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Og at motivasjon er noe som er på
virkbart, det levner Johan Fallby
ingen som helst tvil om.
”Å skape motivasjon handler i
stor grad om å skape forståelse. I
begynnelsen handler det kanskje
om å forstå hva vi trenger å gjøre og
hvorfor. Deretter må det planlegges
for dette.”
Johan Fallby utvikler resonne
mentet med at det er avgjørende at
det hele tiden finnes en forklarings
modell, et hvorfor.
”Når man begynner å forstå at
den innsatsen jeg gjør nå fører til
et resultat lenger frem – da skapes
motivasjon.”
Når pasienten har styrket sin
kompetanse og forstått sitt ”hvor
for” er det viktig sammen å skape
en realistisk plan. I denne proses
sen mener Johan Fallby at det er vik
tig at pasienten tidlig føler at hun
eller han kan lykkes – først da øker
tryggheten og pasienten kan grad
vis øke sin autonomi. Men selvfølge
lig lykkes vi ikke alltid.
”Dersom pasienten har mislyk
kes så er det om å gjøre å finne ut
hva som er årsaken. At noe ikke blir
gjort er et symptom på noe og det
gjelder å finne ut hva. Da tror jeg
ikke på disiplin og å si ‘Du må gjøre
dette her’, men i stedet å gå tilbake
og undersøke hvorfor pasienten har
mislykkes.”

En del av effekten kommer
sannsynligvis av den relasjonen vi bygger med pasienten.
”Personen som kommer inn treng
er å kjenne at han eller hun blir
lyttet til, at han eller hun blir aner
kjent for sin problematikk og at vi
forstår hvor denne personen befin
ner seg”, forklarer han og konstate
rer i neste åndedrag at dette krever
tid, noe som kanskje ikke alltid fin
nes.
”Dersom du arbeider i et institutt
der det strømmer inn pasienter, så
få du kanskje aldri ordentlig mulig
het til å bygge en relasjon. Du har
noen minutter på deg til å etablere
relasjonen, formidle hva eksempel
vis skaden innebærer og å gi et tre
ningsprogram å arbeide etter. Jeg
tror at helsevesenet ville være mer
effektivt dersom det ble satt av mer
tid til å se menneskene og ikke bare
sykdommen eller skaden.” Men
hvorfor skal vi fysioterapeuter i det
hele tatt bry oss om dette? For Johan
Fallby er svaret enkelt:
”Den som håndterer dette, blir en
mer effektiv behandler!” p

For mer informasjon: johan@fallby.eu

Er du allerede abonnent, men vil ha et ekstra abonnement på FysioScience.. Kanskje har dere to institutter som vil ha hvert sitt eksemplar av
tidsskriftet? Akkurat nå gir vi 50 % til nye helårsabonnementer.
u Les mer på www.fysioscience.se.
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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.

AV MARTIN ANDERSSON

Total hofteplastikk er ett av de
vanligste ortopediske inngrepene
hos pasienter med ankyloserende
spondylitt (AS) og 30 år etter at diag
nosen har blitt stilt, har 12–25 pro
sent av pasientene gjennomgått en
hofteplastikkoperasjon.
Sammenhengen mellom plastikk
operasjoner i øvrige ledd og AS er
ikke like studert. Imidlertid er det
registrert at pasienter med AS har
en økt risiko for total kneplastikk.
Denne økte risikoen kan komme
av kneskader fra synovitter eller
på et endret bevegelsesmønster på
grunn av hoftesmerte.
Også yngre pasienter med AS ser
ut til å ha økt risiko for total kne
plastikk, noe som kan tyde på at
synovitten er den vanligste årsaken

til total kneplastikk hos denne pa
sientgruppen.
En ny studie har undersøkt dette
videre og beregnet forekomsten for
primær total kneplastikk hos unge
og middelaldrende pasienter (18–64
år) med AS sammenlignet med pa
sienter uten AS. Resultatene viser
at hos 14 714 pasienter med AS og
2 932 641 uten AS var primær total
kneplastikk 1,82 ganger vanligere
hos pasientene med AS. Risikoen
for total kneplastikk viste seg altså
å være forhøyet hos yngre og mid
delaldrende pasienter med AS. p
Kilde: Ward M. Risk of total knee arthroplasty in young and middle-aged
adults with ankylosing spondylitis.
Clinical Rheumatology 2018;(37):343133.

annonseplass

Program for
overvektige barn

Overvekt i barndommen er ofte koblet til
sykdommer som kardiovaskulær sykdom
og metabolsk syndrom i voksen alder.
Antall overvektige barn har stadig økt
i senere år. For å motvirke denne overvektsepidemien er det viktig å utarbeide
effektive strategier. I en aktuell studie ble
derfor 64 overvektige barn fulgt i fire år.
Barna deltok i et livsstilsbasert behandlingsprogram i ett år. De ble randomisert til en gruppe som ble ledet av
sykepleier og diettist eller en gruppe
ledet av sykepleier, diettist og fysioterapeut. Antall overvektige barn sank i begge gruppene. Å ha med en fysioterapeut
i teamet viste seg i denne studien ikke å
ha noen ytterligere effekt.

