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sonen ska känna sig trygg får man
därför börja därifrån och inte ge
för mycket ansvar till den personen
utan långsamt bygga på med kompetens och sedan successivt öka
autonomin.”

IBAN
SE3760000000000386690278
Internet: www.fysioscience.se
Har du inte redan bett om att få
dina inloggningsuppgifter till webb
platsen www.fysioscience.se så kon
takta kundservice via epost. Ange
ditt namn, arbetsplatsens namn,
postnummer och epostadress.
FysioScience, Aktuellt inom fysiote
rapi, vill sprida kunskap till fysiotera
peuter och andra verksamma inom
området rörelse och stödjeorganen.
Målsättningen är att de forsknings
rön och övrig information som pre
senteras ska kunna komma till prak
tisk användning för yrkesverksamma
inom området.
Kopiering är inte tillåten annat än för
personligt bruk. Kontakta EKSTREAS
Media AB i övriga fall.
FysioScience ansvarar inte för åsik
ter och uttalanden gjorda av förfat
tare och intervjuade personer.

Och att motivation är något som är
påverkbart det hyser Johan Fallby
inga som helst tvivel om.
”Att skapa motivation handlar i
stor utsträckning om att skapa förståelse. I början kanske det handlar
om att förstå vad vi behöver göra
och varför. Sedan måste det planeras för detta.”
Johan Fallby utvecklar resonemanget med att det är avgörande
att det hela tiden finns en förklaringsmodell, ett varför.
”När man börjar förstå att den
insats jag gör nu leder till ett resultat längre fram – då skapas motivation.”
När patienten väl har stärkt sin
kompetens och förstått sitt ”varför”
är det viktigt att tillsammans skapa
en realistisk plan. I denna process
menar Johan Fallby att det är viktigt att patienten tidigt känner
att hon eller han lyckas – först då
ökar tryggheten och patienten kan
successivt öka sin autonomi. Men
givetvis lyckas vi inte alltid.
”Om patienten har misslyckats
gäller det att ta reda på vad orsaken
är. Att någonting inte blir gjort är
ett symptom på något och det gäller att ta reda på vad. Då tror jag
inte på disciplin och att säga ’Du
måste göra det här’, utan i stället på
att gå tillbaka och undersöka varför

”Personen som kommer in behöver
känna att han eller hon blir lyssnad
på, att han eller hon blir erkänd för
sin problematik och att vi förstår
var den här personen befinner sig”,
förklarar han och konstaterar i
nästa andetag att detta kräver tid,
något som kanske inte alltid finns.
”Jobbar du i en klinik där det
strömmar in patienter, så får du
kanske aldrig riktigt chansen att
bygga en relation. Du har några minuter på dig att etablera relationen,
förmedla innebörden av till exempel skadan och ge ett program att
jobba efter. Jag tror att sjukvården
skulle bli effektivare om det gavs
mer tid till att se människan och
inte bara sjukdomen eller skadan.”
Men varför ska vi fysioterapeuter överhuvudtaget bry oss om det
här? För Johan Fallby är svaret enkelt:
”Den som hanterar det här blir
en effektivare behandlare!” p

För mer information:
johan@fallby.eu

PASSA PÅ – TECKNA EN EXTRA PRENUMERATION!

u Läs mer på www.fysioscience.se.

Vi kan också erbjuda långsiktiga mängdrabatter om du vill ha flera prenu
merationer. Mejla till kund@fysioscience.se för mer information.
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Tidigare forskning har visat att biomekaniken i nedre extremiteterna är annorlunda vid idrott på konstgräs jämfört med på
naturgräs. Konstgräset inte är lika eftergivligt som vanligt gräs och ställer högre
krav på fotens belastningsförmåga, vilket
tros öka skaderisken. Detta bekräftas i
en ny studie som undersökt förekomsten
av matchskador i nedre extremiteterna
hos amerikanska fotbollsspelare i den
högsta ligan.
Vid spel på konstgräs ökade skaderisken med 16 procent jämfört med vid spel
på naturgräs. Den ökade skaderisken
på konstgräs gällde även vid allvarligare
skador. Sambandet var extra uttalat vid
skador som skett utan kontakt spelare
emellan. Resultaten pekar på att det är
gräsets oförmåga att ge efter som bidrar
till den ökade skaderisken. Detta påvisar
att valet av skor är extra viktigt vid idrottande på konstgräs.

MARTIN ANDERSSON

Källa: 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 för
överviktiga barn

AV MARTIN ANDERSSON

Total höftplastik är ett av de vanli
gaste ortopediska ingreppen hos
patienter med ankyloserande
spondylit (AS) och 30 år efter att
diagnosen ställts har 12–25 procent
av patienterna genomgått en höft
plastikoperation.
Sambandet mellan plastikopera
tioner i övriga leder och AS är inte
lika studerat. Dock har man sett att
äldre patienter med AS har en ökad
risk för total knäplastik. Denna
ökade risk kan bero på knäskador
från synoviter eller på ett förändrat
rörelsemönster på grund av höft
smärta. Även yngre patienter med
AS förefaller ha en ökad risk för to
tal knäplastik, vilket kan tala för att
synoviten är den vanligaste orsa
ken till total knäplastik hos denna

ANNA HORN

Källa: 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.

patientgrupp. En ny studie har un
dersökt detta vidare och beräknat
incidensen för primär total knä
plastik hos unga och medelålders
patienter (18–64 år) med AS jämfört
med patienter utan AS.
Resultaten visar att hos 14 714 pa
tienter med AS och 2 932 641 utan
AS var primär total knäplastik 1,82
gånger vanligare hos patienterna
med AS. Risken för total knäplas
tik visades alltså vara förhöjd hos
yngre och medelålders patienter
med AS. p
Källa: Ward M. Risk of total knee arthroplasty in young and middle-aged
adults with ankylosing spondylitis.
Clinical Rheumatology 2018;(37):343133.

