
Rapport från WCPT 2019, 10-13 maj i Geneve. 

Ca 4,300 deltagare från 131 olika länder. 

Olika presentationer: symposier med ett särskild fokus, diskussions symposier och 
nätverksarbeten. Många finns utlagda på nätet kopplat till WCPT 2019 hemsida. Efter 
inskickat abstrakt med resultat från någon studie kunde man delta i bl.a "platform rapid 5 
(PLR5)" eller Platform state of the art (PLSoA). Många postrar med olika studier 
presenterades också under kongressens samtliga dagar (lördag till måndag) 

PLR5:  fem minuters presentationer inom att specifikt ämnesområde. 

PLSoA: tolv minuters presentationer med längre panel diskussion efteråt. 

FS: Focused Symposium, 4 talare, ca 20 min var, med 10 min panel diskussion. 

Vi har skrivit en kort sammanfattning från ett antal olika presentationer. 

Focused symposium med fokus på fall utifrån ett globalt perspektiv 

”Falls around the world”  

Keith Hill (Australien), Plaiwan Suttanon (Thailand), Ellen Smulders (Netherlands) and 
Shanthi Johnson (Kanada) 

Talarna belyser att det finns en stor variation globalt i den årliga fall prevalens registrerat för 
äldre personer. Sifforna för utvecklade länder har varit konstant med mellan 20- 30 % av äldre 
personer ramlar per år. Medan en studie gjort av WHO påvisade att prevalensen i medel 
inkomst länder varierar från 1 % i Syd Afrika till 6.6 % i Indian.  Men en annan studie i 
Indian visade att 45 % av äldre kvinnor i Kerala hade ramlat under 1 år och av dessa kvinnor 
75 % ådrog sig en fall-relaterad skada. Ytterligare statistik från Filippinerna visar en 
prevalens på 54 %!!!  Det lämnar ett frågetecken kring hur vi definierar ett fall och hur det 
registreras. 

Det är väl etablerat att fall är multifaktoriell och att individuell anpassade åtgärder som riktar 
sig till identifierade risk faktorer kan minska antal fall och fall relaterade skador. Träning har 
visat sig en effektiv intervention i utvecklade länder med 21 % mindre fall.  

Den stora globala variationen påverkar implementering av fall prevention. Därför behövs mer 
forskning i medel-och låg inkomst länder för att kunna anpassa interventioner/åtgärder till 
deras lokala förhållanden. Studier behöver ta hänsyn till miljön, livsstil, hälso-och 
sjukvårdsystem samt äldre personers kunskap, attityder och tro kring fall.  

Rekommenderad läsning: 

I Storbritannien, NICE (National Institute for Health and Care Excellance) har skrivit kliniska 
riktlinjer ”Falls in older people: assessing risk and prevention”.  Här finns information med 
evidens för kliniker som arbetar inom de olika vårdformer (slutenvård, öppenvård, kommun) 
samt anpassad information till allmänheten om hur de kan ta reda på om de är att risk för fall 
och vem de kan vända sig till för hjälp.  

www.nice.org.uk/guidance/population‐groups/older‐people     



Fysioterapeuter i Holland har nyligen fått uppmärksamhet för deras interventionsstudie som 
minskade fall med 46 %. Programmet innehåller hinderbanor, gångträning samt de lär äldre 
personer att falla på ett ”säkert” sätt för att motverka skador. Se länken nedan med video. 

www.npi.ni/fallsprevention  

Older people: (5 min presentationer) med focus på FALL  

Anne-Violette Bruyneel (Schweiz): 

 “Inter-rater reliability of hip abductor isometric strength testing in a standing position in 
older persons at risk of falls. 

Nedsatt styrka i höftmuskulaturen är en bidragande faktor till fall hos äldre. Det finns ett test 
som visar god inter-rater reliabilitet men testet utförs i sidliggande som inte är optimal för 
äldre. Ann-Violette och hennes forskningsgrupp har därför testat höft abduktion i stående och 
undersökt testet för inter-rater reliabilitet samt användbarhet. Resultatet visar att den är både 
användbar (< 4 minuter) och reliabel (för både fall och icke-fall grupperna). Hon ska fortsätta 
undersöka testet för att se om det kan påvisa de som är att risk för fall gentemot de som inte är 
att risk.  