118x120 mm
svart-hvitt

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.
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AV FREDRIK NORDIN

Nick Grantham er en britisk
Strength and Conditioning coach
med eksamen i Sport Science.
Han ble kjent i fysioterapikretser
etter å ha medvirket i podcasten
The Physio Matters podcast (avsnitt 43). Under et todagerskurs
i Malmö formidlet han kunnskap
om ulike aspekter ved styrketrening.
Nick Grantham har arbeidet med
idrettsutøvere og idrettslag på alt
fra elitenivå til mosjonister og
barn. Med andre ord har han veldig
stor erfaring med styrketrening
og hvordan idrettsutøvende mennesker kan hjelpes til å prestere på
topp. Nylig hold han todagerskurset Practical application of strength
and conditioning during injury rehabilitation.

En treningsplan må
legges opp i samråd
med individene.
Ett av de viktigste budskapene han
ville formidle under kurset var viktigheten av engasjement – ikke bare
fra helsearbeidere/trenere, men
også fra individene som behandles/
trenes. Vår jobb er å se til at de individer vi treffer er en del av treningseller behandlingsprosessen. Vi har
den medisinske kunnskapen, men
individene er ekspert på seg selv og
sin egen kropp.
En behandlings- eller treningsplan må legges opp i samråd med
individet. Vi skal ikke prate til,
men med individene og se til at de
engasjerer seg i sin egen rehabiliteringsprosess.
Under kurset snakket Nick Grantham også om force-velocity curve
(kraft-hastighetskurven). Den går
i korthet ut på at desto tyngre vi
trener, desto langsommere blir

hastigheten i øvelsene. De to ytterlighetene på kurven er henholdsvis
trening av maksimal styrke (tungt
og langsomt) og reaktiv styrke (lett
og raskt).
Også forskjellen i force production (kraftproduksjon) og force
application (kraftapplisering)
ble gjennomgått. Kraftproduksjon handler om hvor mye kraft
vi kan produsere og kraftapplisering handler om hvordan vi kan
gjøre oss bruk av den kraften, for
eksempel hvor raskt vi kan produsere kraft, noe som ofte er det som
trengs i ulike aktiviteter og idretter.
Kraftproduksjon og kraftapplisering trenes på ulike måter.
Enkelt forklart så trenes kraftproduksjon med tunge vekter, få repetisjoner og ganske mange sett med
mye hvile imellom. Kraftapplisering trener vi ofte, men ikke alltid,
med flere repetisjoner, mindre vekt
og fokus på å utføre bevegelser og
øvelser raskt og eksplosivt, mange
ganger med litt kortere hvile. Det
gjelder å fundere på hva individene
trenger å forbedre.
ULIKE FORMÅL

I de praktiske momentene testet
kursdeltakerne ulike øvelser og
hvordan de gjøres vanskeligere
eller lettere, mer eksplosive eller
mer styrkebaserte. Hvordan en og
samme øvelse kan brukes til ulike
formål avhengig av utførsel, belastning og hastighet, ble også diskutert.
Nick Grantham spurte retorisk
hva funksjonell trening er og
forklarte at en øvelse er funksjonell
dersom den gjør det vi vil at den
skal gjøre. Beinspark i maskin er en
funksjonell øvelse dersom formålet
er å bygge styrke i quadriceps, men
kanskje ikke dersom formålet er å
øve på trappegang. Om en øvelse
er funksjonell eller ikke har helt
enkelt med sammenhengen å gjøre.
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Nick Grantham gikk også gjennom
hva en bør tenke på ved opplegg av
et trenings- eller rehabiliteringsprogram. En viktig ting, som lett
overses, er at prioriterte øvelser og
momenter skal utføres i begynnelsen av en treningsøkt og mindre
viktige momenter på slutten.
Fysioterapeuter tenderer også til
å endre treningsprogram ofte, og vi
bør bli bedre til å fundere på hvorfor vi egentlig gjør endringene. Vi
skal ikke endre et program bare for
å endre det, men ha tydelig formål
og tanke med hvorfor vi gjør hva vi
gjør.

Prioriterte øvelser og
momenter skal utføres
tidlig i treningsøkten.
Avslutningsvis tre kloke sitater fra
Nick Grantham:
”An injury is an opportunity” –
dersom vi kan se en skade som en
mulighet til å jobbe med det som vi
ellers ikke rekker eller prioriterer,
så kan det gjøre mye for motivasjonen.
”Tell them what they can do” – fokuser på alt pasientene kan gjøre, ikke
på det som de ikke kan gjøre.
”Focus on the person, not the
injury” – husk at vi jobber med individer og mennesker, ikke med en
skade eller kroppsdel. p

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

Vanlig med
innklemmings
syndrom

I Danmark søker over 16 000 personer
per år hjelp hos spesialistlege for innklemmingssyndrom i skulderen. Ny
dansk klinisk forskning viser at kun rundt
25 prosent av pasientene med diagnosen
innklemmingssyndrom blir bedre etter
et halvt år med sedvanlig behandling og
deres vedvarende plager har stor negativ påvirkning på det daglige livet, med
smerter og innskrenket bevegelighet.
I en avhandling vises det at majoriteten
av disse pasienter hadde fått behandling
og at 68 prosent av pasientene hadde
truffet en fysioterapeut. Konklusjonen
som trekkes er at selv om disse pasienter
i hovedsak får tilgang til trening og hjemmeøvelser, så bør tilbudet av øvelser ble
bedre.
Det er også behov for mer forskning
i forhold til hva disse pasientene
trenger. Kanskje er det behov for mer
styrketrening eller annen type trening,
ANNA HORN

