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Tidligere forskning har vist, at biomekanikken i underekstremiteterne er anderledes ved idræt på kunstgræs sammenlignet med på naturgræs. Kunstgræsset
giver ikke efter så meget som almindeligt
græs og stiller højere krav på fodens
belastningsevne, hvilket man tror, øger
skaderisikoen. Dette bekræftes i et nyt
studie, som har undersøgt forekomsten
af konkurrenceskader i underekstremiteterne hos amerikanske fodboldspillere i
den højeste serie.
Ved spil på kunstgræs øgede skaderisikoen med 16 procent sammenlignet
med spil på naturligt græs. Den øgede
skaderisiko på kunstgræs gjaldt også
ved alvorligere skader. Forbindelsen var
ekstra udtalt ved skader, som var sket
uden kontakt mellem spillere. Resultaterne peger på, at det er græssets dårligere
evne til at give efter, som bidrager til den
øgede skaderisiko. Dette viser, at valget
af sko er ekstra vigtigt ved idrætsudøvelse på kunstgræs.

MARTIN ANDERSSON

Kilde: Mack CD et al. Higher rates of lower extremity injury on synthetic turf compared with natural turf among National Football League athletes:
Epidemiologic confirmation of a biomechanical
hypothesism. Am J Sports Med. 2018;epub ahead
of print.

Program til
overvægtige børn

Overvægt i barndommen er ofte koblet
til sygdomme såsom kardiovaskulær sygdom og metabolisk syndrom som voksen.
Antallet overvægtige børn er øget stadigt
i løbet af de senere år. For at modvirke
denne overvægtsepidemi er det vigtigt at
udarbejde effektive strategier. I et aktuelt
studie fulgte man derfor 64 overvægtige
børn i fire år.
Børnene deltog i et livsstilsbaseret
behandlingsprogram i et år. De randomiseredes til en gruppe, som blev ledet
af en sygeplejerske og en diætist eller
en gruppe ledet af en sygeplejerske,
diætist og fysioterapeut. I begge grupper
mindskede andelen af overvægtige børn.
I dette studie viste det sig, at en fysioterapeut i teamet ikke havde nogen yderligere effekt.

ANNA HORN

Kilde: Forsell C, Gronowitz E, Larsson Y, Kjellberg BM, Friberg P, Mårild S. Four-year outcome
of randomly assigned lifestyle treatments in primary care of children with obesity. Acta Paediatr.
2018;epub ahead of print.

AF MARTIN ANDERSSON

Total hofteplastik er et af de mest
almindelige ortopædiske indgreb
hos patienter med ankyloserende
spondylitis (AS), og 30 år efter at
diagnosen blev stillet, har 12–25
procent af patienterne gennemgået
en hofteplastikoperation.
Forbindelsen mellem plastikope
rationer i øvrige led og AS er ikke
ligeså undersøgt. Man har dog set,
at ældre patienter med AS har en
øget risiko for total knæplastik.
Denne øgede risiko kan skyldes
knæskader på grund af synovitis
eller et forandret bevægelsesmøn
ster på grund af hoftesmerte. Det
ser ud til, at også yngre patienter
med AS har en øget risiko for total
knæplastik, hvilket kan tale for, at
synovitis er den almindeligste år

sag til total knæplastik hos denne
patientgruppe.
Et nyt studie har undersøgt dette
videre og beregnet incidens for en
primær total knæplastik hos unge
og midaldrende patienter (18–64 år)
med AS sammenlignet med patien
ter uden AS.
Resultaterne viser, at hos 14 714
patienter med AS og 2 932 641 uden
AS var primær total knæplastik 1,82
gange mere almindeligt hos patien
terne med AS. Det viste sig altså, at
risikoen for total knæplastik var
forhøjet hos yngre og midaldrende
patienter med AS. p
Kilde: Ward M. Risk of total knee arthroplasty in young and middle-aged
adults with ankylosing spondylitis. Clinical Rheumatology 2018;(37):3431-33.

Låsning i knæet skyldes
måske ikke meniskruptur

annonceplads

AF MARTIN ANDERSSON

Man har historisk ment, at meka
niske knæsymptomer er en indi
kator for meniskruptur og vejer
ofte tungt ved beslutning om at
udføre en knæartroskopi. Danske
og svenske forskere har i et studie
undersøgt, om forekomsten af me
niskruptur ved knæartroskopi hos
voksne patienter har forbindelse
med selvrapporterede mekaniske
knæsymptomer før operationen.
Studiet inkluderede 641 patienter
med meniskruptur og 176 patienter
uden meniskruptur (bekræftet ved
indgrebet). De studerede variabler
var selvrapporteret låsning i knæet
samt manglende evne til at strække
knæet helt. Over halvdelen (55 %) af
alle patienterne oplevede låsnings
fænomen og 47 procent kunne
ikke strække knæet fuldt ud. Præ

operativ låsningsproblematik var
ligeså udtalt hos patienterne med
meniskruptur som hos dem uden.
Begge grupper oplevede mekaniske
knæsymptomer i samme udstræk
ning før knæartroskopien.
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INGEN INDIKATION

Resultatet taler for, at mekaniske
knæsymptomer er almindelige ved
generel knæsmerte, men kan ikke
tolkes som en indikation for at en
meniskoperation bør udføres. Fors
kerne mener, at klinikere bør være
forsigtige med at drage slutningen,
at patientrapporterede mekaniske
knæsymptomer har forbindelse
med meniskruptur. p
Kilde: Thorlund JB et al. Conundrum
of mechanical knee symptoms: signifying feature of a meniscal tear? Br
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På kursus: Styrketræning

To dage med styrketræning
AF FREDRIK NORDIN

Nick Grantham er en britisk
Strength and Conditioning coach
med eksamen i Sport Science.
Han blev kendt i fysioterapikredse, efter at han havde medvirket
i podcasten The Physio Matters
podcast (afsnit 43). I et to dages
kursus i Malmö formidlede han
kundskaber om forskellige aspekter på styrketræning.
Nick Grantham har arbejdet med
idrætsudøvere og idrætshold på alt
fra eliteniveau til motionister og
børn. Han har med andre ord vældig stor erfaring af styrketræning,
og hvordan man hjælper idrætsudøvende personer med at præstere
bedst.
For nylig afholdt han to dages
kurset Practical application of
strength and conditioning during
injury rehabilitation.