Mascha Pauelsen (Sverige) 

”Decline in sensomotor systems explains reduced falls self-efficacy” 

Falls self-efficacy varierar hos äldre personer. Fysisk aktivitet som inkludera balans uppgifter 
är en av huvud faktorerna som förklarar detta. Det är dock svårt att identifiera vilka av de 
sensoriska och motoriska systemen som är korrelerade med den variationen i falls self-
efficacy.  

Metod: Stående balans med öppna och slutna ögon har testats på stabil och icke-stabil golv 
och ’centre of pressure’ mättes. Syn, vestibulär funktion, proprioception, beröring, 
reaktionstid samt benstyrka undersöktes. Deltagarna fyllde i Falls Self-Efficacy- International 
(FES-I). 

Som förväntat ben styrka är en viktig faktor i balans förändringar som korrelerar med FES-I. 
Men syn, vestibulär funktion, proprioception, beröring samt reaktionstid är också involverad. 
Det är därför viktigt att fysioterapeuter inte bara ta hänsyn till benstyrka men även till de 
övriga funktioner i sina undersökningar och behandlingar.  

Sze-Ee Soh (Australien) 

”What are the risk factors for falls and fractures in people with OA? Data from the 
Osteoarthritis Initiative” 

4796 personer med OA deltog i studien, 47% med knä och/eller höftartros, 59% kvinnor och 
medelåldern var 61 år. Efter 8 år visade det sig att en signifikant större andel personer med 
knä/höft OA hade ramlat och ådragit sig en fraktur men efter kontroll för ålder och kön var 
OA inte en independent faktor. Den starkaste prediktor för fall var tidigare fall som var även 
en signifikant prediktor för risk för fraktur. Övriga riskfaktorer för fraktur var användning av 
bisphosphonate och 1 eller fler ko-morbititet. 

Det är därför viktigt för fysioterapeuter att ställa frågor ang tidigare fall, andra diagnoser samt 
vilka mediciner personen använder.  



Karin Niedermann (Schweiz) 

”A single home-based fall prevention intervention reduces falls in seniors” 

‘The Swiss League Against Rheumatism’ (SLAR) har utvecklat ett multidimensionellt hem-
baserat fallprevention program. Innehåller ett 60-90 min hembesök av en fysioterapeut eller 
arbetsterapeut: fallrisk bedömning med rekommendationer för att minska riskerna samt 
anpassade övningar. Telefonuppföljning efter 4 veckor för att bedöma behov av ytterligare ett 
hembesök.   

Studien utvärderade effekten av programmet efter 1 år hos 335 personer, medelålder 82 år. 
Primärt utfall: antal fall, sekundära utfall: fallrädsla, fysioterapeutens rekommendationer, hur 
nöjd personen var samt deras följsamhet. Bedömningsinstrument: Fallrisk: TUG. Antal fall: 
fallkalender + 2 telefonsamtal/månad. Fallrädsla: Falls Efficacy Scale – International (FES-I).  

Resultat: Interventionen resulterade i en 21% minskning i antal fall. 

FT/OT rekommendationer: åtgärda lösa mattor (69%), instruktioner ang övningar (max 5; 
styrka, balans och multi-task) (84%). Nöjdhet: 98%. Endast 1% behövde ett 
uppföljningshembesök. Efter 1 år, 64% rapporterade någon form av träning (alltid, ofta eller 
ibland).  

Caroline Arnold (Canada)  

”Fall arrest strategy training (FAST) improves reaction time and fall risk in older women” 

De flesta fallprevention program fokuserar på balans, styrka och rörlighet men det finns få 
studier som fokuserar på strategier för att förebygga skador när ett fall är oundviklig. Över 
50% av fallrelaterade skador är övre extremitetsskador. Kvinnor drabbas mest ffa när 
personen ramlar framåt med utsträckta händer. 