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

Pasienters forventninger
om forbedring
AV PATRIK NUMANOVIC

Pasienters forventninger om
fullstendig forbedring ved nakkeeller ryggsmerte spiller inn på
behandlingsresultatet, og forventningene har forbindelse med
en rekke ulike faktorer. Ved å få
kunnskap om disse kan muligens
pasienter med lave forventninger
identifiseres og fokus legges på å
endre forventningene.
At pasienters forventninger har
noe å si for behandlingsresultatet
er vist ved et flertall ulike tilstander
som diabetes, hiv og ryggsmerte.
I studier av pasienter med smerte
har de med høye forventninger til
forbedring i større utstrekning
oppnådd en opplevd forbedring og
redusert smerteintensitet.
Forventninger er individuelle
og bunner i pasienters egne, fa
miliemedlemmers eller bekjentes
erfaringer. Forventninger om for
bedring påvirkes av demografiske
faktorer som kjønn og alder, men
også av psykologiske faktorer som
angst og depresjon.
Formålet med en amerikansk
studie var å undersøke ulike pasient
relaterte faktorer og hvordan disse
interagerer med hverandre og rela
terer til forventninger til fysiotera
peutisk behandling. En sekundær
analyse ble utført på baselinjedata
fra to andre randomiserte kontrol
lerte studier med pasienter som
hadde nakke og korsrygssmerte.
Resultatene viser at pasientenes
alder, fryktunnvikelse koblet til
fysisk aktivitet og egenvurderte ak
tivitetsbegrensninger hadde sam
menheng med forventninger om
fullstendig forbedring. Analysen av
hvordan ulike faktorer interagerte
med hverandre viser at menns
forventninger ikke ble påvirket
betydelig av graden av aktivitets
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begrensning. Hos kvinner derimot
økte forventninger om forbedring
ved høyere grad av aktivitetsbe
grensning. Det ble også registrert
at forventningene i høy grad hang
sammen med utdanningsnivå –
pasienter med universitetsutdan
nelse forventet seg fullstendig
forbedring i større grad enn pasien
tene som bare hadde grunnskole
utdanning.

Utdanningsnivået
hang i stor grad sammen
med forventningene.
Forfatterne påpeker at flere av re
sultatene er relativt usikre. Studien
hadde en eksplorativ ansats, det vil
si at en stor mengde ulike mulige
sammenhenger ble testet og det er
derfor mulig at de resultater som
ble påvist delvis kan være slump
messige funn. Til sammen tyder re
sultatene imidlertid på at en rekke
ulike faktorer kan påvirke pasien
ters forventninger og det gir forhå
pentligvis en indikasjon om hvilke
pasienter som kan ha lave forvent
ninger om fullstendig restitusjon.
Med økt kunnskap om dette hå
per forfatterne at klinikere skal
kunne legge større vekt på å in
formere disse pasienter om sine
behandlinger og forsøke å inngi
større tiltro til at tiltakene kan gi
gode resultater. p

u

Smart trøye
beskytter mot
belastning

I den hensikt å redusere arbeidsrelaterte belastningsskader i skuldre og
rygg har forskere ved KTH utviklet en
smart trøye som skal bæres under arbeid. På trøyen finnes det tre små sendere som trådløst sender informasjon til
en smarttelefon. Når bæreren av trøyen
løfter armene i vinkler over anbefalte
verdier, høres en advarende røst som
anmoder personen om å senke armene.
Data fra trøyen spares i en app og
tolkes deretter av ergonomer som kan
identifisere risikomomenter i arbeidet.
Forhåpentligvis kan trøyen bidra til mer
ergonomiske arbeidsstillinger.
Ved sedvanlige ergonomiske observasjoner kan målingen av armvinkler variere mellom ulike testere og håpet er at
trøya skal være mer pålitelig. Teknikken
rundt målepresisjon og anvendbarhet har
gjort fremskritt og den smarte trøyen skal
nå testes på renholdspersonale, kassepersonale og montører ved samlebånd.
Forskningsprosjektet med den smarte
trøyen skal pågå i tre år.

Alternativ hypotese
om fibromyalgi

annonseplass
180x255 mm
fire farger

Filformat, oversendelse
Ferdig annonse oversendes digitalt som pdf
med trykkkvalitet eller som høyoppløst bilde.
Annonsen sendes til annons@fysioscience.se

PATRIK NUMANOVIC

For mer informasjon: www.prevent.se/arbetsliv/
forskning/2018/tradlos-troja-larmar-om-belastning/

WEBEKSKLUSIVT
Les månedens ekstra artikkel
på vår nye nettside. I et intervju
forteller Frida Bergman, en autorisert fysioterapeut som nylig disputerte ved Umeå universitet, om
hva vi kan gjøre for å redusere
stillesitting på arbeidsplasser.
”Tredemølle ved kontorpulten
øker aktivitetsnivået på jobben
og kan være en måte å forebygge stillesitting på i løpet av dagen. Men det kreves også andre
verktøy, som å sjekke arbeidsplassens utforming og hvordan
det fysiske aktivitetsnivået utenfor arbeidstid ser ut”, konstaterer
hun.
u www.fysioscience.se

Logg inn! Ta kontakt med kundeservice (kund@fysioscience.se)
dersom du ikke har et fungerende passord til den nye nettsiden.
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Dette kommer frem i en ameri
kansk studie med 689 deltakere
(404 kvinner, 285 menn) i alderen
45–79 år. De hadde røntgenologisk
verifisert kneartrose (Kellgren/
Lawrence grade ≥2) ved baselin
jen. Vurderingsinstrument var et
spørreskjema om fysisk aktivitet –
Physical Activity Scale for the Elder
ly (PASE) – som ble fylt ut årlig i fire
år. Brusktykkelsen ble vurdert ved
hjelp av MR ved en anledning hvert
år i samme tidsperiode.