Låsning i knäet behöver
inte bero på meniskruptur
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AV MARTIN ANDERSSON

Övervikt i barndomen är ofta kopplat till
sjukdomar som kardiovaskulär sjukdom
och metaboliskt syndrom i vuxen ålder.
Antalet överviktiga barn har ökat stadigt
under senare år. För att motverka denna
överviktsepidemi är det viktigt att utarbeta effektiva strategier. I en aktuell studie
följde man därför 64 överviktiga barn under fyra år.
Barnen deltog i ett livsstilsbaserat
behandlingsprogram i ett år. De randomiserades till en grupp som leddes av
sjuksköterska och dietist eller en grupp
ledd av sjuksköterska, dietist och fysioterapeut. Andelen överviktiga barn sjönk
i bägge grupperna. Att ha med en fysioterapeut i teamet visades i denna studie
inte ha någon ytterligare effekt.

Mekaniska knäsymptom har his
toriskt ansetts vara en indikator på
meniskruptur och väger ofta tungt
vid beslutet att utföra en knäartro
skopi. Danska och svenska fors
kare har i en studie undersökt om
förekomsten av meniskruptur vid
knäartroskopi hos vuxna patienter
har samband med självrapporte
rade mekaniska knäsymptom inför
operationen.
Studien inkluderade 641 patien
ter med meniskruptur och 176 pa
tienter utan meniskruptur (bekräf
tat vid ingreppet). De studerade
variablerna var självrapporterad
låsning i knäet samt oförmåga att
sträcka knäet helt.
Över hälften (55 %) av alla patien
terna upplevde låsningsfenomen
och 47 procent kunde inte sträcka
knäet helt. Preoperativ låsnings
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problematik var lika uttalad hos
patienterna med meniskruptur
som hos dem utan. Båda grupperna
upplevde mekaniska knäsymp
tom i samma utsträckning inför
knäartroskopin.
Resultatet talar för att meka
niska knäsymptom är vanliga vid
generell knäsmärta men kan inte
tolkas som en indikation för att en
meniskoperation bör utföras. Fors
karna menar att kliniker bör vara
försiktiga med att dra slutsatsen
att patientrapporterade mekaniska
knäsymptom har samband med
meniskruptur. p

Källa: Thorlund JB et al. Conundrum of
mechanical knee symptoms: signifying
feature of a meniscal tear? Br J Sports
Med. 2018;epub ahead of print.
FysioScience • februari 1/2019

Två dagar med styrketräning
AV FREDRIK NORDIN

Nick Grantham är en brittisk
Strength and Conditioning coach
med examen i Sport Science. Han
blev känd i fysioterapikretsar efter
att medverkat i podcasten The
Physio Matters podcast (avsnitt
43). Under en tvådagarskurs i Malmö förmedlade han kunskaper om
olika aspekter av styrketräning.
Nick Grantham har jobbat med
idrottare och idrottslag på allt från
elitnivå till motionärer och barn.
Med andra ord har han väldigt stor
erfarenhet av styrketräning och
hur man hjälper idrottande män
niskor att prestera på topp. Nyligen
höll han tvådagarskursen Practical
application of strength and condi
tioning during injury rehabilita
tion.

En träningsplan måste
läggas upp i samråd
med individen.
Ett av de viktigaste budskapen som
han ville förmedla under kursen
var vikten av engagemang – inte
bara från vårdgivare/tränare utan
också från individen som behand
las/tränas. Vårt jobb är att se till att
de individer vi träffar är en del i trä
nings eller behandlingsprocessen.
Vi har den medicinska kunskapen
men individen är expert på sig själv
och sin egen kropp. En behand
lings eller träningsplan måste läg
gas upp i samråd med individen. Vi
ska inte prata till utan med indivi
den och se till att hen engagerar sig
i sin egen rehabiliteringsprocess.
Under kursen pratade Nick
Grantham också om forcevelocity
curve (krafthastighetskurvan).
Den går i korthet ut på att ju tyngre
vi tränar, desto långsammare kom
mer hastigheten i övningarna att
bli. De två ytterligheterna på kur

van är träning av maxstyrka (tungt
och långsamt) respektive reaktiv
styrka (lätt och snabbt).
Även skillnaden i force produc
tion (kraftproduktion) och force
application (kraftapplicering) gicks
igenom. Kraftproduktion handlar
om hur mycket kraft vi kan produ
cera och kraftapplicering handlar
om hur vi kan använda oss av den
kraften, till exempel hur snabbt vi
kan producera kraft, vilket ofta är
det som behövs i olika aktiviteter
och idrotter.
Kraftproduktion och kraftappli
cering tränas på olika sätt. Enkelt
förklarat så tränas kraftproduktion
med tunga vikter, få repetitioner
och ganska många set med mycket
vila emellan. Kraftapplicering trä
nar vi ofta, men inte alltid, med fler
repetitioner, lägre vikt och fokus på
att göra rörelser/övningar snabbt
och explosivt, många gånger med
lite kortare vila. Det gäller att fun
dera på vad det är individen behö
ver förbättra.
OLIKA SYFTEN

