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Typiske symptomer- Motorisk

 Rigiditet- økt stivhet og motstand i ledd ved 

passive bevegelser

 Akinesi/Bradykinesi; tregere bevegelser, 

startproblemer 

 Hypokinesi; redusert bevegelsesutslag

 Posturale endringer (fremoverlutet holdning, 

fleksjon armer og knær)

 Hviletremor

 Nedsatt balanse



Typiske ikke-motoriske symptomer

 Depresjon (ca 50%)

 Søvnvansker (70%)

 Fatigue (utmattethet,kraftløshet) (40-50%)

 Lavt blodtrykk, ortostatisk hypotensjon

 Obstipasjon

 Nevrogen blæreparese

 Økt svetting

 Sikling

 Smerter fra muskler og skjelett- (basalganglienes innflytelse på sensorisk informasjon til thalamus)

 Kognitiv svikt; hukommelsestap, langsom tankegang

 Ca 40% utvikler demens

 70% har nedsatt luktesans

 Nedsatt fargesyn

 +++



Mangel på dopamin: 

Langsomme og trege bevegelser

Økende grad av stivhet

Skjelving i hvile (spes. hender)



Startsymptomer

 En kroppshalvdel

 Skjelvinger

 Stivhet

 Dårligere balanse

 Tregere bevegelser

 Vansker med å starte bevegelser

 Svakere stemme

 Monotom stemme

 Utrykksløst ansikt



Startsymptomer forts…..

 Nedsatt gangfunksjon

 Subbete, trippende

 Ustødig

 Nedsatt rotasjon rygg

 Nedsatt armpendling



Behandling av Parkinsons sykdom

 Medisiner

 Fysioterapi

 Trening



Aktivitetsavhengig nevroplastisitet

 Nevroplastisitet; nervecellenes evne til å tilpasse og omorganisere 

seg 

 Øvelsene virker som et fysiologisk verktøy for å fremme endringer i 

hjernen fra innsiden



 Studier utført på dyr viser at nerveceller kan beskytte og omdanne seg når de 
aktiveres og blir stimulert gjennom trening og aktivitet. Ved PS er det visse 
nerveceller som dør fortere enn de skal, uten at vi helt forstår helt klart hvorfor. 
Fysisk aktivitet har trolig en direkte innvirkning på denne celledøden via: 

 Nevrotrofiske faktorer; relatert til vekst og ernæring av nervevev

 Nevroplastisitet: nervecellenes evne til å tilpasse og omorganisere seg.

 Begge disse prosessene stimuleres via trening. Vi ser at fysisk trening gjør kroppen 
sterkere og bedre rustet, og forskning viser at trening gjør det samme med 
nervecellene i hjernen. Siden trening gir biologisk beskyttelse mot degenerative 
prosesser, er det sannsynlig at trening kan bremse celledød hos PMP (Europeiske 
fysioterapiretningslinjer)



RE-KALIBRERING av hjernen

 Fysiologiske substrater for bevegelse mangler – nedsatt 

evne til selvregulering av bevegelser. 

 For en pmp vil bevegelser som er innenfor normalen blir 

oppfattet som for store

« jeg føler at jeg beveger meg for stort!»

«Dersom jeg ikke tenker spesifikt på det, så 

beveger jeg meg med små bevegelse». 



RE-KALIBRERING av hjernen

Prosessen med å lære hjernen til å selv 

regulere og til å akseptere hva som er 

normale bevegelsesutslag



Mål å få personen til å «automatisk» gjøre 

større bevegelser i det daglige og at 

personen kan opprettholde disse store 

bevegelsene over tid!



Treningseffekt avhenger av: 

 Intensitet (frekvens, innsats, motstand, nøyaktighet)

 Kompleksitet (sammensatte bevegelser og 

stimulerende miljø)

 Repetisjon 

 Meningsfullt og motiverende

 Spesifisitet (trene det du vil bli bedre på!)