Tidligere studier har ikke vist sam
stemmige resultater i forhold til
progresjon av røntgenologisk kne
artrose etter fysisk aktivitet. Man
har heller ikke entydig vist en sam
menheng mellom fysisk aktivitet
og endringer i knebrusken ved
sammenligninger mellom kvinner
og menn.
I den aktuelle studien hadde
imidlertid kvinner med lavt fysisk
aktivitetsnivå signifikant større
bruskreduksjon enn kvinner med
middels fysisk aktivitetsnivå. Blant
menn ble det ikke registrert tilsva
rende signifikante forskjeller. Høyt
fysisk aktivitetsnivå så ikke ut til å
være mer skadelig for knebrusken
enn lavere aktivitetsnivåer, verken
hos kvinner eller menn. Hos men
nene ble det registrert høyere PASE

verdier enn hos kvinnene, spesielt
med tanke på valg av idrettsaktivi
teter.
Valget av fysisk aktivitet skulle
kunne ha betydning for endringe
ne i brusktykkelse. Fremtidige
studier bør dels ta hensyn til dette,
dels undersøke hvordan nedsatt
styrke i quadriceps kan påvirke
sammenhengen mellom aktivitets
nivå og brusk i knærne. Forskerne
gir det rådet at pasienter bør infor
meres om at høyt fysisk aktivitets
nivå ikke trenger å innebære ytterli
gere bruskskade i kneleddene. p

2-spalter – side 4
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Foreldres livsstil
påvirker

AV YLVA HANSSON

Hodeverk og migrene er et van
lig langvarig helseproblem blant
barn og unge. Ti prosent av alle
skoleungdommer er rammet, med
betydelige funksjonsnedsettelser i
hjem, skole og sosialt liv. Blant unge
kvinner er nærmere 25 prosent
rammet. Formålet med en ameri
kansk litteraturoversikt var å belyse
forskningssituasjonen, spesielt evi
densen for kognitiv atferdsterapi
som en del i førstelinjens behand
ling av barn og ungdommer med
langvarig hodeverk.
Innledende behandling er i dag
legemidler. Nyere metaanalyser
har imidlertid vist liten effekt av
preventiv farmakologisk behand
ling sammenlignet med placebo
når det gjelder hodeverksrelatert
funksjonsnedsettelse. Dessuten har
legemidler ofte uønskede bivirk
ninger. Ifølge rådende forskning er
evidensen mer robust for kognitiv
atferdsterapi sammenlignet med
legemidler ved pediatrisk hode
verk. Farmakologisk behandling
har også vist seg å være mer effektiv
dersom den blir kombinert med
psykologisk behandling.
Psykologisk behandling inn
befatter undervisning om krop
pens egen smertehemming, dype
pust og progressiv avspenning
samt guidete forestillinger. Disse
teknikkene utgjør hjørnesteinene
i behandlingen. Dessuten inngår
kognitiv modifisering med økt ak
tivitet, distraksjon med trivelige
aktiviteter samt problemløsning.
Biofeedback er også vanlig. Foreldre
blir inkludert og undervist i meto

13 000 kr eks. mva
3

Kognitiv atferdsterapi
for unges hodeverk
I en gjennomgang av behandling
ved hodeverk og migrene hos
barn og unge, viste det seg at
kognitiv atferdsterapi er et bra
supplement til farmakologisk behandling.

pris ved innsetting i 3 nr:

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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der for å forsterke atferdsendringer.
Kognitiv atferdsterapi som eneste
behandling er imidlertid ikke opti
mal for yngre barn dersom intens
foreldremedvirkning ikke er mulig.
Andre begrensninger for kogni
tiv atferdsterapi er uvillighet og/
eller nedsatt evne til å medvirke og
tillempe strategiene. Barrierer som
rapporteres for regelmessig psyko
logisk behandling er tid og kostna
der for gjentatte behandlingssesjo
ner samt reiser til disse. Dessuten
kan det finnes en uvilje til å delta
på grunn av stigmatisering mot
psykologisk behandling.

Forekomsten av fedme øker fremdeles i
hurtig tempo, noe som fremfor alt ser ut
til å komme av ulike miljøfaktorer. Genetikk kan også forklare fedme, men ikke
økningen av fedme. Ettersom familier deler både genetikk og livsstil er det vanlig
at flere familiemedlemmer lider av fedme.
Forskere ville finne ut mer om bakenforliggende faktorer, og i en norsk studie ble det undersøkt hvordan foreldres
livsstilsendringer påvirker barnas vekt.
I studien kom det frem at en vektreduksjon på to til seks kilo for mammaen var
assosiert med en lavere BMI for barnet i
tenårene. Det ble også registrert at redusert fysisk aktivitet hos mammaen hadde
sammenheng med høyere BMI for det
tenårige barnet.