I de praktiska momenten testade
kursdeltagarna olika övningar
och hur man gör dem svårare el
ler lättare, mer explosiva eller mer
styrkebaserade. Man diskuterade
också hur en och samma övning
kan användas i olika syften bero
ende på utförande, belastning och
hastighet.
Nick Grantham frågade reto
riskt vad funktionell träning är och
förklarade att en övning är funktio
nell om den gör det vi vill att den
ska göra. Benspark i maskin är en
funktionell övning om syftet är
att bygga styrka i quadriceps, men
kanske inte om syftet är att öva på
trappgång. Om en övning är funk
tionell eller inte har helt enkelt
med sammanhanget att göra.
Nick Grantham gick också ige
nom vad man ska tänka på vid
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Prioriterade övningar och
moment ska göras tidigt
i träningspasset.
Avslutningsvis tre kloka citat från
Nick Grantham:
”An injury is an opportunity” – om
vi kan se en skada som en möjlighet
att jobba på sådant som vi annars
inte hinner med eller prioriterar så
kan det göra mycket för motivatio
nen.
”Tell them what they can do” – foku
sera på allt som patienterna kan
göra, inte på det som de inte kan
göra.
”Focus on the person, not the inju
ry” – kom ihåg att vi jobbar med in
divider och människor, inte med en
skada eller kroppsdel. p

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

ANNA HORN

Källa: 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. Doktorsavhandling. Linköpings universitet, 2018.

Vanligt med
inklämningssyndrom

I Danmark söker drygt 16 000 personer per år vård hos specialistläkare för
inklämningssyndrom i axeln. Ny dansk
klinisk forskning visar att endast runt 25
procent av patienterna med diagnosen
inklämningssyndrom blir bättre efter ett
halvår med sedvanlig behandling och deras kvarstående besvär har stor negativ
påverkan på det dagliga livet, med smärtor och inskränkt rörlighet.
I en avhandling visas att majoriteten av
dessa patienter fått behandling och att
68 procent av patienterna träffat fysioterapeut. Slutsatsen som dras är att även
om dessa patienter överlag får tillgång till
träning och hemövningar så bör utbudet
av övningar förbättras.
Mer forskning kring vad dessa patienter behöver krävs också. Kanske är det
mer styrketräning eller en annan typ av
träning som behövs.

ANNA HORN

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

Patienters förväntningar
om förbättring
AV PATRIK NUMANOVIC

Patienters förväntningar om fullständig förbättring vid nack- eller
ryggsmärta spelar roll för behandlingsresultaten och förväntningarna sammanhänger med en
rad olika faktorer. Genom att ha
kunskap om dessa kan möjligen
patienter med låga förväntningar
identifieras och fokus läggas på
att ändra förväntningarna.
Att patienters förväntningar spe
lar roll för behandlingsresultat
har kunnat ses vid ett flertal olika
tillstånd såsom diabetes, hiv och
ryggsmärta. I studier av patienter
med smärta har de med högre för
väntningar på förbättring i större
utsträckning uppnått en upplevd
förbättring och en minskad smärt
intensitet.
Förväntningar är individuella
och grundar sig i patienters egna,
familjemedlemmars eller bekantas
erfarenheter. Förväntningar om
förbättring påverkas av såväl demo
grafiska faktorer som kön och ål
der, men också av psykologiska fak
torer som rädsla och depression.
Syftet med en amerikansk studie
var att undersöka olika patientrela
terade faktorer och hur dessa inter
agerar med varandra och relaterar
till förväntningar på fysioterapeu
tisk behandling. En sekundärana
lys utfördes på baslinjedata från två
andra randomiserade kontrollera
de studier med patienter som hade
nack och ländryggssmärta.
Resultaten visar att patienternas
ålder, rädslaundvikande kopplat
till fysisk aktivitet och självskat
tade aktivitetsbegränsningar
hade samband med förväntning
ar om fullständig förbättring.
Analysen av hur olika faktorer
interagerade med varandra vi
sar att mäns förväntningar inte
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påverkades avsevärt av graden av
aktivitetsbegränsning. Hos kvin
nor däremot ökade förväntningar
om förbättring vid högre grad av
aktivitetsbegränsning.
Man såg också att förväntningar
na i hög grad hängde samman med
utbildningsnivå – patienter med
universitetsutbildning förväntade
sig fullständig förbättring i högre
grad än patienterna som bara hade
grundskoleutbildning.

Utbildningsnivån hängde
i hög grad samman
med förväntningarna.
Författarna påtalar att flera av re
sultaten är relativt osäkra. Studien
hade en explorativ ansats, det vill
säga att en stor mängd olika möj
liga samband testades och det är
därför möjligt att de resultat som
påvisats delvis kan vara slumpfynd.
Sammantaget tyder dock resul
taten på att ett flertal olika faktorer
kan påverka patienters förvänt
ningar och det ger förhoppningsvis
en indikation om vilka patienter
som kan ha lägre förväntningar
om fullständig återhämtning. Med
ökad kunskap om detta hoppas
författarna att kliniker ska kunna
lägga större vikt vid att informera
dessa patienter om sina behand
lingar och försöka ingjuta en större
tilltro till att interventionerna kan
ge goda resultat. p

Källa: 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 • februari 1/2019
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Smart tröja
varnar för
belastning

I syfte att minska arbetsrelaterade belastningsskador i axlar och rygg har forskare
vid KTH utvecklat en smart tröja som ska
bäras under arbetet. På tröjan finns tre
små givare som trådlöst skickar information till en smarttelefon. När bäraren av
tröjan höjer armarna i vinklar över rekommenderade värden hörs en varnande röst
som ber personen att sänka armarna.
Data från tröjan sparas i en app och
tolkas sedan av ergonomer som kan
identifiera riskmoment i arbetet. Förhoppningsvis kan tröjan bidra till mer ergonomiska arbetsställningar.
Vid sedvanliga ergonomiska observationer kan uppskattningen av armvinklar
variera mellan olika bedömare och förhoppningen är att tröjan ska vara mer tillförlitlig. Tekniken kring mätprecision och
användbarhet har gjort framsteg och den
smarta tröjan ska nu testas på städare,
kassapersonal och montörer vid löpande
band.
Forskningsprojektet med den smarta
tröjan ska pågå i tre år.