En træningsplan skal
udarbejdes i samråd
med personen.
Et af de vigtigste budskaber, som
han ville formidle, var betydningen af engagement – ikke kun fra
behandlere/trænere, men også fra
den person som behandles/trænes.
Vores job er at sørge for, at de personer, vi møder, er en del af træningseller behandlingsprocessen. Vi har
den medicinske kundskab, men
personen er ekspert på sig selv og
sin egen krop. En behandlings- eller
træningsplan skal gøres i samråd
med personen. Vi skal ikke tale til
men med personen og sørge for, at
hun/han engagerer sig i sin egen rehabiliteringsproces.
I løbet af kurset talte Nick
Grantham også om force-velocity
curve (kraft-hastighedskurven).
Den går kort ud på, at jo tungere vi
træner, jo langsommere vil hastig-

heden i øvelserne blive. De to yderpunkterne på kurven er træning
af maksimalstyrke (tungt og langsomt) respektive reaktiv styrke (let
og hurtigt).
Han gennemgik også forskellen
på force production (kraftproduktion) og force application (kraftapplikering). Kraftproduktion handler
om hvor meget kraft vi kan producere og kraftapplicering handler om, hvordan vi kan bruge den
kraft, fx hvor hurtigt vi kan producere kraft, hvilket ofte er det, som
behøves ved forskellige aktiviteter
og idrætstyper.
Kraftproduktion og kraftapplikering trænes på forskellige måder.
Enkelt forklaret så trænes kraftproduktion med tunge vægte, få repetitioner og ganske mange sæt med
meget hvile imellem. Kraftapplikering træner vi ofte, men ikke altid,
med flere repetitioner, lavere vægt
og fokus på at gøre bevægelser/øvelser hurtigt og eksplosivt mange
gange med lidt kortere hvile. Det
gælder om at tænke på, hvad det er
personen behøver at forbedre.
FORSKELLIGE MÅL

I de praktiske momenter testede
kursusdeltagerne forskellige øvelser, og hvordan man gør dem sværere eller lettere, mere eksplosive
eller mere styrkebaserede. Man
diskuterede også, hvordan en og
samme øvelse kan bruges ved forskellige mål afhængigt af udførelse,
belastning og hastighed.
Nick Grantham spurgte retorisk,
hvad funktionel træning er og forklarede, at en øvelse er funktionel,
hvis den gør det vi vil at den skal
gøre. Benspark i træningsmaskine
er en funktionel øvelse, hvis meningen er at opbygge styrke i quadriceps men ikke, hvis målet er at træne på gang på trappe. Om en øvelse
er funktionel eller ej har simpelt
hen at gøre med sammenhængen.
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Prioriterede øvelser og
momenter skal gøres
tidligt i træningspasset.
Til sidst tre kloge citater fra Nick
Grantham:
”An injury is an opportunity” – hvis
vi kan se en skade som en mulighed
for at arbejde med noget, som vi ellers ikke kan nå eller prioritere, så
kan det gøre meget for motivationen.
”Tell them what they can do” – fokuser på alt det som patienterne kan
gøre, ikke på det som de ikke kan
gøre.
”Focus on the person, not the injury” – husk at vi arbejder med personer og mennesker ikke med en
skade eller en kropsdel. p

Kilde: Grantham N. Practical application of strength and conditioning during injury rehabilitation. Malmö, oktober 2018.

ANNA HORN

Kilde: Mahrs Träff A. ”Physical activity – to move
about and feel well” Conditions and dilemmas
for older people’s physical activity: An observation and interview study. Doktorafhandling.
Linköpings universitet, 2018.

Indklemnings
syndrom
almindeligt

I Danmark søger godt og vel 16 000 personer om året behandling hos specialistlæge for indklemningssyndrom i skulderen. Ny dansk klinisk forskning viser, at
kun omkring 25 procent af patienterne
med diagnosen indklemningssyndrom
bliver bedre efter et halvt år med sædvanlig behandling, og deres bestående
problemer har stor negativ påvirkning i
det daglige liv med smerter og indskrænket bevægelighed.
I en afhandling vises, at majoriteten af
disse patienter har fået behandling, og
at 68 procent af patienterne har mødt
en fysioterapeut. Den slutning, man kan
drage, er, at selv om disse patienter i
det store og hele får adgang til træning
og hjemmeøvelser, så bør udbuddet af
øvelser forbedres. Mere forskning om
hvad disse patienter behøver kræves
også. Måske er det mere styrketræning
eller anden træningstype, som kræves.

ANNA HORN

Kilde: Clausen MB. Clinical assessment and rehabilitation of patients with subacromial impingement syndrome. Københavns Professionshøjskole, 2018.