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.

pris ved innsetting i 1 nr:

FREMTIDIG SATSING

Innovative satsinger trengs for å
undersøke alternative løsninger for
å gi tilgang til kognitiv atferdste
rapi. Internettbaserte løsninger er
hensiktsmessige ettersom ungdom
mer gjerne stoler på denne teknolo
gien. Fremtidig forskning trenger
å fokusere på hvilke mekanismer
som er virksomme for å optimere
behandlingen samt hvilke strate
gier og behandlinger, alene eller i
kombinasjon, som fungerer best for
det enkelte individ.
Det er også behov for å under
søke hvilken intensitet den ikke
farmakologiske behandlingen som
kreves samt hvordan behandlingen
bør administreres. Et ytterligere
forskningsområde er hvordan
kognitiv atferdsterapi som første
linjebehandling kan gjøres mer
tilgjengelig for rammede ungdom
mer 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.

3 200 kr eks. mva

Knestøtte kan
redusere smerte og
forbedre stabilitet

En nederlandsk forskergruppe har
tidligere vist at en myk knestøtte kan ha
positiv effekt på aktivitetsbegrensninger
som man kan oppleve ved en skade. I en
ny studie ville gruppen undersøke om
den reduserte aktivitetsbegrensningen
kunne komme av at knestøtten hadde
effekt på propriosepsjon, smerte eller dynamisk kneinstabilitet.
I studien ble 44 deltakere med kneartrose og egenrapportert instabilitet
testet. Deltakerne ble først testet uten
knestøtte og så med en stram eller løs
knestøtte, deretter uten støtte igjen og
så en siste gang med stram eller løs
knestøtte. En myk knestøtte viste seg å
redusere smerte og dynamisk kneinstabilitet og via disse mekanismene ble
aktivitetsbegrensningene redusert. Resultatet viser imidlertid ikke tydelig om
det var noen forskjell med stram eller løs
knestøtte.

pris ved innsetting i 3 nr:

8 000 kr eks. mva

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.
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AV YLVA HANSSON

Nylig har ulike forskergrupper,
spesielt neurologer, identifisert
neuropatier i små nervefibre hos
undergrupper av fibromyalgipasienter. Disse funn er et nytt friskt
pust i fibromyalgiforskningen.

I en litteraturgransking diskuteres
det om patologi i små nervefibre
kan bidra til å fornye synet på diag
nose og behandling ved fibromy
algi.
Fibromyalgi vurderes av reuma
tologer å være et sentralt smerte
syndrom som kommer av en
forstyrrelse i de sentrale smerte
hemmende mekanismene, med
forsterket smerte og sensorisk
bearbeiding i hjernen og med økt
funksjonell sammenkobling med
pronosiseptiva (smerteøkende) re
gioner og redusert forbindelse med
antinosiseptiva (smertereduseren
de) regioner.
STRESSRELATERT FORSTYRRELSE

Ifølge en alternativ hypotese er fi
bromyalgi en stressrelatert forstyr
relse der en langvarig hyperadren
erg tilstand (høyt adrenalin) fører
til neuropatisk smerte hos predis
ponerte individer, ved sensitisering
i dorsalgangliet. Dorsalgangliet har
en nøkkelrolle i smertepersepsjo
nen og har normalt liten sympa
tisk innervasjon. Traumer og/eller
infeksjon kan imidlertid trigge
sympatisk nervetilvekst via over
uttrykk av tilvekstfaktorer. Dette
er mekanismen bakom sympatisk
vedvarende smerte. Den sympa
tiske grenen er et nøkkelelement i
stressresponssystemet.
De nyere funn av neuropatier
i små nervefibre hos en relativt
stor andel av fibromyalgipasienter
styrker den alternative hypotesen.
Neuropati i de små fibrene er en

forstyrrelse av de perifere nerver
som primært påvirker somatiske
og autonome fibre. Dette resulterer
i sensoriske forandringer og auto
nom dysfunksjon. Skader på de
små somatiske fibrene gir oppgav
til smerte, brennende og stikkende
fornemmelse samt dovninger som
karakteristisk rammer ekstremi
tetene i distalproksimal retning.
Autonome symptomer inkluderer
tørr munn, tørre øyne, svimmelhet
og ubehag fra urinblæra.
Fysisk undersøkelse avslører allo
dyni og hyperalgesi. Konvensjonell
EMGundersøkelse samt nerveled
ningstest bidrar ikke til diagnosen.
Derimot baseres diagnosen på re
sultatet av en hudbiopsi, der en re
dusert tetthet av nervefibre kan på
vises, samt et unormalt kvantitativt
sudomotor aksonreflekstest (test
som omhandler små nervetråder
koblet til svettekjertler).
Oppdagelsen av neuropatier i
små nervefibre hos fibromyalgi
pasienter påkaller viktigheten av
å finne genetiske, metabolske, in
feksiøse, autoimmune samt vaksi
nasjonsrelaterte forstyrrelser hos
disse pasienter. Nye legemidler som
fokuserer på neuropatisk smerte
kommer forhåpentligvis til å gi sta
dig bedre effekt for fibromyalgipa
sientene.
Imidlertid kommer multimodal
terapi, med det formål å restituere
motstandskraften i det autonome
systemet, trolig til å være den mest
effektive behandlingen for denne
pasientgruppen fremover. p