LSVT BIG 

 LSVT = Lee Silverman Voice Treatment

BIG= STOR



LSVT BIG

 Bygger på grunnleggende prinsipper fra LSVT Loud

 Utviklet i USA i 1987 som et stemme og taletreningsprogram for Parkinsomrammede.

 Ramig et al 2001; LSVT Loud effekt på stemmevolum, artikulasjon, ansiktsmimikk, 
svelgeproblemer og kommunikative gester.

 Utarbeidet videre og tilpasset det motoriske system som har med ekstremiteter og truncus
og gjøre for personer med PS.

 LSVT BIG instruktør må være sertifisert av LSVT-Global; 1600 LSVT BIG-terapeuter i 16 land 
(pr 2012)



Hva er LSVT BIG forts.

 Forskningsbasert treningstilnærming for motorikken 

 Positiv innvirkning på: 

 Ganghastighet

 Balanse

 Rotasjon i overkropp 

 Bradykinesi og akinesi

 Bevegelsesutslag

 Kroppsholdning



LSVT BIG -et ØVELSESPROGRAM

 Standardisert men samtidig individuelt tilpasset

 Nøyaktig beskrevet dosering og metode 
(hyppighet, varighet og styrke/intensitet)

 Trening med LSVT BIG terapeut 4 dager i uken (1 
time) i 4 uker 

 Hjemme trening hver dag- 2 ganger om dagen (1 
time) de dagene det ikke er individuell 
behandling!

 Høy intensitet og innsats (80-90 %)

 (Ramig et al, 1995;)



Fullt fokus på bevegelsesutslag, 

innsats og intensitet – i hver eneste 

repetisjon i hver eneste 

øvelse/daglig aktivitet!!!





Hvem egner LSVT BIG seg for?

 Best effekt på parkinsonrammede med lette symptomer

 LSVT BIG egner seg i mindre grad til parkinsonrammede med store 

kognitive utfordringer, store ufrivillige bevegelser og/eller alvorlig 

psykisk/fysisk tillegg sykdom

 NB! MOTIVASJON!



Parkinson Wellness Recovery: 
PWR! 

 Utviklet av Dr Farley, fysioterapeut, USA

 Videreutviklet fra LSVT-Big

 Fire basisøvelser - ulike utgangsstillinger

 Større mulighet for individuell tilpasning

 Ferdighetsrettet



Disse fire elementene skal alltid være med 
i PWR!:

 Holdning

 Vektoverføring

 Rotasjon

 Skritt







Andre treningsprogram for PS

 LSVT-Big

 PWR!4Life

 Medi yoga

 Tai Chi

 Qi Gong

 Rytmisk auditiv stimulering

 Rock steady boxing



Europeiske 

fysioterapiretnings-

linjer for Parkinson 

sykdom



Europeiske retningslinjer for Parkinson sykdom

 Publisert desember 2013 

 Fellesprosjekt med 19 europeiske 
fysioterapiforeninger, deriblant NFF

 Målgruppe: fysioterapeuter samt PMP og andre 

helsearbeidere som jobber med denne 

pasientgruppen.

 Mål; sikre kvalitet i oppfølging og behandling 

av PMP i Europa. 

 Innholdet er kunnskapsbasert



Inndeling hovedkapitler

 Kapittel 1: Om Retningslinjene

 Kapittel 2: Om Parkinson sykdom

 Kapittel 3: Oppfølging/behandling ved Parkinson 
sykdom

 Kapittel 4: Fysioterapi for personer med Parkinson 
sykdom

 Kapittel 5: Kartlegging

 Kapittel 6: Intervensjon

 Kapittel 7: Anbefalinger for hver «core area»

 12 Vedlegg



Konkrete anbefalinger 

 PS er komplekst og oppfølgingen må tilpasses 
individuelt

 Oppfølging av PMP krever tverrfaglig tilnærming

 Oppfølgingsmodell ut fra ICF-modellen, som 
inkluderer fastlege, nevrolog og en koordinator (f eks 
sykepleier). Andre faggrupper blir involvert ved 
behov. 