Det finns begränsad men lovande forskning att ”descent control” (träna att falla) och snabbare 
reaktionsförmåga skulle kunna förbättra fallförmåga och minska skador. 

RCT: utvärdering av standard fallprevention program (Staying on your feet, SOYF-standard) 
med ett ytterligare ett fall träningsprogram (Fall arrest strategy program, SOYF-FAST) med 
fokus på styrketräning övreextremiteter, reaktionsförmåga och att lära sig att ramla på ett 
kontrollerat sätt med utsträckta händer. Träning 2 ggr/v (45 min) i 12 veckor.  

Båda grupperna rapporterade en signifikant förbättrade balans och fallrisk score. Fast gruppen 
visade en förbättrad reaktionsförmåga jämfört med standard träning. 

Fortsatt forskning behövs för att undersöka effekt av FAST på fallincidens samt fallrelaterad 
skador. Se länken nedanför för mer information.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5754173/#SM3 

Maria Bjerk (Norway) 

“Long-term effects of fall prevention on health-related quality of life in older home care 
recipients: A randomised controlled trial” 

Det finns begränsad forskning gällande effekten av fallprevention hos äldre personer med 
hemtjänst.  



Interventionsgruppen följde OTAGO, kontroll ’usual care’. Intervention pågick i 3 månader 
därefter uppmuntrades både grupperna att självträna. Vid 6 månaders uppföljning hade 
interventionsgruppen statistisk förbättrad hälso-relaterad fysisk aktivitetsnivå enl SF-36 
(fysisk aktivitetskomponent) jämfört med kontrollgruppen (80,3% jämfört med 63,5%). 

En användbar och lågkostnad intervention som förbättrar HRQOL hos äldre personer. Kan 
vara av intresse vid planering av hälso-och sjukvårdstjänster samt hemtjänst. Fortsatt 
forskning behövs för att undersöka om fallprevention som inkluderar falls efficacy kan 
förbättra psykisk hälsa hos äldre personer.    

Läs mer: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30615055 

Leigh Hale (Nya Zealand) 

“Exercise based interventions to prevent falls in adults with intellectual disability: one size 
does not fit all” 

Vuxna med en kognitiv funktionsnedsättning börjar ramla tidigare (> 42 år) jämfört med den 
allmänna äldre populationen (>65 år). Problem som nedsatt balans och gångsvårigheter är 
modifierbara med träningsbaserade fallprevention program t.ex Otago Exercise Programme 
(OEP) och Prevention of Falls for Adults med Intellectual Disabilities (PROFAID).  Det finns 
dock ett behov att undersöka programmens egenskaper och användbarhet för yngre vuxna 
med nedsatt kognitivförmåga.  

Tre personer ingick i OEP och fyra i PROFAID programmet. Data samlades via intervjuer 
med deltagarna och deras assistenter, observationer, hur ofta deltog, antal fall och negativa 
effekter. 

Oavsett personens kognitivförmåga är utbildning av både individens och assistenten av vikten 
att regelbunden träna för att minska fallrisk. Både OEP och PROFAID är lämpliga åtgärder 
men det behövs mycket tillsyn och stöd från assistenterna/anhöriga för att säkerställa att 
personen tränar och att det sker på ett säkert sätt. Hög nivå av tillsyn är att föredra än de 
kostnaderna och konsekvenserna av frekventa och allvarliga fall.     

Donald Lipardo (Fillipinerna) 

“Effects of physical and cognitive training on falls and fall-related factors in older adults 
with mild cognitive impairment” 

Lipardo har studerat 92 personer med mild kognitiv nedsättning. En multi-center randomiserad 
kontrollerad studie. Deltagarna ingick i en av 3 grupper; (1) Kombinerad fysisk och kognitivträning; 
(2) Enbart fysisk träning eller (3) Enbart kognitiv träning. Träning pågick i 12 veckor. Utvärdering 3 
och 6 månader. 

Primär outcome: fallfrekvens. Sekundära outcomes: total fallrisk, kognitivfunktion, balans, 
gånghastighet, styrka nedre extremiteter, QOL, fallrädsla- och hälsotillstånd.   