Kilde: Martinez-Lavin M. Fibromyalgia
and small fiber neuropathy: the plot
thickens! Clin Rheumatol. 2018;37:31673171.
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halvside – side 7
180x120 mm
svart-hvitt

Vanlig med fotsmerte
hos RA-pasienter
AV INGELA TELG

De fleste pasienter med RA har
problemer med føttene og disse
problemene sammenfaller med
økte nivåer av markører for inflammatorisk aktivitet.
Ved RA er det vanlig at småleddene i hender og føtter påvirkes tidlig
i sykdomsforløpet. I føttene påvirkes framføttene først, vanligvis på
grunn av synovitter som fører til
uttøyning av leddkapselen og dysfunksjon i stabiliserende strukturer. Brusk- eller beinskader kommer
oftest senere.
Formålet med en aktuell studie
var å undersøke prevalensen av
fotproblemer hos et utvalg av RApasienter og å undersøke hvordan
sykdomsvariabler som inflamma-

torisk aktivitet, serologiske og
epidemiologiske faktorer samt behandling påvirker forekomsten. I
studien inngikk 100 pasienter med
RA og 100 friske kontrollpersoner.
Et vurderingsspørreskjema i forhold til fotfunksjon ble besvart og
sykdomsparametere ble målt.
SMERTENE VERST

Resultatet viser at nesten alle RApasienter (98 %) hadde nedsatt
funksjon i føttene og det verste
problemet var smerte. Graden av
inflammatorisk aktivitet, men ikke
sykdomsvarigheten, sammenfalt
med nedsatt fotfunksjon. En sammenligning med tidligere studier
viser en liknende forekomst av fotproblemer og forfatterne påpeker at

dette ikke har blitt endret til tross
for store fremskritt i behandlingen
av pasienter med RA. Videre ble det
registrert at BMI ikke kunne kobles
til forverrede fotproblemer – trolig
dominerte den inflammatoriske
aktiviteten over mekanisk belastning i dette utvalget.
For å minimere smertene og
funksjonsnedsettelsen i føttene
mener forfatterne at det er viktig
å overvinne leddinflammasjonen
gjennom strikt kontroll med sykdomsaktiviteten. p

pris ved innsetting i 1 nr:

Kilde: de Andrade AP, Inoue EN, Nisihara R, Skare TL. Foot function in
rheumatoid arthritis patients: a crosssectional study. Clin Rheumatol. 2018;
37(12):3427-3430.

5 500 kr eks. mva

NRS et godt vurderingsinstrument ved RA
AV INGELA TELG

annonseplass
180x120 mm
svart-hvitt

Validiteten og reliabiliteten av fire
ulike pasientrapporterte utfallsmål
har blitt sammenlignet i en artikkel fra Nederland. Basert på dette
anbefales den numeriske skalaen
Numeric rating scale (NRS).
Pasientrapporterte utfallsmål er
vanlige ved vurdering av pasienter
med RA. Disse mål gir en mulighet
til bedre å forstå responsen på innsatt behandling og hvordan pasienten mestrer sin sykdom.
Nederlandske forskere ville
sammenligne begrepsvaliditet og
reliabilitet hos fire ulike typer av
pasientrapporterte utfallsmål: numerisk skala (NRS), visuell analog
skala (VAS), verbalt beskrivende
skala (Verbal rating scale, VRS) og
Likertskalaen. Man ville også finne

ut hvilket instrument pasientene
foretrakk.
Pasienter med RA (n=211) skulle
rapportere plagene sine på fire
områder: smerte, ekstrem tretthet,
opplevd sykdomsaktivitet og generell helse ved hjelp av de fire instrumentene, dels direkte etter et legebesøk, dels fem dager senere. For å
måle begrepsvaliditeten ble DAS28
brukt som gullstandard.

ter i forhold til alder eller sykdomsvarighet.
Forfatterne anbefaler bruk av
NRS ettersom dette utfallsmålet
har god reliabilitet og validitet og
dessuten foretrekkes av pasientene. Andre fordeler er at det er mer
lettanvendelig enn VAS, mer tilpasset for internasjonal bruk og kan
anvendes via telefon. p

pris ved innsetting i 3 nr:

Resultatet viser at validiteten var
lik for NRS, VAS, VRS og Likert. NRS
var mer reliabel enn VRS og Likert i
domenene smerte, ekstrem tretthet
og opplevd sykdomsaktivitet. Studien viser også at pasientene foretrakk NRS. Det kunne ikke ses noen
forskjell i preferanse av instrumen-

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
AV ELIN ÖSTLIND

Akutte hamstringsskader hos idretts
utøvere kan innebære langt fravær
og risikoen for gjentatt skade ved
tilbakevending til konkurranse er
stor. MR blir vanligvis brukt ved
diagnostikk av disse skadene. Men
ved hvilket tidspunkt etter skaden
bør en undersøkelse utføres og kan
MR og en klinisk undersøkelse etter
skaden forutsi tid for tilbakeven
ding til idrett? Disse var et par av
de spørsmål en norsk fysioterapeut
ville besvare i sin avhandling om
akutte hamstringsskader. Mannlige
idrettsutøvere med hamstrings
skade deltok i studiene og de ble
undersøkt klinisk og med MR.
Gjentatte MRundersøkelser ble
utført i løpet av den første uken et
ter skaden og da ble det ikke fun
net noen signifikante forskjeller