Patienters forventninger
om forbedring
AF PATRIK NUMANOVIC

Patienters forventninger om
fuldstændig forbedring ved nakke- eller rygsmerte spiller en rolle
for behandlingsresultaterne, og
forventningerne hænger sammen
med en række forskellige faktorer. Ved at have forventninger
på disse faktorer, kan muligvis
patienter med lave forventninger
identificeres og fokus lægges på
at forandre forventningerne.
Det har kunnet ses ved flere til
stande såsom diabetes, hiv og ryg
smerte, at patienters forventninger
spiller en rolle for behandlingsre
sultatet. I studier af patienter med
smerte har de, som har høje for
ventninger om forbedring, i større
udstrækning opnået en oplevet
forbedring og en mindsket smerte
intensitet.
Forventninger er individuelle og
har sit udgangspunkt i patientens
egne, familiemedlemmers eller be
kendtes erfaringer. Forventninger
om forbedring påvirkes af såvel
demografiske faktorer såsom køn
og alder, men også af psykologiske
faktorer såsom rædsel og depressi
on.
Hensigten med et amerikansk
studie var at undersøge forskellige
patientrelaterede faktorer, og hvor
dan disse interagerer med hinan
den og relaterer til forventninger
på fysioterapeutisk behandling. En
sekundæranalyse udførtes på data
ved baselinjen fra to andre rando
miserede kontrollerede studier
med patienter, som havde nakke og
lænderygsmerte.
Resultaterne viser, at patienter
nes alder, frygtundvigende koblet
til fysisk aktivitet og selvbedømte
aktivitetsbegrænsninger havde
forbindelse med forventninger om
fuldstændig forbedring. Analysen

8

af, hvordan forskellige faktorer in
teragerede med hinanden, viser, at
mænds forventninger ikke påvir
kedes nævnevært af graden af ak
tivitetsbegrænsning. Hos kvinder
øgede derimod forventninger om
forbedring ved højere grad af akti
vitetsbegrænsning.
Man så også, at forventningerne
i høj grad hang sammen med ud
dannelsesniveau – patienter med
universitetsuddannelse ventede
fuldstændig forbedring i højere
grad end patienter, som kun havde
grundskoleuddannelse.
Forfatterne pointerer, at flere af
resultaterne er relativt usikre. Stu
diet havde en eksplorativ ansats,
dvs. at en stor mængde forskellige
forbindelser blev testet, og det er
derfor muligt, at de resultater, som
blev vist, delvis kan være slumpar
tede.
FLERE FAKTORER

Sammenlagt tyder resultaterne dog
på, at flere forskellige faktorer kan
påvirke patienters forventninger,
og det giver forhåbentlig en indika
tion om, hvilke patienter som kan
have lavere forventninger om fuld
stændig restitution.
Med øget kundskab om dette
håber forfatterne, at klinikere
skal kunne lægge større vægt på
at informere disse patienter om
deres behandlinger og forsøge
at indgyde en større tiltro til, at
interventionerne kan give gode
resultater. p

Kilde: Bishop MD, Mintken P, Bialosky
JE, Cleland JA. Factors shaping expectations for complete relief from symptoms during rehabilitation for patients
with spine pain. Physiother Theory
Pract. 2019;35(1):70-79.
FysioScience • februar 1/2019
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Smart trøje advarer
for belastning

For at mindske arbejdsrelaterede belast
ningsskader i skuldre og ryg har forskere
ved KTH udviklet en smart trøje, som skal
bæres ved arbejdet. På trøjen findes tre
små signalgivere, som trådløst sender
information til en smarttelefon. Når den,
som har trøjen på, løfter armene i vink
ler over de anbefalede værdier, hører
man en advarende stemme, som beder
personen om at sænke armene. Data fra
trøjen gemmes i en app og tolkes der
efter af ergonomer, som kan identificere
risikomomenter i arbejdet. Man håber, at
trøjen kan bidrage til mere ergonomiske
arbejdsstillinger.
Ved sædvanlige ergonomiske obser
vationer kan vurderingen af armvinkler
variere mellem forskellige bedømmere,
og det er forhåbningen at trøjen skal
være mere pålidelig. Teknikken omkring
målingspræcisikon og anvendelighed
har gjort fremskridt, og den smarte trøje
skal nu testes på rengøringspersonale,
kassepersonale og montører ved løben
de bånd. Forskningsprojektet med den
smarte trøje skal foregå i tre år.

Alternativ hypotese
om fibromyalgi

annonceplads
180x255 mm
fire farver

Filformat, levering
Færdig annonce skal leveres digitalt som pdf
med trykkvalitet eller som billede i høj opløs
ning, til: annons@fysioscience.se

PATRIK NUMANOVIC

For mere information: www.prevent.se/arbetsliv/
forskning/2018/tradlostrojalarmarombelast
ning/

WEBEKSKLUSIVT
Læs månedens ekstra artikel på
vores nye webplads. I et inter
view fortæller fysioterapeut Frida
Bergman, som for nylig dispute
rede ved Umeå universitet, om
hvad vi kan gøre for at mindske
mængden stillesiddende på ar
bejdspladser.
”Gåbånd ved skrivebordet øger
aktivitetsniveauet på jobbet og
kan være en måde at forebygge
stillesiddende i dagens løb på.
Men der kræves også andre
værktøjer, som at observere ar
bejdspladsens udformning, og
hvordan det fysiske aktivitets
niveau ser ud uden for arbejds
tid”, konstaterer hun.
u www.fysioscience.se

Log på! Lad høre fra dig til kunde
tjeneste (kund@fysioscience.se)
hvis du ikke har et fungerende
kodeord til den nye webplads.
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Dette fremgår af et amerikansk
studie med 689 deltagere (404 kvinder, 285 mænd) i alderen 45–79 år.
De havde røntgenologisk påvist
knæartrose (Kellgren/Lawrence grade ≥2) ved baselinjen. Bedømmelsesinstrument var et spørgeskema
om fysisk aktivitet – Physical Activity Scale for the Elderly (PASE) – som
udfyldtes årlig i fire år. Tykkelsen
på brusken bedømtes ved hjælp af
MR ved ét tilfælde om året i samme

tidsperiode. Tidligere studier har
ikke vist overensstemmende resultater med hensyn til progression
af røntgenologisk knæartrose efter
fysisk aktivitet. Man har heller ikke
klart vist forbindelse mellem fysisk
aktivitet og forandringer i knæbrusken ved sammenligning mellem
kvinder og mænd.
I det aktuelle studie havde kvinder med lav fysisk aktivitet dog
signifikant større bruskreduktion end kvinder med moderat
fysisk aktivitetsniveau. Hos mænd
noterede man ikke tilsvarende
signifikante forskelle. Højt fysisk
aktivitetsniveau så ikke ud til at
være mere skadeligt for knæbrusken end lavere aktivitetsniveau
hverken hos kvinder eller mænd.
Hos mændene noterede man højere