 Henvise PMP i et tidlig stadium til fysioterapi med 
interesse for eller erfaring med PS



Konkrete anbefalinger forts..

 Hovedmål med oppfølgingen er å optimalisere 
personenes aktivitet, deltagelse i samfunnet og livskvalitet. 

 Brukermedvirkning og pårørende er en viktig del for å 
kunne gi god behandling og oppfølging av bruker, og for 
å sikre overføring og videreføring av tiltak

 Egenmestring av sykdommen med tanke på fysisk aktivitet 
og andre tiltak



Konkrete anbefalinger forts..

 Fysioterapeut skal følge opp pasienten med å bedre 
eller vedlikeholde :

 fysisk funksjon (muskelstyrke, utholdenhet, koordinasjon og 
bevegelighet), 

 forflytning 

 ADL

 balanse

 smerter,

 respirasjon 

 gangfunksjon



Anbefalinger- trening

 Trene store muskelgrupper fremfor små muskelgrupper

 Øvelser der man jobber over flere ledd

 Funksjonell trening fremfor f.eks styrketrening med vekter

 Helfunksjon fremfor delfunksjon

 Høy intensitet fremfor lav intensitet

 Mange repetisjoner

 Finne god balanse mellom hvile og aktivitet

 Gi feedback

 Motivasjon



Anbefalinger- trening

 Mental strategi; 

 Visualisering; gå gjennom bevegelsene for å trene seg 
på det

 Bevegelsesstrategi; 

 cuing

 dele opp en kompleks aktivitet- eks reise seg opp fra en 
stol.



Bevegelsestrategier ved igangsetting 

av bevegelse

 Endre tankene/flytte fokus

 Avis på utsiden av døren

 Rundt hjøre- tenke bue

 Rytme (sang- telle, marsjere)

 Sideskritt evt skritt bakover

 Laser rollator

 Merker i gulvet

 Første skritt- hoppe!

 Rygg mot vegg/stolpe

 Rollator – ball i snor

 Pmp eksperten på cuing

 Lær pmp om strategier- personen 

finner selv strategiene





Anbefalinger for å oppnå bedring:

 Bedre funksjon: behandlingsperiode på 

minimum fire uker, tre ganger pr uke, med 

varighet på 30-60 min pr behandling 

 Bedre fysisk kapasitet: behandling og 

trening i seks uker med 20-60 min daglig 

aktivitet



Vedlegg 3- informasjon til pårørende og helsearbeidere

 Tålmodighet!! PmP trenger ofte lenger tid både i 

forhold til å bevege seg og å kommunisere- Gi tid!

 Døgnvariasjon- finn tid på døgnet som passer  best i 

fht utførelse av aktivitet (påkledning, gå tur)

 Simultankapasitet: Unngå å gjøre to aktiviteter 
samtidig f eks gå og snakke

 Balanse: godt lys, unngå snublefeller (tepper, kanter 

osv), en ting av gangen!



Vedlegg 3- informasjon til pårørende og helsearbeidere 
forts….

 Motiver til aktivitet; trapp istedenfor heis, gjøre ting 

selv (ADL) selv om det tar lenger tid, gå, reise seg 

opp fra stol/seng.  

 Hjelpemidler: Viktig at hjelpemidlene fremmer 
motorikken

 Respekt! Pmp vet best selv hvilken hjelp han trenger-

respekter personens autonomi og spør hva personen 

trenger hjelp til!



Oppsummering

 Viktig å komme tidlig i gang med treningen før parkinsonsymptomene tar 

overtaket!!

 Litt trening er bedre en ingen trening!

 Trene i anti-parkinsonistisk mønster- tenkt strekkemusklatur og holdning!

 Gi tid!

 Finn ques og teknikker for å starte og å komme seg videre dersom freezing

oppstår

 Gå turer – 5 m eller 5 mil! 

 Motiver til aktivitet





Spørsmål?



Takk for oppmerksomheten 
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