Alternativ hypotes
om fibromyalgi

annonsplats
180x255 mm
fyrfärg

PATRIK NUMANOVIC

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

WEBBEXKLUSIVT
Läs månadens extra artikel på
vår nya webbplats. I en intervju
berättar Frida Bergman, leg sjuk
gymnast som nyligen disputerade
vid Umeå universitet, om vad vi
kan göra för att minska mängden
stillasittande på arbetsplatser.
”Gåband vid skrivbordet ökar
aktivitetsnivån på jobbet och kan
vara ett sätt att förebygga stilla
sittandet under dagen. Men det
krävs också andra verktyg, som
att se över arbetsplatsens utform
ning och hur den fysiska aktivi
tetsnivån utanför arbetstid ser ut”,
konstaterar hon.
u www.fysioscience.se

Logga in! Hör av dig till kundtjänst
(kund@fysioscience.se) om du
inte har ett fungerande lösenord
till den nya webbplatsen.
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Måttlig fysisk aktivitet, jämfört
med låg, ger mindre broskreduktion i kvinnors knäleder. Och hög
fysisk aktivitetsnivå verkar inte
vara skadligare för knäbrosket än
lägre aktivitetsnivåer, vare sig hos
kvinnor eller män.

Detta framkommer i en amerikansk
studie med 689 deltagare (404 kvinnor, 285 män) i åldern 45–79 år. De
hade röntgenologiskt verifierad
knäartros (Kellgren/Lawrence
grade ≥2) vid baslinjen. Bedömningsinstrument var ett frågeformulär om fysisk aktivitet – Physical
Activity Scale for the Elderly (PASE)
– som fylldes i årligen under fyra
år. Brosktjockleken bedömdes med
hjälp av MR vid ett tillfälle per år
under samma tidsperiod. Tidigare

studier har inte visat samstämmiga
resultat avseende progression av
röntgenologisk knäartros efter fysisk aktivitet. Man har inte heller
entydigt visat på samband mellan
fysisk aktivitet och förändringar av
knäbrosket vid jämförelser mellan
kvinnor och män.
I den aktuella studien hade dock
kvinnor med låg fysisk aktivitetsnivå signifikant större broskreduktion än kvinnor med måttlig fysisk
aktivitetsnivå. Hos män noterades
inte motsvarande signifikanta skillnader.
Hög fysisk aktivitetsnivå verkade
inte vara skadligare för knäbrosket
än lägre aktivitetsnivåer hos vare
sig kvinnor eller män. Hos männen noterades högre PASE-värden
än hos kvinnorna, framförallt med

avseende på val av idrottsaktiviteter. Valet av fysisk aktivitet skulle
kunna ha betydelse för förändringarna i brosktjocklek. Framtida
studier bör dels ta hänsyn till detta,
dels undersöka hur nedsatt styrka
i quadriceps kan påverka sambandet mellan fysisk aktivitetsnivå och
broskmängd i knäna.
Forskarna ger avslutningsvis
rådet att patienter bör informeras
om att hög fysisk aktivitetsnivå inte
behöver innebära ytterligare broskskada i knälederna. p
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Kognitiv beteendeterapi
för ungas huvudvärk
AV YLVA HANSSON

Huvudvärk och migrän är ett
vanligt långvarigt hälsoproblem
bland barn och unga. Tio procent
av alla skolungdomar är drabbade,
med betydande funktionsnedsätt
ningar i hem, skola och socialt liv.
Bland unga kvinnor är närmare
25 procent drabbade. Syftet med
en amerikansk litteraturöversikt
var att belysa forskningsläget,
särskilt evidensen för kognitiv
beteendeterapi som en del i första
linjens behandling för barn
och ungdomar med långvarig
huvudvärk.
Inledande behandling är i dag
vanligen läkemedel. Nyare meta
analyser har dock visat liten ef
fekt av preventiv farmakologisk
behandling jämfört med placebo
vad gäller huvudvärksrelaterad
funktionsnedsättning. Dessutom
har läkemedel ofta oönskade bi
verkningar. Enligt rådande forsk
ningsläge är evidensen mer robust
för kognitiv beteendeterapi jämfört
med läkemedel vid pediatrisk hu
vudvärk. Farmakologisk behand
ling har också visats bli effektivare
om den kombineras med psykolo
gisk behandling.
Psykologisk behandling innefat
tar undervisning om kroppsegen
smärthämning, djupandning och
progressiv avspänning samt gui
dade föreställningar. Dessa tekni
ker utgör hörnstenarna i behand
lingen. Dessutom ingår kognitiv
modifiering med ökad aktivitet,
distraktion med trevliga aktiviteter
samt problemlösning. Biofeedback
är också vanligt. Föräldrar inklu

13 000 kr exkl moms

Källa: Bricca A et al. Moderate phy
sical activity may prevent cartilage
loss in women with knee osteo
arthritis: data from the Osteoarthritis
Initiative. Arthritis Care Res (Hoboken).
2018;epub ahead of print.
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I en genomgång av behandling
vid huvudvärk och migrän hos
barn och unga visas att kognitiv
beteendeterapi är ett bra komplement till farmakologisk behandling.

pris vid införande i 3 nr:

deras och undervisas i metoder att
förstärka beteendeförändringar.
Kognitiv beteendeterapi som
enda behandling är dock inte opti
mal för yngre barn om inte inten
siv föräldramedverkan är möjlig.
Andra begränsningar för kognitiv
beteendeterapi är ovillighet och/
eller oförmåga att medverka och
tillämpa strategierna. Barriärer
som rapporterats för regelbunden
psykologisk behandling är tid och
kostnader för upprepade behand
lingssessioner samt resor till dessa.
Dessutom kan det finnas en ovilja
att delta på grund av stigma mot
psykologisk behandling.