PASE-værdier end hos kvinderne
frem for alt med hensyn til valg af
idrætsaktiviteter.
Valget af fysisk aktivitet skulle
kunne have betydning for forandringerne i brusktykkelse. Fremtidige studier bør dels tage hensyn
til dette, dels undersøge hvordan
nedsat styrke i quadriceps kan
påvirke forbindelsen mellem aktivitetsniveau og brusken i knæene.
Forskerne råder til, at patienter bør
informeres om, at højt aktivitetsniveau ikke behøver indebære yderligere bruskskade i knæleddene. p

3

Kognitiv adfærdsterapi
til unge med hovedpine

2-spalter – side 4
118x120 mm
sort-hvidt

Forældres
livsstil påvirker

AF YLVA HANSSON

Hovedpine og migræne er et al
mindeligt langvarigt helseproblem
hos børn og unge. Ti procent af alle
skoleelever er ramt med betydelige
funktionsnedsættelser hjemme,
i skolen og i det sociale liv. Blandt
unge kvinder er nærmere 25 pro
cent ramt. Hensigten med en ame
rikansk litteraturoversigt var at be
lyse forskningssituationen, specielt
evidens for kognitiv adfærdsterapi
som en del i primær behandling af
børn og unge med langvarig hoved
pine.
I dag er lægemidler den indleden
de behandling. Nyere metaanalyser
har dog vist ringe effekt af præven
tiv farmakologisk behandling sam
menlignet med placebo, når det
gælder funktionsnedsættelse. Des
uden har lægemidler ofte uønskede
bivirkninger. Ifølge den nuværende
forskningssituation er evidensen
stærkere for kognitiv adfærdstera
pi sammenlignet med lægemidler
ved hovedpine hos børn og unge.
Farmakologisk behandling har
også vist sig at blive effektivere,
hvis den kombineres med psykolo
gisk behandling.
Psykologisk behandling indbe
fatter undervisning om den egne
krops smertehæmning, dybe ånde
drag og progressiv afspænding
samt guidede visualiseringer. Disse
teknikker udgør hjørnestenene
i behandlingen. Desuden indgår
kognitiv modificering med øget ak
tivitet, distraktion med fornøjelige
aktiviteter samt problemløsning.
Biofeedback anvendes også. Foræld
re inkluderes og bliver undervist i

13 000 kr ekskl. moms

Kilde: Bricca A et al. Moderate physical
activity may prevent cartilage loss in
women with knee osteoarthritis: data
from the Osteoarthritis Initiative. Arthritis Care Res (Hoboken). 2018;epub
ahead of print.
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I en gennemgang af behandling
ved hovedpine og migræne hos
børn og unge viser det sig, at
kognitiv adfærdsterapi er et godt
komplement til farmakologisk behandling.

pris ved indførelse i 3 nr.:

metoder, som forstærker adfærds
forandringer.
Kognitiv adfærdsterapi som den
eneste behandling er dog ikke op
timalt til yngre børn, hvis ikke in
tensiv forældremedvirken er mulig.
Andre begrænsninger for kognitiv
adfærdsterapi er uvillighed og/eller
manglende evne til at medvirke og
bruge strategierne. Forhindringer,
som er blevet rapporteret for regel
mæssig psykologisk behandling,
er tid og udgifter for gentagne be
handlinger samt rejser til disse.
Desuden kan der findes en uvilje
mod at deltage på grund af stigma
ved psykologisk behandling.

Forekomsten af fedme øger stadig hurtigt, hvilket frem for alt ser ud til at skyldes forskellige miljøfaktorer. Genetik kan
også forklare fedme men ikke øgningen
af fedme. Eftersom familier deler både
genetik og livsstil er det almindeligt, at
flere familiemedlemmer lider af fedme.
Forskere ville finde ud af mere om bagved liggende faktorer, og i et norsk studie undersøgte man, hvordan forældres
livsstilsforandringer påvirker børnenes
vægt. I studiet fandt man, at en vægtnedgang med fra to til seks kg for moderen
var associeret med lavere BMI for barnet
i teenageårene. Man så også, at mindsket fysisk aktivitet hos moderen havde
forbindelse med et højere BMI hos teenagebarnet.

ELIN ÖSTLIND

Kilde: Naess M, Sund ER, Holmen TL, Kvaløy K.
Implications of parental lifestyle changes and
education level on adolescent offspring weight: a
population based cohort study – The HUNT Study, Norway. BMJ Open. 2018;8(8):e023406.
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FREMTIDIG FORSKNING

Der behøves innovative satsninger
for at undersøge alternative løsnin
ger til at give adgang til kognitiv
adfærdsterapi. Internetbaserede
løsninger er egnede, eftersom unge
gerne har tillid til denne teknolo
gi. Fremtidig forskning behøver at
fokusere på, hvilke mekanismer
som er virksomme for at optimere
behandlingen, samt hvilke strate
gier og behandlinger, alene eller i
kombination, som fungerer bedst
for den enkelte person.
Man må også undersøge, hvilken
intensitet som kræves på den ikke
farmakologiske behandling, samt
hvordan behandlingen bør admi
nistreres. Endnu et forskningsom
råde er, hvordan kognitiv adfærds
terapi som primær behandling kan
gøres mere tilgængelig for de unge,
som er ramt, og deres familier. p
Kilde: Kroon Van Diest AM, Powers
SW. Cognitive behavioral therapy for
pediatric headache and migraine: Why
to prescribe and what new research is
critical for advancing integrated biobehavioral care. Headache. 2018;epub
ahead of print.
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Knæstøtte kan
mindske smerte og
forbedre stabilitet