13 000 kr eks. mva

PASIENTENE FORETRAKK NRS
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mellom målingene: MR kan således
utføres når som helst i løpet av den
første uken etter skadetidspunktet.
Det ble også funnet at klinisk under
søkelse og MR direkte etter skade
tidspunktet ikke kunne predikere
tid for tilbakevending til idrett.
En annen konklusjon i avhand
lingen var at gjentatt skade er van
lig og at den ofte skjer i samme om
råde og inntreffer nær på det første
skadetilfellet. Selv om idrettsutøve
ren er smertefri og har gjenvunnet
sin funksjon, så har muskelen kan
skje ikke blitt helt leget. Spesifikk
rehabilitering for å forebygge en ny
skade anbefales derfor. p
Kilde: Wangensteen A. Acute hamstring injuries – diagnosis and prognosis. Doktorgradsavhandling. Norges
idrettshøgskole, 2018.

annonseplass

118x120 mm
svart-hvitt

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.
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Produktinfo

5 500 kr eks. mva

annonseplass
180x120 mm
svart-hvitt

Avhandling

u

Eldre personer på institusjon har små
muligheter til fysisk aktivitet og til å
bestemme hvilken type fysisk aktivitet de
vil utøve. Dette ifølge en avhandling som
viser store forskjeller mellom beboernes
og personalets syn på fysisk aktivitet. For
personalet handlet det mest om å muliggjøre aktivitet i hverdagen, for eksempel
kneppe knappene sine selv, mens det for
beboerne handlet om mosjon – å få mulighet til å bevege på seg og føle seg vel.
Avhandlingens forfatter konstaterer
at det mangler en rehabiliteringskultur
i personalets hverdagshandlinger og at
det i stedet er en organisasjonskultur
som råder og som bygger på hurtighet
og effektivitet. Større fokus bør legges
på fysisk aktivitet og kanskje at personlige trenere bør introduseres i fremtidens
eldreomsorg.

pris ved innsetting i 1 nr:

AV ULRIKA JUPÉN

Middels fysisk aktivitet, sammenlignet med lav, gir mindre bruskreduksjon i kvinners kneledd. Og
høyt fysisk aktivitetsnivå ser ut til
å være mer skadelig for knebrusken enn lavere aktivitetsnivåer,
både hos kvinner og menn.

u

Viktig å få
bevege på seg

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.

Middels fysisk aktivitet bra for brusken

Avhandling

u

Avhandling

beinshopp og forskerne målte de
retter knefleksjon og valgisering.
Av de deltakerne som hadde en
LSI på minst 90 prosent for det
skadde beinet, ble det likevel fun
net et endret bevegelsesmønster
hos hele 60 prosent. Derfor foreslås
en enkel vurdering av bevegelses
kvalitet: at man filmer fra siden og
forfra når pasienten utfører et ett
beinshopp. Deretter analyseres be
vegelsen og sammenlignes med det
ikkeskadde beinet. p

u

På kurs: Styrketrening

To dager med styrketrening

Norsk, dansk, svensk
Vi kan ta imot annonser på respektive språk,
så fremt annonsens størrelse er eksakt den
samme i alle de tre utgavene av FysioScience.
Vi kan tilby oversettelsestjenester til dansk og
svensk.

Av dem som vender tilbake til
idrett etter en korsbåndsrekon
struksjon skades mellom seks og
tjue prosent igjen. En faktor som
påvirker risikoen for å bli skadet er
et asymmetrisk bevegelsesmønster.
Før tilbakevending til idrett er
aktuelt utføres det derfor en vur
dering som vanligvis inneholder
en kombinasjon av ulike kliniske
tester slik som lårmuskelstyrke
og ettbeinshopp. Limb Symmetry
Index (LSI) som beregner forskjel

len mellom testresultatet for ska
det bein og ikkeskadet bein, kan
anvendes. Minst 90–100 prosent
kapasitet i det skadde kneet sam
menlignet med det ikkeskadde
kneet anbefales før tilbakevending
til idretter som fotball, innebandy
og håndball.
Testen kan brukes, men er kanskje
ikke tilstrekkelig til å registrere
uhensiktsmessige asymmetrier som
kan føre til gjentatt skade. Tidligere
forskning har vist at begrenset kne
fleksjon kan være negativt ut fra et
skadeperspektiv ettersom det fører
til hardere landing og mer belast
ning på det fremre korsbåndet.
I en aktuell studie deltok pasien
ter som hadde blitt operert med
fremre korsbåndsrekonstruksjon.
De ble filmet mens de utførte ett

u

Tidligere forskning har vist at biomekanikken i underekstremitetene er annerledes ved idrett på kunstgress sammenlignet med på naturgress. Kunstgresset
er ikke like ettergivende som vanlig
gress og stiller høyere krav til fotens
belastningsevne, noe som antas å øke
skaderisikoen. Dette bekreftes i en ny
studie som har undersøkt forekomsten av
matchskader i underekstremitetene hos
amerikanske fotballspillere i den høyeste
ligaen.
Ved spill på kunstgress økte skaderisikoen med 16 prosent sammenlignet
med ved spill på naturgress. Den økte
skaderisikoen gjaldt også alvorligere skader. Sammenhengen var ekstra uttalt ved
skader som hadde skjedd uten kontakt
spillere imellom. Resultatene peker på at
det er gressets manglende evne til å gi
etter som bidrar til den økte skaderisikoen. Dette viser at valget av sko er ekstra
viktig ved idrettsutøvelse på kunstgress.