2-spalt – sid 4
118x120 mm
svart-vit

Föräldrars
livsstil påverkar

Förekomsten av fetma ökar fortfarande i
snabb takt vilket framför allt verkar bero
på olika miljöfaktorer. Genetik kan också
förklara fetma men inte ökningen av fetma. Eftersom familjer delar både genetik
och livsstil är det vanligt att flera familjemedlemmar lider av fetma.
Forskare ville ta reda på mer om
bakomliggande faktorer och i en norsk
studie undersöktes hur föräldrars livsstilsförändringar påverkar barnens vikt.
I studien fann man att en viktnedgång
med två till sex kilo för mamman var associerad med ett lägre BMI för barnet
i tonåren. Man såg också att minskad
fysisk aktivitet hos mamman hade samband med ett högre BMI för det tonåriga
barnet.

ELIN ÖSTLIND

Källa: 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 vid införande i 1 nr:

FRAMTIDA FORSKNING

Innovativa satsningar behövs för att
undersöka alternativa lösningar för
att ge tillgång till kognitiv beteende
terapi. Internetbaserade lösningar
är lämpliga eftersom ungdomar
gärna förlitar sig på denna tekno
logi. Framtida forskning behöver
fokusera på vilka mekanismer som
är verksamma för att optimera be
handlingen samt vilka strategier
och behandlingar, ensamma eller
i kombination, som fungerar bäst
för den enskilda individen.
Man behöver också undersöka
vilken intensitet på den icke
farmakologiska behandlingen som
krävs samt hur behandlingen bör
administreras. Ett ytterligare forsk
ningsområde är hur kognitiv bete
endeterapi som första linjens be
handling kan göras mer tillgänglig
för drabbade ungdomar och deras
familjer. p
Källa: 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 exkl moms

Knästöd kan ge
minskad smärta
och bättre stabilitet

En nederländsk forskargrupp har tidigare visat att ett mjukt knästöd kan ha
positiv effekt på aktivitetsbegränsningar
som man kan uppleva vid en skada. I en
ny studie ville gruppen undersöka om
den minskade aktivitetsbegränsningen
kunde bero på att knästödet hade effekt
på proprioception, smärta eller dynamisk
knäinstabilitet.
I studien testades 44 deltagare med
knäartros och självrapporterad instabilitet. Deltagarna testades först utan knästöd sedan med ett tajt eller ett löst knästöd, därefter utan stöd igen och sedan
en sista gång med tajt eller löst knästöd.
Ett mjukt knästöd visades minska smärta
och dynamisk knäinstabilitet och via
dessa mekanismer minskade aktivitetsbegränsningarna. Resultaten visar dock
inte tydligt om det gjorde skillnad med
ett tajt eller ett löst knästöd.

pris vid införande i 3 nr:
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FREDRIK NORDIN

Källa: 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

Nyligen har olika forskargrupper,
framför allt neurologer, identifie
rat neuropatier i små nervfibrer
hos undergrupper av fibromyalgi
patienter. Dessa fynd är en ny
frisk fläkt i fibromyalgiforskning
en.

I en litteraturgranskning diskuteras
om patologi i små nervfibrer kan bidra till att förnya synen på diagnos
och behandling vid fibromyalgi.
Fibromyalgi anses enligt reumatologer vara ett centralt smärtsyndrom som beror på en störning
av de centrala smärthämmande
mekanismerna, med förstärkt
smärt- och sensorisk bearbetning i
hjärnan och med ökad funktionell
sammankoppling med pronociceptiva (smärtökande) regioner och
minskad sammankoppling med
antinociceptiva (smärtminskande)
regioner.
STRESSRELATERAD RUBBNING

Enligt en alternativ hypotes är
fibromyalgi en stressrelaterad
rubbning där ett långvarigt hyperadrenergt tillstånd (högt adrenalin) leder till neuropatisk smärta
hos predisponerade individer, via
överretbarhet i dorsalrotsgangliet.
Dorsalrotsgangliet har en nyckelroll i smärtperceptionen och har
i normalfallet liten sympatisk innervation. Trauma och/eller infektion kan dock trigga sympatisk
nervtillväxt via överuttryck av tillväxtfaktorer. Detta är mekanismen
bakom sympatiskt underhållen
smärta. Den sympatiska grenen är
ett nyckelelement i stressresponssystemet.
De nyare fynden av neuropatier
i små nervfibrer hos en relativt
stor andel av fibromyalgipatienter
stärker den alternativa hypotesen.