En hollandsk forskergruppe har tidligere
vist, at en blød knæstøtte kan have positiv effekt på aktivitetsbegrænsninger,
som man kan opleve ved en skade. I et
nyt studie ville gruppen undersøge om
den mindskede aktivitetsbegrænsning
kunne skyldes, at knæstøtten havde effekt på proprioception, smerte eller dynamisk instabilitet i knæet.
I studiet testede man 44 deltagere
med knæartrose og selvrapporteret instabilitet. Deltagerne blev først testet
uden knæstøtte, derefter med en stram
eller en løs knæstøtte og derefter uden
støtte igen og derefter en sidste gang
med en stram eller løs knæstøtte. En
blød knæstøtte viste sig at mindske
smerte og dynamisk knæinstanbilitet, og
via disse mekanismer mindskede aktivitetsbegrænsningerne. Resultaterne viser
dog ikke tydeligt, om der var forskel med
et stram eller en løs knæstøtte.

pris ved indførelse i 3 nr:
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FREDRIK NORDIN

Kilde: Cudejko T et al. Decreased pain and improved dynamic knee instability mediate the
beneficial effect of wearing a soft knee brace on
activity limitations in persons with knee osteoarthritis. Arthritis Care Res (Hoboken). 2018;epub
ahead of print.

5

FysioScience • februar 1/2019

AF YLVA HANSSON

For nylig har forskellige forskergrupper frem for alt neurologer,
identificeret neuropatier i små
nervefibre hos undergrupper af
fibromyalgipatienter. Disse fund
er et nyt pust i fibromyalgiforskningen.

I en litteraturgranskning diskuterer
man, om patologi i små nervefibre
kan bidrage til at forny synet på
diagnose og behandling ved fibromyalgi.
Fibromyalgi menes ifølge reumatologer at være et centralt smertesyndrom, som skyldes en forstyrrelse af de centrale smertehæmmende
mekanismer med en forstærket
smerte. Og sensorisk bearbejdning
i hjernen og med en øget funktionel sammenkobling med pronociceptive (smerteøgende) regioner
og mindsket sammenkobling med
antinociceptive (smertemindskende) regioner.
Ifølge en alternativ hypotese er
fibromyalgi en stressrelateret forstyrrelse, hvor en langvarigt hyperadrenerg tilstand (højt adrenalin)
leder til neuropatisk smerte hos
prædisponerede personer via en
overfølsomhed i dorsalgangliet.
Dorsalrodsgangliet har en nøglerolle i smerteperception og har i
normaltilfældet lille sympatisk
innervation. Traume og/eller infektion kan dog trigge sympatisk
nervetilvækst via overudtryk af
tilvækstfaktorer. Dette er mekanismen bagved sympatisk vedligeholdt smerte. Den sympatiske gren
er et nøgleelement i stressresponssystemet.
De nyere fund af neuropatier
i små nervefibre hos en relativt
stor andel af fibromyalgipatienter
styrker den alternative hypotese.
Neuropati i de små fibre er en for-

styrrelse af de perifere nerver, som
primært påvirker somatiske og
autonome fibre. Dette resulterer i
sensoriske forandringer og autonom dysfunktion. Skader på de små
somatiske fibre forårsager smerte,
brændende og stikkende fornemmelse samt følelsesløshed, som
karakteristisk rammer ekstremiteterne i distal-proksimal retning.
Autonome symptomer indbefatter
tør mund, tørre øjne, svimmelhed
og ubehag fra urinblæren.
Fysisk undersøgelse afslører
allodyni og hyperalgesi. Konventionel EMG-undersøgelse samt
nerveledningstest bidrager ikke
til diagnosen. Derimod baseres
diagnosen på resultatet af en hudbiopsi, hvor en mindsket tæthed
af nervefibre kan påvises, samt et
unormalt kvantitativt sudomotor
axonreflekstest (test som bedømmer små nervetråde, som er koblet
til svedkirtler).
Opdagelsen af neuropatier i små
nervefibre hos fibromyalgipatienter påkalder betydningen af at finde genetiske, metabole, infektiøse,
autoimmune samt vaccinationsrelaterede forstyrrelser hos disse
patienter. Nye lægemidler, som
fokuserer på neuropatisk smerte,
kommer forhåbentlig at give stadig bedre effekt for fibromyalgipatienterne. Dog vil multimodal
terapi med målet at genoprette
modstandskraften i det autonome
system sandsynligvis være den effektiveste behandling for denne patientgruppe fremover. p

Kilde: MartinezLavin M. Fibromyalgia
and small fiber neuropathy: the plot
thickens! Clin Rheumatol. 2018;37:3167
3171.
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Almindeligt med fodsmerte
hos RA-patienter
AF INGELA TELG

De fleste patienter med RA har
problemer med fødderne, og disse problemer indtræffer sammen
med forhøjede niveauer af markører for inflammatorisk aktivitet.
Ved RA er det almindeligt, at de
små led i hænder og fødder påvirkes tidligt i sygdomsforløbet. I fødderne påvirkes den forreste del af
fødderne først, oftest på grund af
synovitis, som medfører udvidelse
af ledkapslen og dysfunktion i stabiliserende strukturer. Brusk- og
knogleskader kommer oftest senere.
Målet med et aktuelt studie
var at undersøge prævalens af
fodproblemer hos et udsnit af RApatienter, og at undersøge hvordan

sygdomsvariabler såsom inflammatorisk aktivitet, serologiske og
epidemiologiske faktorer samt
behandling påvirker prævalensen.
I studiet indgik 100 patienter med
RA og 100 raske kontroller. En vurderingsenquete, som handlede om
fodfunktion, blev besvaret, og sygdomsparametre blev målt.
Resultatet viser, at næsten alle
RA-patienter (98 %) havde dårligere
funktion i fødderne, og det værste
problem var smerte. Graden af inflammatorisk aktivitet, men ikke
sygdomsduration, indtraf samtidig
som dårligere fodfunktion. En sammenligning med tidligere studier
viser en lignende prævalens af fodproblemer, og forfatterne påpeger,
at dette ikke er blevet forandret

trods store fremskridt i behandlingen af patienter med RA. Videre
fandt man, at BMI ikke kunne kobles til forværrede fodproblemer
– sandsynligvis dominerede den
inflammatoriske aktivitet over mekanisk belastning i dette udsnit.
For at minimere smerten og
funktionsnedsættelsen i fødderne
mener forfatterne, at det er vigtigt
at overvinde ledinflammationen
ved streng kontrol af sygdomsaktiviteten. p

pris ved indførelse i 1 nr.:

