minutter.

Etter fire måneder er han svært fornøyd, han kjenner at blæra ikke 
styrer hele dagliglivet. Han har fremdeles smerter, men i en langt 
mildere grad, og i perioder er han helt bra. På en numerisk smerte
skala, hvor han tidligere konstant lå mellom 7 og 8, ligger han nå fra 
3 til 5 (10 = mest smerte). Det må også nevnes at søvnen er 
mye bedre, familien med barn og barnebarn roser forandringen. 
Han ser lyst på fremtiden og er forberedt på jevnlig bruk av 
apparatene.

KONKLUSJON
Endelig et tiltak som kan hjelpe noen av dem som plages  
av en smertefull blære. International Painful Bladder  
Foundation laget i 2013 en oversikt over diagnoser og 
behandling for denne pasientgruppen. Tibialisstimuler
ing og TENS er beskrevet som behandling uten 
bi virkning, som mange har nytte av. Noen 
kom  binerer elektrostimuler ing med annen, ofte 
medi  kamentell, behandling.

NeuroTrac Obstetrics TENS er ment til fødsel, men er nyttig for mange 
pasienter med smerter i bekkenregionen – også dem som plages med 
sterke menstruasjonssmerter. 
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Quintet AS P.b. 97 Bønes, N-5849 Bergen. Telefon: (+47) 55 98 15 55. Faks (+47) 55 98 15 56. 
Epost: post@quintet.no. Hjemmeside: www.quintet.no

Quintet AS ble etablert i 1999, og har siden oppstarten 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 har nok en 
gang gleden av å invitere 
til årets høstkurs som arran geres på 
Hotell Park Inn by Radisson Oslo (Øvre 
Slottsgate 2c) 23. og 24. oktober. 

Endelig program er under utarbeidelse 
og vi håper å få sendt ut innbydelse med 
program i løpet av juni. 

Av eksterne foredragsholdere kan vi by 
på overlege Danuta Polak ved Smerte
poliklinikken, AHUS, urolog Mats Ola 
Kalgraff ved Moelven Spesialistsenter, 
uroterapeut Jannicke Frugård ved uro
logisk poliklinikk, HUS og spesialfysio
terapeut Clara Karoliussen ved klinikk 
for kliniske servicefunksjoner, St. Olavs 
Hospital. Se fram til interessante dager!

Du kan alle rede nå melde deg på, send 
gjerne en mail til: post@quintet.no

Høstkurset     
2014  
Av Hanna Solberg