Neuropati i de små fibrerna är en
rubbning av de perifera nerver
som påverkar primärt somatiska
och autonoma fibrer. Detta resulterar i sensoriska förändringar
och autonom dysfunktion. Skador
på de små somatiska fibrerna ger
upphov till smärta, brännande och
stickande känsla samt domningar
som karaktäristiskt drabbar
extremiteterna i distal–proximal
riktning. Autonoma symptom innefattar torr mun, torra ögon, yrsel
och obehag från urinblåsan.
Fysisk undersökning avslöjar
allodyni och hyperalgesi. Konventionell EMG-undersökning samt
nervledningstest bidrar inte till
diagnosen. Däremot baseras diagnosen på resultatet av en hudbiopsi,
där en minskad täthet av nervfibrer
kan påvisas, samt ett onormalt
kvantitativt sudomotor axonreflextest (test som bedömer små nervtrådar kopplade till svettkörtlar).
Upptäckten av neuropatier i
små nervfibrer hos fibromyalgipatienter påkallar vikten av att
hitta genetiska, metabola, infektiösa, autoimmuna samt vaccinationsrelaterade rubbningar hos
dessa patienter. Nya läkemedel som
fokuserar på neuropatisk smärta
kommer förhoppningsvis att ge allt
bättre effekt för fibromyalgipatienterna.
Dock kommer multimodal terapi, med syfte att återställa motståndskraften i det autonoma
systemet, troligen att vara den effektivaste behandlingen för denna
patientgrupp framöver. p

Källa: Martinez-Lavin M. Fibromyalgia
and small fiber neuropathy: the plot
thickens! Clin Rheumatol. 2018;37:31673171.
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Vanligt med fotsmärta
hos RA-patienter
AV INGELA TELG

De flesta patienter med RA har
problem med fötterna och dessa
problem sammanfaller med förhöjda nivåer av markörer för inflammatorisk aktivitet.
Vid RA är det vanligt att småleder
na i händer och fötter påverkas ti
digt i sjukdomsförloppet. I fötterna
påverkas framfötterna först, van
ligtvis på grund av synoviter som
leder till uttöjning av ledkapseln
och dysfunktion i stabiliserande
strukturer. Brosk och benskador
kommer oftast senare.
Syftet med en aktuell studie
var att undersöka prevalensen av
fotproblem hos ett urval av RA
patienter och att undersöka hur
sjukdomsvariabler som inflam

matorisk aktivitet, serologiska och
epidemiologiska faktorer samt
behandling påverkar prevalensen.
I studien ingick 100 patienter med
RA och 100 friska kontroller. En ut
värderingsenkät avseende fotfunk
tion besvarades och sjukdomspara
metrar mättes.
SMÄRTAN VÄRST

Resultatet visar att nästan alla RA
patienter (98 %) hade försämrad
funktion i fötterna och det värsta
problemet var smärta. Graden av
inflammatorisk aktivitet, men inte
sjukdomsdurationen, sammanföll
med sämre fotfunktion. En jäm
förelse med tidigare studier visar
en liknande prevalens av fotpro
blem och författarna påpekar att

detta inte har förändrats trots stora
framsteg i behandlingen av patien
ter med RA. Vidare fann man att
BMI inte kunde kopplas till förvär
rade fotproblem – troligen domi
nerade den inflammatoriska akti
viteten över mekanisk belastning i
detta urval.
För att minimera smärtan och
funktionsnedsättningen i fötterna
menar författarna att det är viktigt
att bemästra ledinflammationen
genom strikt kontroll av sjukdoms
aktiviteten. p

pris vid införande i 1 nr:

Källa: 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.
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NRS bra utvärderingsinstrument vid RA
AV INGELA TELG

annonsplats
180x120 mm
svart-vit

Validiteten och reliabiliteten av
fyra olika patientrapporterade utfallsmått har jämförts i en artikel
från Nederländerna. Baserat på
detta rekommenderar man den
numeriska skalan Numeric rating
scale (NRS).

Patientrapporterade utfallsmått är
vanliga vid utvärdering av patien
ter med RA. Dessa mått ger en möj
lighet att bättre förstå responsen på
insatt behandling och hur patien
ten mår i sin sjukdom. Nederländ
ska forskare ville jämföra begrepps
validitet och reliabilitet hos fyra
olika typer av patientrapporterade
utfallsmått: numerisk skala (NRS),
visuell analog skala (VAS), verbal be
skrivande skala (Verbal rating scale,
VRS) och Likertskalan. Man ville

också ta reda på vilket instrument
som patienterna föredrog.
Patienter med RA (n=211) fick
rapportera sina besvär inom fyra
områden: smärta, extrem trötthet,
upplevd sjukdomsaktivitet och
generell hälsa med hjälp av de fyra
instrumenten dels direkt efter ett
läkarbesök, dels fem dagar senare.
För att uppskatta begreppsvalidite
ten användes DAS28 som guldstan
dard.
PATIENTERNA FÖREDROG NRS

Resultatet visar att validiteten var
lika för NRS, VAS, VRS och Likert.
NRS var mer reliabelt än VRS och
Likert i domänerna smärta, extrem
trötthet och upplevd sjukdoms
aktivitet. Studien visar också att pa
tienterna föredrog NRS. Man kunde

inte se någon skillnad i preferens av
instrument beroende på ålder eller
sjukdomsduration.
Författarna rekommenderar att
man använder NRS eftersom detta
utfallsmått har god reliabilitet och
validitet och dessutom föredras av
patienterna. Andra fördelar är att
det är mer lättanvänt än VAS, mer
anpassat för att användas interna
tionellt och kan användas per tele
fon. p

Akuta hamstringsskador
AV ELIN ÖSTLIND

ningarna; MR kan således göras när
som helst under första veckan efter
skadetillfället. Man fann även att
klinisk undersökning och MR di
rekt efter skadetillfället inte kunde
förutspå tid för återgång till idrott.
En annan viktig slutsats i av
handlingen var att upprepad skada
är vanligt och att den ofta sker i
samma område och inträffar nära
inpå det första skadetillfället. Även
om idrottaren är smärtfri och har
återställd funktion kanske inte
muskeln har läkt helt. Specifik re
habilitering för att förebygga en ny
skada rekommenderas därför. p
Källa: Wangensteen A. Acute hamstring injuries – diagnosis and prognosis. Doktorsavhandling. Norges idrettshøgskole, 2018.