Kilde: de Andrade AP, Inoue EN, Nisihara R, Skare TL. Foot function in rheumatoid arthritis patients: a cross-sectional study. Clin Rheumatol. 2018;
37(12):3427-3430.
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NRS et godt vurderingsinstrument ved RA
AF INGELA TELG

annonceplads
180x120 mm
sort-hvidt

Validiteten og reliabiliteten af fire
forskellige patientrapporterede
resultatmålinger er blevet sammenlignet i en artikel fra Holland.
Baseret på dette anbefaler man
den numeriske skala Numeric rating scale (NRS).

Patientrapporterede resultatmålinger er almindelige ved vurdering fra patienter med RA. Disse
målinger giver en mulighed for
bedre at forstå responsen på indsat
behandling, og hvordan patienten har det i sin sygdom. Hollandske forskere ville sammenligne
begrebsvaliditet og reliabilitet hos
fire forskellige typer af patientrapporterede resultatmålinger: numerisk skala (NRS), visuel analog
skala (VAS), verbal beskrivende

skala (Verbal rating scale, VRS) og
Likertskalaen. Man ville også finde
ud af, hvilket instrument patienterne foretrak.
Patienter med RA (n=211) rapporterede deres problemer inden
for fire områder: smerte, ekstrem
træthed, oplevet sygdomsaktivitet
og generel helse ved hjælp af de fire
instrumenter, dels direkte efter et
besøg hos læge, dels fem dage senere. For at kunne bedømme begrebsvaliditeten anvendte man DAS28
som guldstandard.
Resultatet viser, at validiteten var
ens for NRS, VAS, VRS og Likert. NRS
var mere reliabelt end VRS og Likert
i områderne smerte, ekstrem træthed og oplevet sygdomsaktivitet.
Studiet viser også, at patienterne
foretrak NRS. Man kunne ikke se

nogen forskel i præference af instrument afhængigt af alder eller
sygdomsduration.
Forfatterne anbefaler, at man anvender NRS, eftersom denne resultatmåling har god reliabilitet og validitet og desuden er foretrukket af
patienterne. Andre fordele er, at det
er lettere at anvende end VAS, mere
tilpasset for at anvendes internationalt og kan anvendes via telefon. p

7

Akutte hamstringsskader
AF ELIN ÖSTLIND

fikante forskelle mellem målinger
ne; MR kan således foretages, hvor
når det skal være, i den første uge
efter skadetilfældet. Man fandt
også, at klinisk undersøgelse og
MR direkte efter skadetilfældet
ikke kunne forudsige tidspunkt til
tilbagevenden til idræt.
En anden slutning i afhandling
en var, at gentagen skade er almin
deligt, og at den ofte rammer sam
me område og sker nær ved den
første skade. Selv om idrætsudøve
ren er smertefri og har genoprettet
funktion, er musklen måske ikke
helt lægt. Derfor anbefales specifik
rehabilitering for at forebygge. p
Kilde: Wangensteen A. Acute hamstring injuries – diagnosis and prognosis. Doktorafhandling. Norges idrettshøgskole, 2018.

Om motivation hos
unge idrætsudøvere

annonceplads

AF ANNA HORN

Hvordan oplever børn og unge at
det er at deltage i organiseret hold
idræt, og hvordan kan vi bidrage
til en bedre idrætshverdag og et
positivt træningsklima? Dette un
dersøgtes i en norsk doktorafhand
ling, som falder inden for rammen
af et større EUfinansieret projekt,
PAPA – Promoting adolescent physi
cal activity. Det generelle mål med
projektet er at øge trivslen og skabe
idrætsoplevelse for unge.
I afhandlingen deltog omkring
1 900 holdspillere mellem 11 og 15
år, fra forskellige dele af Norge.
Afhandlingen er bl.a. baseret på
spørgeformularer omkring aspek
ter såsom motivation, angst, trivsel
og at udøve træning. Deltagerne og
deres trænere udfyldte også stan
dardiserede spørgeformularer, som

handlede om coaching ud fra såvel
børnenes som trænernes perspek
tiv.
Resultaterne viser bl.a. at børne
ne ofte oplevede, at trænerne var
vældig resultatfokuserede. Der var
også stor forskel på, hvordan bør
nene oplevede trænerne, samt hvor
dan trænerne syntes, at de selv var.
Et andet vigtigt fund var, at mange
trænere ikke indså, hvor vigtigt det
er at skabe gode relationer til bør
nene, og hvordan dette også påvir
kede børnenes idrætsudøvelse og
færdigheder. p
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Kilde: Renskers L, van Uden RJJC,
Huis AMP, Rongen SAA, Teerenstra
S, van Riel PLCM. Comparison of the
construct validity and reproducibility of
four different types of patient-reported
outcome measures (PROMs) in patients
with rheumatoid arthritis. Clin Rheumatol. 2018;37(12):3191-3199.
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Akutte hamstringsskader hos
idrætsudøvere kan indebære langt
fravær, og risikoen for gentagen
skade ved tilbagevenden til konkur
rence er stor. MR anvendes oftest
ved diagnostik af disse skader. Men
ved hvilket tidspunkt efter skaden
bør en undersøgelse gøres, og kan
MR og en klinisk undersøgelse efter
skaden forudsige tidspunkt for til
bagevenden til idræt? Dette var et
par af de spørgsmål, som en norsk
fysioterapeut ville besvare i sin
afhandling om akutte hamstrings
skader. Mandlige idrætsudøvere
med hamstringsskade deltog i stu
diet, og de blev undersøgt klinisk
og med MR.
Man gjorde gentagne MRunder
søgelser i løbet af den første uge
efter skaden og så da ingen signi

pris ved indførelse i 3 nr.:

Kilde: Gjesdal S. Motivation in youth
sport: A study of athletes’ motivation,
perceptions of coach behavior, selfperceptions, affective responses and
behavior. Doktorafhandling. Norges idrettshøgskole, 2018.