Papirkvalitet og trykk
Munken Pure, 120 g
Svart/hvitt, digitaltrykk

AV ELIN ÖSTLIND

Når er en idrettsutøver klar til å
vende tilbake til idrett etter rekonstruksjon av det fremre korsbåndet? Forskere fra Nederland
og Luxemburg konstaterer at det
ikke er nok med kvantitative målemetoder alene for å avgjøre dette.

Kort & godt

Økt risiko for kneplastikk ved AS

Flere skader
på kunstgress

halvside – side 3
180x120 mm
svart-hvitt

Vurder bevegelser før tilbakevending til idrett

u

Kort & godt

Målgruppe og abonnenter
Fysioterapeuter ansatt på sykehus, sykehjem,
private klinikker, treningssentre og bedrifts
helsetjenesten med mer, samt bibliotek.

Annonsebestilling, spørsmål
Annonse bestilles senest den 10. i hver måned,
for utgivelse førstkommende måned (NB! Ingen
utgivelse i juli og januar).
Kontakt: annons@fysioscience.se

For å kunne påvirke motivasjonen
hos våre pasienter vender Johan
Fallby ofte til viktigheten av å byg
ge en god relasjon. Han mener at
en stor del av effekten av det vi gjør
sannsynligvis kommer an på den
relasjonen vi bygger med pasien
ten.

GRIP SJANSEN - TEGN ET EKSTRA ABONNEMENT!

2

Opplag, papirutgaven
Norge cirka 2 000 lesere
Danmark cirka 900 lesere
Sverige cirka 5 200 lesere
Abonnementet betales hovedsakelig av institu
sjoner og klinikker, der FysioScience går på
rundgang og leses av de fleste fysioterapeuter.

seg trygg må det derfor startes der
fra og ikke gi for mye ansvar til den
personen, men langsomt bygge på
med kompetanse og deretter grad
vis øke selvstendigheten.”

Sjefredaktør & ansvarlig utgiver
Maria Ekström
redaksjonen@fysioscience.no

Produksjon
FysioScience gis ut av Ekstreas Media AB.
Utgivelse
10 nummer per år, i begynnelsen av hver må
ned bortsett fra januar og juli.

u Forts fra side 1

Forlagssjef
Tim Todreas

2-spalter – side 9
118x120 mm
svart-hvitt

Ryggsmerter hos
helikopterpiloter

Redusert smerte, bedre funksjon og
høyere livskvalitet samt langtidseffekter
i form av redusert sykefravær fra 30 til 4
prosent ble resultatet etter et tre måneder langt fokusert treningsprogram for
helikopterpiloter med korsryggssmerter.
Dette viser kiropraktor Knut Andersen i
sin doktorgradsavhandling.
Sivile helikopterpiloter er en yrkesgruppe som ofte rammes av korsryggssmerte. Pilotene bærer en tung drakt og
sitter fastspent i en trang cockpit med
minimal bevegelsesfrihet – faktorer som
sammen gjør at de er spesielt utsatt. Og
forskningen har hittil hatt fokus på fremfor alt militære piloter som har betydelig
færre flytimer per år.
Knut Andersen påpeker at fysisk aktivitet er smertelindrende og at det er
viktig å formidle at ryggsmerter vanligvis
er ufarlige.

pris ved innsetting i 1 nr:

INGELA TELG

Kilde: Andersen K. Frequency, causes and treatment of low back pain among commercial helicopter pilots. Doktorgradsavhandling. Universitetet i Stavanger, 2018.

3 200 kr eks. mva

Fysisk aktivitet
gir bedre
skoleresultater

I sin avhandling har Silje Eikanger Kvalø
studert hvordan et tiltaksprogram for
økt fysisk aktivitet i skolens regi påvirker
elevenes innlæring og fysiske kapasitet.
Totalt 449 femteklassinger deltok i prosjektet som pågikk i ett skoleår.
Tiltaksgruppen fikk hver uke 2x45 minutters aktive leksjoner, 5x10 minutters
fysisk aktivitet i spisepausen samt 5x10
minutters fysisk aktivitet som hjemmelekse. Kontrollgruppen fulgte den vanlige
læreplanen.
Resultatet viser forbedrete kognitive
evner i både kontroll- og tiltaksgruppen,
men aller størst var forbedringen i tiltaksgruppen. Ingen forbedring i aerob kapasitet ble funnet i tiltaksgruppen. Derimot
ble det registrert at elever som allerede
hadde høy aerob kapasitet også hadde
mer effektive kognitive funksjoner og
bedre konsentrasjonsevne.

pris ved innsetting i 3 nr:

8 000 kr eks. mva

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? Doktorgradsavhandling. Universitetet i Stavanger, 2018.
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helside – side 12
180x255 mm
fire farger (eller svart-hvitt)
pris ved innsetting i 1 nr:

10 500 kr (svart-hvitt 9 500 kr) eks. mva
pris ved innsetting i 3 nr:

24 300 kr (svart-hvitt 22 000 kr) eks. mva