Resultat: Ingen skillnad i fallincidens mellan grupperna men signifikant lägre total fallrisk, förbättrad 
kognitivfunktion och dynamisk balans i grupp 1 över tid (kombinerad fysisk och kognitivträning). 
Grupp 2 (fysisk träning) visade förbättrad kognitivförmåga, gånghastighet och styrka i nedre 
extremitetarna över tid. Grupp 3 (kognitiv träning) visade ingen signifikant förbättring i 
kognitionsförmåga. 



Fortsatt forskning behövs för att utvärdera effekten vid/efter 1 år. 

Läs mer: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28554873 

Solveig A. Arnadottir (Island) 

“Icelandic outpatients physical therapy from 1999 to 2015: Do clients reflect demographic 
change in the general population” 

Ca 50% av Islands fysioterapeuter arbetar inom öppenvården men traditionellt sett är inte 
öppenvården en vårdform för den geriatriska patienten. De senaste 17 år har sett en konstant 
ökning av antal äldre personer som söker sig till öppenvårdsmottagningar, speciellt 85 + år 
gruppen. Det finns därför ett stort behov att öka kompetensen hos öppenvårdsfysioterapeuter 
för att kunna bättre ta hand om den äldre populationen. 

Rei Ono (Japan) 

“The impact of locomotive disorders on social frailty in community-dwelling elderly: A 1-
year prospective cohort study” 

‘Social frailty’ – minskning av social kontakt enl frågeformulär, 5 frågor (Makizako H, 2015). 
Personen bedöms ha ’social frailty’ när de svarar ja till 2 av följande 5 frågor.  

1. Går ut mindre ofta än för ett år sedan 
2. Besöker vänner ibland 
3. Känner sig till hjälp för vänner eller släkt 
4. Ensamboende 
5. Pratar med någon varje dag 

‘Locomotive disorders’ – en försämring i förflyttnings-och gångfunktion samt ADL, enl 
Geriatric Locomotive Function Scale -25, (Seichi A, 2012). 25 items, 5-skaliga frågor, total 
summa >16 visar ’locomotive disorder’.  

Av 1450 personer (> 65 år), 170 personer (14,7%) identifierades med en ’locomotive 
disorder’ under 2016. Ett år senare hade 104 (9.0%) av dessa 170 personer utvecklat ’social 
frailty’. Statistiskt signifikant resultat med en odds ratio, (OR): 1.7, 95% CI: 1,0-2,9 efter 
justering för confounding faktorer.  

’Locomotive disorders’ har en stor negativ påverkan på en personens hälso-tillstånd och en 
risk faktor till utveckling av ’social frailty’. Interventioner som motstånd och/eller 
balansträning kan därför vara effektiv för att förebygga ’social frailty’.  

   

Focused symposium med fokus på evidens (Application of evidence). 

1) Mark Elkins: Fokus på strategier för att förbättra evidensbaserad behandling till individen. 
Berörde kliniska riktlinjer (sk "clinical guidelines") som bl.a publiceras i tidskriften Physical 
Therapy samt riktlinjer från Holland där aktivt arbete med framtagandet av riktlinjer skett. 
Lyfte fram AGREE (www.agreetrust.org) - ett bedömningsinstrument som används för att 
utvärdera kvaliteten på olika studier och som innehåller en sju-gradig skala. GRADE ett annat 
sätt att utvärdera studiekvalitet. 



2) Leonardo Costa: Poängterade vikten av att läsa hela artiklar och inte bara titel och 
abstrakt. Många artiklar presenterar förhastade slutsatser och felaktiga tolkningar av resultat. 
Cochrane reviewer är bäst (Utvärderar resultat av många studier samtidigt). Leonardo gav tips 
om en kalkylator på PEDROS hemsida, för att beräkna 95% konfidens intervall (CI). 

3) Rebecca Craig: föreläste om P-värden kontra 95% CI och relevansen av dessa kopplat till 
den enskilda patienten. Viktigt att utöver resultat även tänka på kostnad för en intervention, 
risk och "bekvämlighet". 