Om motivation
hos unga idrottare

annonsplats
118x120 mm
svart-vit

AV ANNA HORN

Hur upplever barn och unga att det
är att delta i organiserad lagidrott
och på vilket sätt kan vi bidra till en
bättre idrottsvardag och ett positivt
träningsklimat? Detta undersöktes
i en norsk doktorsavhandling, som
faller inom ramen för ett större
EUfinansierat projekt, PAPA – Pro
moting adolescent physical acti
vity. Det övergripande syftet med
projektet är att öka trivseln och
skapa en bättre idrottsupplevelse
för unga.
I avhandlingen deltog runt 1 900
lagspelare mellan 11 och 15 år, från
olika delar av Norge. Avhandlingen
är bland annat baserad på frågefor
mulär kring aspekter som motiva
tion, ångest, trivsel och tränings
utövning. Deltagarna och deras
tränare fyllde även i standardisera

13 000 kr exkl moms
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Akuta hamstringsskador hos idrot
tare kan innebära lång frånvaro
från tävling och risken för uppre
pad skada vid tävlingsåtergång är
stor. MR används vanligen vid di
agnostik av dessa skador. Men vid
vilken tidpunkt efter skadan bör
en undersökning göras och kan MR
och en klinisk undersökning efter
skadan förutspå tid för återgång till
idrott? Dessa var ett par av de frågor
som en norsk fysioterapeut ville
besvara i sin avhandling om akuta
hamstringsskador. Manliga idrot
tare med hamstringsskada deltog
i studierna och de undersöktes kli
niskt och med MR.
Man gjorde upprepade MR
undersökningar under den första
veckan efter skadan och såg då inga
signifikanta skillnader mellan mät

pris vid införande i 3 nr:

Källa: 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.

de frågeformulär som handlade om
coachning, utifrån såväl barnens
som tränarnas perspektiv.
Resultaten visar bland annat att
barnen ofta upplevde att tränarna
var väldigt resultatinriktade. Det
var också ofta stor skillnad i hur
barnen upplevde tränarna samt
hur tränarna tyckte att de själva
var. Ett annat viktigt fynd var att
många tränare inte insåg hur vik
tigt det är att skapa goda relationer
till barnen och hur detta också på
verkade barnens idrottsutövande
och färdigheter. p
Källa: Gjesdal S. Motivation in youth
sport: A study of athletes’ motivation,
perceptions of coach behavior, selfperceptions, affective responses and
behavior. Doktorsavhandling. Norges
idrettshøgskole, 2018.

Avhandling
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Äldre personer på särskilda boenden har
små möjligheter till fysisk aktivitet och till
att bestämma vilken typ av fysisk aktivitet de vill utöva. Detta enligt en avhandling som visar på stora skillnader mellan
de boendes och personalens syn på
fysisk aktivitet. För personalen handlade
det mest om att möjliggöra aktivitet i vardagen, till exempel knäppa sina knappar
själv, medan det för de boende handlade
om motion – att få röra på sig och må bra.
Författaren till avhandlingen konstaterar att det saknas en rehabiliteringskultur
i personalens vardagshandlingar och att
det i stället råder en organisationskultur
som bygger på snabbhet och effektivitet.
Större fokus bör läggas på fysisk aktivitet
och kanske att personliga tränare skulle
kunna introduceras i framtidens äldrevård.

Filformat, överlämning
Färdig annons ska överlämnas digitalt som pdf
med tryckkvalitet eller som högupplöst bild. An
nonsen skickas till annons@fysioscience.se.

AV ULRIKA JUPÉN

Avhandling

u

Viktigt att få
röra på sig

Svenska, norska, danska
Vi kan ta in annonser på respektive språk, om
annonsens storlek är exakt densamma i alla
tre utgåvorna av FysioScience. Vi kan erbjuda
översättningstjänster till norska och danska.

upplägg av ett tränings eller reha
biliteringsprogram. En viktig sak,
som lätt förbises, är att prioriterade
övningar/moment ska göras tidigt
i ett träningspass och mindre vik
tiga moment i slutet.
Fysioterapeuter tenderar också
att ändra i träningsprogram ofta
och vi måste bli bättre på att funde
ra på varför vi egentligen gör änd
ringarna. Vi ska inte ändra ett pro
gram bara för att ändra det, utan ha
ett tydligt syfte och en tanke med
varför vi gör vad vi gör.
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Avhandling

Källa: Welling W, Benjaminse A, Seil R,
Lemmink K, Gokeler A. Altered move
ment during single leg hop test after
ACL reconstruction: implications to in
corporate 2D video movement analy
sis for hop tests. Knee Surg Sports
Traumatol Arthrosc. 2018;26(10):3012
3019.

Måttlig fysisk aktivitet bra för brosket

u

Papperskvalitet & tryck
Munken Pure, 120 g
Svart/vitt, digitaltryck

forskarna mätte därefter knäflexion och valgisering.
Av de deltagare som hade ett LSI
på minst 90 procent för det skadade
benet såg man ändå ett förändrat
rörelsemönster hos hela 60 procent. Därför föreslås en enkel bedömning av rörelsekvalitet: att man
filmar från sidan och framifrån när
patienten utför ett enbenshopp.
Därefter analyseras rörelsen och
man jämför med det icke-skadade
benet. p

u

På kurs: Styrketräning

Målgrupp och befintliga prenumeranter
Fysioterapeuter anställda på sjukhus, sjukhem,
vårdcentraler, privatkliniker, idrottscenter, före
tagshälsovårdscentraler m.m. samt bibliotek.