Afhandling

u

Ældre personer i ældrebolig har små
muligheder for fysisk aktivitet og for at
bestemme, hvilken type af fysisk aktivitet de vil benytte sig af. Dette ifølge en
afhandling, som viser store forskelle mellem de boendes og personalets syn på
fysisk aktivitet. For personalet handlede
det mest om at muliggøre aktivitet i hverdagen fx knappe sine knapper selv, mens
det for de boende handlede om motion –
at kunne røre sig og føle sig godt tilpas.
Afhandlingens forfatter konstaterer,
at der mangler en rehabiliteringskultur i personalets daglige handlinger,
og at der i stedet hersker en organisationskultur, som bygger på tempo og
effektivitet. Større fokus bør lægges på
fysisk aktivitet og måske ville personlige
trænere kunne introduceres i fremtidens
ældrepleje.

pris ved indførelse i 1 nr.:

AF ULRIKA JUPÉN

Moderat fysisk aktivitet sammenlignet med lav giver mindre bruskreduktion i kvinders knæled. Og
høj fysisk aktivitetsniveau ser ikke
ud til af være mere skadeligt for
knæbrusken end lavere aktivitetsniveauer hverken hos kvinder eller mænd.

Afhandling

u

Vigtigt at
røre sig

Kilde: Welling W, Benjaminse A, Seil R,
Lemmink K, Gokeler A. Altered movement during single leg hop test after
ACL reconstruction: implications to
incorporate 2-D video movement analysis for hop tests. Knee Surg Sports
Traumatol Arthrosc. 2018;26(10):30123019.

Moderat fysisk aktivitet bra for brusken

u

Dansk, norsk, svensk
Vi kan tage imod annoncer på respektive
sprog, så længe annoncens størrelse er eksakt
den samme i alle tre udgaver af FysioScience.
Vi kan tilbyde oversættelsestjenester til norsk
og svensk.

Nick Grantham gennemgik også,
hvad man skal tænke på ved planlægning af et trænings- eller rehabiliteringsprogram. En vigtig ting,
som let forbises, er, at prioriterede
øvelser/momenter skal gøres tidligt
i et træningspas og mindre vigtige
momenter i slutningen.
Fysioterapeuter har også tendens
til ofte at ændre i træningsprogrammer, og vi må blive bedre til at
tænke på, hvorfor vi egentlig foretager ændringer. Vi skal ikke ændre
i et program kun for at ændre, der
skal være et tydeligt mål og en tanke, med hvorfor vi gør som vi gør.
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Afhandling

udførte hop på et ben, og forskerne
målte derefter knæfleksion og valgisering. Hos deltagere, som havde
et LSI på mindst 90 procent for det
skadede ben, så man alligevel et forandret bevægelsesmønster hos hele
60 procent. Derfor foreslår man en
enkel bedømmelse af bevægelseskvalitet: at man filmer fra siden og
forfra, når patienten udfører et hop
på et ben. Derefter analyseres bevægelsen, og man sammenligner med
det ikke-skadede ben. p

Kort & godt

Øget risiko for knæplastik ved AS

Flere skader
på kunstgræs

Papirkvalitet og tryk
Munken Pure, 120 g
Sort/hvid, digitaltryk

Mellem seks og tyve procent af
dem, som går tilbage til idræt efter
en korsbåndsrekonstruktion, skades igen. En faktor, som påvirker
risikoen for at blive skadet igen, er
et asymmetrisk bevægelsesmønster. Før tilbagevenden til idræt, gør
man derfor en bedømmelse, som
oftest indeholder en kombination
af forskellige kliniske tests, såsom
lårmuskelstyrke og hop på et ben.
Man kan anvende Limb Symmetry
Index (LSI), som beregner forskel-

len mellem testresultatet for det
skadede ben og det ikke skadede.
Mindst 90–100 procents kapacitet
i det skadede knæ sammenlignet
med det ikke-skadede anbefales
før tilbagevenden til idræt som
fodbold, bandy og håndbold. Dette test er anvendeligt men måske
utilstrækkeligt til at notere ufordelagtige bevægelsesmønstre og
asymmetrier, som kan medføre at
skaden gentages.
Tidligere har man set, at begrænset knæfleksion kan være negativt
ud fra et skadeperspektiv, eftersom det leder til stivere landing og
større belastning på det forreste
korsbånd. I et aktuelt studie deltog
patienter, som var blevet opereret
med en forreste korsbåndsrekonstruktion. Man filmede, når de

u

Kort & godt

Målgruppe og abonnenter
Fysioterapeuter ansat på sygehuse, ældrecen
tre, privatklinikker, idrætscentre, bedriftssund
hedstjenester m.m. samt biblioteker.

Annoncebestilling
Annonce bestilles senest den 10. i hver må
ned til udgivelse næstkommende måned (dog
ingen udgivelse i juli og i januar).
Kontakt: annons@fysioscience.se.

For mere information: johan@fallby.eu

AF ELIN ÖSTLIND

Hvornår er en idrætsudøver klar
til at gå tilbage til idræt efter rekonstruktion af det forreste korsbånd? Forskere konstaterer, at
det ikke er tilstrækkeligt med kun
kvantitative målemetoder til af afgøre dette.

u

Abonnementerne betales for det meste af insti
tutioner og klinikker, hvor FysioScience går på
cirkulation og læses af flere fysioterapeuter.