Av dem som återvänder till idrott
efter en korsbandsrekonstruktion
skadas mellan sex och tjugo procent igen. En faktor som påverkar
risken att skadas är ett asymmetriskt rörelsemönster.
Innan idrottsåtergång är aktuell görs därför en bedömning som
vanligen innehåller en kombination av olika kliniska tester såsom
lårmuskelstyrka och enbenshopp.
Man kan använda Limb Symmetry
Index (LSI), som beräknar skill-

naden mellan testresultatet för
skadat ben och icke-skadat. Minst
90–100 procent kapacitet i det skadade knäet i jämförelse med det
icke-skadade rekommenderas för
återgång i idrotter som fotboll,
innebandy och handboll. Testet är
användbart men kanske otillräckligt för att notera ogynnsamma rörelsemönster och asymmetrier som
kan leda till upprepad skada.
I tidigare forskning har man sett
att begränsad knäflexion kan vara
negativt utifrån ett skadeperspektiv eftersom det leder till stelare
landning och mer belastning på
främre korsbandet.
I en aktuell studie deltog patienter som opererats med främre korsbandsrekonstruktion. De filmades
när de utförde enbenshopp och

Kort & gott

Ökad risk för knäplastik vid AS

Fler skador
på konstgräs

Upplaga, papperstidningen
Sverige cirka 5 200 läsare
Norge cirka 2 000 läsare
Danmark cirka 900 läsare

AV ELIN ÖSTLIND

När är en idrottare redo för återgång till idrott efter rekonstruktion av det främre korsbandet?
Forskare från Nederländerna och
Luxemburg konstaterar att det
inte räcker med endast kvantitativa mätmetoder för att avgöra det.

u

Kort & gott

halvsida – sid 3
180x120 mm
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Bedöm rörelsekvalitet före idrottsåtergång

u

Utgivning
10 nummer per år: i början av feb, mar, apr, maj,
jun, aug, sep, okt, nov, dec.

Annonsbokning, frågor
Annons bokas senast den 10:e varje månad, för
utgivning nästkommande månad (dock ingen
utgivning i juli och januari). Kontakt tas via
annons@fysioscience.se.

En stor del av effekten kommer sannolikt av den relation
vi bygger upp med patienten.

Är du redan prenumerant men vill ha en extra prenumeration på Fysio
Science, kanske har ni två kliniker som vill ha varsitt exemplar av tidning
en? Just nu ger vi 50 % rabatt på nya helårsprenumerationer.

2

Prenumerationerna betalas mestadels av insti
tutioner och kliniker, där FysioScience går på
cirkulation och läses av många fysioterapeuter.

patienten har misslyckats.”
För att kunna påverka motivationen hos våra patienter återkommer
Johan Fallby ofta till vikten av att
bygga en bra relation. Han menar
att en stor del av effekten av det vi
gör sannolikt kommer av den relation vi bygger med patienten.

Ryggsmärtor hos
helikopterpiloter

Minskad smärta, bättre funktion och högre livskvalitet liksom långtidseffekter i
form av minskad sjukfrånvaro från 30 till
4 procent blev resultatet efter ett tre månader långt fokuserat träningsprogram
för helikopterpiloter med ländryggssmärta. Detta visar kiropraktor Knut Andersen
i sin doktorsavhandling.
Civila helikopterpiloter är en yrkesgrupp som ofta drabbas av ländryggssmärta. Piloterna bär en tung dräkt och
sitter fastspända i en trång förarkabin
med minimal rörelsefrihet – faktorer som
tillsammans gör att de är särskilt utsatta.
Och forskningen har hittills haft fokus på
framför allt militära piloter som har avsevärt färre flygtimmar per år.
Knut Andersen påpekar att fysisk aktivitet är smärtlindrande och att det är
viktigt att förmedla att ryggsmärtor vanligtvis är ofarliga.

INGELA TELG

pris vid införande i 1 nr:

Källa: Andersen K. Frequency, causes and treatment of low back pain among commercial helicopter pilots. Doktorsavhandling. Universitetet i
Stavanger, 2018.
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Fysisk aktivitet
ger bättre
skolresultat

I sin avhandling har Silje Eikanger Kvalø
studerat hur ett interventionsprogram för
ökad fysisk aktivitet i skolans regi påverkar elevernas inlärning och fysiska kapacitet. Totalt 449 femteklassare deltog i
projektet som pågick under ett läsår.
Interventionsgruppen fick varje vecka
2x45 minuters aktiva lektioner, 5x10
minuters fysisk aktivitet på rasten samt
5x10 minuters fysisk aktivitet som hemläxa. Kontrollgruppen följde den vanliga
läroplanen.
Resultatet visar förbättrade kognitiva förmågor i både kontroll- och interventionsgruppen, men allra störst var
förbättringen inom interventionsgruppen.
Ingen förbättring i aerob kapacitet syntes
i interventionsgruppen. Däremot noterades att elever som redan hade hög aerob
kapacitet också hade effektivare kognitiva funktioner och bättre koncentrationsförmåga.

pris vid införande i 3 nr:
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INGELA TELG

Källa: 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? Doktorsavhandling.
Universitetet i Stavanger, 2018.
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helsida – sid 12
180x255 mm
fyrfärg (eller svart-vit)
pris vid införande i 1 nr:
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24 300 kr (svart-vit 22 000 kr) exkl moms