”Personen, som kommer ind, har
behov for at føle, at hun eller han
bliver lyttet til, at hun eller han bliver anerkendt for sin problematik,
og at vi forstår, hvor denne person
befinder sig”, forklarer han og konstaterer i næste åndedrag, at dette
kræver tid, noget som måske ikke
altid findes.
”Hvis du arbejder på en klinik,
hvor der strømmer patienter ind,
så får du måske aldrig rigtig chancen for at bygge en relation. Du har
nogle minutter til at etablere relationen, udtrykke betydningen af fx
skaden og give et program, der kan
arbejdes efter. Jeg tror, at sundhedsvæsenet ville blive mere effektivt,
hvis der blev givet mere tid til at se
mennesket og ikke kun sygdommen eller skaden.”
Men hvorfor skal vi fysioterapeuter i det hele taget bryde os om dette? For Johan Fallby er svaret enkelt:
”Den, som håndterer dette, bliver
en effektivere behandler!” p

BENYT LEJLIGHEDEN – TEGN ET EKSTRA ABONNEMENT!
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Oplag, papirtidsskriftet
Danmark cirka 900 læsere
Norge cirka 2 000 læsere
Sverige cirka 5 200 læsere

En del af effekten kommer
sandsynligvis af den relation,
vi bygger op med patienten.

halvside – side 3
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Bedøm bevægelser før tilbagevenden til idræt

u

Udgivelse
10 numre pr. år i begyndelsen af hver måned
undtagen i januar og juli.

FysioScience tager ikke ansvar
for synspunkter og udtalelser som
gøres af forfattere og personer som
interviewes.

Og Johan Fallby er absolut ikke i
tvivl om, at motivation er noget,
som kan påvirkes.
”At skabe motivation handler i
stor udstrækning om at skabe forståelse. I begyndelsen handler det
måske om at forstå, hvad vi behøver
gøre og hvorfor. Derefter skal der
planlægges for dette.”
Johan Fallby udvikler ræsonnementet med, at det er afgørende, at
der hele tiden findes en forklaringsmodel, et hvorfor.
”Når man begynder at forstå, at
den indsats jeg gør nu, leder til et
resultat længere frem – så skabes
motivation.”
Når patienten så har styrket sin
kompetence og forstået sit ”hvorfor” er det vigtigt tilsammen at
skabe en realistisk plan. I denne
proces, mener Johan Fallby, at det
er vigtigt, at patienten tidligt føler
at hun eller han lykkes – først da
øger trygheden, og patienten kan
successivt øge sin autonomi. Men
selvfølgelig lykkes vi ikke altid.
”Hvis patienten mislykkes, gælder det om at finde ud af, hvad årsagen er. At noget ikke bliver gjort, er
et symptom på et eller andet, og det
er vigtigt at finde ud af, hvad det
er. Her tror jeg ikke på disciplin og
at sige ’Du skal gøre det her’, men i
stedet på at gå tilbage og undersøge

hvorfor patienten ikke lykkedes.”
For at kunne påvirke motivationen hos vores patienter kommer
Johan Fallby ofte tilbage til betydningen af at bygge en god relation.
Han mener, at en stor del af effekten
af det vi gør, sandsynligvis er afhængigt af den relation vi bygger
med patienten.

2-spalter – side 9
118x120 mm
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Rygsmerter hos
helikopterpiloter

Mindsket smerte, bedre funktion og højere livskvalitet ligesom langtidseffekter
i form af mindsket sygefravær fra 30 til 4
procent blev resultatet efter et tre måneder langt fokuseret træningsprogram for
helikopterpiloter med lænderygsmerte.
Dette viser kiropraktor Knut Andersen i
sin doktorafhandling.
Civile helikopterpiloter er en erhvervsgruppe, som ofte rammes af lænderygsmerte. Piloterne bærer en tung dragt og
sidder fastspændt i en snæver førerkabine med minimal bevægelsesfrihed – faktorer som tilsammen gør, at de er specielt
udsat. Og forskningen har hidtil haft fokus på frem for alt militære piloter, som
har betydelig færre flyvetimer om året.
Knut Andersen påpeger, at fysisk aktivitet er smertelindrende, og at det er
vigtigt at formidle, at rygsmerter oftest er
ufarlige.

pris ved indførelse i 1 nr.:

INGELA TELG

Kilde: Andersen K. Frequency, causes and treatment of low back pain among commercial helicopter pilots. Doktorafhandling. Universitetet i
Stavanger, 2018.
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Fysisk aktivitet
giver bedre
skoleresultater

I sin afhandling har Silje Eikanger Kvalø
studeret, hvordan et interventionsprogram med øget fysisk aktivitet i skolens
regi påvirker elevernes læring og fysiske
kapacitet. Totalt 449 elever i femte klasse
deltog i projektet og foregik i et skoleår.
Interventionsgruppen fik hver uge
2x45 minutters aktive lektioner, 5x10 minutters fysisk aktivitet i frikvarteret samt
5x10 minutters fysisk aktivitet som hjemmeopgave. Kontrolgruppen fulgte den
sædvanlige undervisningsplan.
Resultatet viser forbedret kognitiv
kapacitet både i kontrol- og interventionsgruppen, men allerstørst var forbedringen i interventionsgruppen. Man så
ingen forbedring i aerob kapacitet i interventionsgruppen. Derimod noterede
man, at elever, som allerede havde høj
aerob kapacitet, også havde effektivere
kognitive funktioner og bedre koncentrationskapacitet.

pris ved indførelse i 3 nr.:

8 000 kr ekskl. moms

INGELA TELG

Kilde: Kvalø SE. Fysisk aktivitet i skolen: en intervensjonsstudie. I hvilken grad vil implementering
av økt fysisk aktivitet på 5. årstrinn ha innvirkning
på elevens selvregulering? Doktorafhandling.
Universitetet i Stavanger, 2018.
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helside – side 12
180x255 mm
fire farver (eller sort-hvidt)
pris ved indførelse i 1 nr.:

10 500 kr (sort-hvidt 9 500 kr) ekskl. moms
pris ved indførelse i 3 nr.:

24 300 kr (sort-hvidt 22 000 kr) ekskl. moms