4) Sallie Lamb: Föreläste om interventioner i klinisk praktik. Lyfte fram vikten av att 
rapportera sina studier enligt TiDieR checklista. 

Några enstaka presentationer från olika ämnesområden: 

Cardiorespiratory: (Andre Nyberg, Sverige):  

"KOL-webben" webb-baserad utbildning på svenska från Umeå. Finns på: 
https://www.kolwebben.se/kod  

Olser people: Karin Hesseberg (Norge):  

“Physical fitness in older people diagnosed with cognitive impairment compared to older 
people recently discharged from hospital”. 

Mudge Alison (Australia), Dolan Brian (United Kingdom), Michael Friedman (United 
states)  

“Mobility of hospitalised patients (Focused Symposia, FS-17)” 

Ungefär 4.5 billion individer är inlagda på sjukhus i Europa varje år. Patienterna vistas 
liggande i sängen 60-85% av dagen och har låg fysisk aktivitetsnivå, bara 6%. Studier har 
visat att muskelstyrkan minskar 1-5% /dag och upptill 40% den första veckan under sjukhus 
vistelsen. Äldre inaktiva och immobiliserade personer tappar muskelmassa 3 gånger så snabbt 
jmf med yngre individer. Detta har samband med fler fall, trycksår mm, dvs ”Hospitalisation 
associated disability (HAD). Nyligen publicerad data har visat på positiva effekter av tidig 
mobilisering: ökad gånghastighet, färre komplikationer och färre vårddagar. 

Stroke:   

Liebermann Dario G (Israel), Solomon John M (India), Levin Mindy F (Canada) 

Frenkel-Toledo S (Israel). 

”Personalized training with neuromodulation and virtual reality technologies in stroke” 

 

Lärande mål 1: Att diskutera principer rörande motorisk inlärning baserat på koncept om 
hjärnans plasticitet och motorisk kontroll.  
Lärande mål 2: Att identifiera och diskutera möjliga mekanismer till non-invasiv 
hjärnstimulering för motorisk inlärning samt att diskutera för- och nackdelar.  
Lärande mål 3: Att identifiera VR möjligheter i behandling och hur dessa kan kombineras 
med andra tekniker i en multicenter studie (Canada, Israel, Indien). 



Konklusion: Det är viktigt för fysioterapeuter att vara uppdaterade inom modern teknologi 
vilken kan användas inom rehabilitering. Symposiet beskrev non-invasiv hjärnstimulering för 
sensori-motorisk träning och hur “virtual reality” (VR) teknologi kan användas samt beskrev 
hur det kombinerades med träning på förutsättningsnivå hos patienter efter (subakut) stroke. 
Olika förutsättningar i olika länder kopplat till socioekonomiska förhållanden diskuterades.  

 
Se symposium:  

https://www.wcpt.org/wcpt2019/programme/fs/FS-11 

 
Networking Session: International Physical Therapists working with Older 
People (IPTOP). 

Mer än 100 fysioterapeuter från alla världsdelar deltog i en networking session. Uppdelade i 
grupper fick vi ett antal olika frågor att utgå ifrån. T.ex är ditt land medlem i IPTOP? Hur kan 
IPTOP få fler medlemmar? Hur skulle IPTOP kunna bidra till ökad kunskap bland 
fysioterapeuter i ditt land? De informerade också om en utbildningsfond och en 
forskningsfond som medlemmar kan ansöka.  

Mer info finns: https://www.fysioterapeuterna.se/Om‐forbundet/Sektioner/Aldres‐halsa/iptop/ 

Det visade sig att många deltagare inte kände till IPTOP och visste inte om att deras sektion 
var medlem. I Sverige har vi ca 1300 medlemmar i sektionen för Äldres hälsa (näst störst land 
efter USA som har ca 5000) men flera länder har ingen sektion för fysioterapeuter som arbetar 
med äldre personer. Under konferensen hjälpte IPTOP 3 glada deltagare från Ghana att 
komma i kontakt med varandra.     

IPTOP är medveten om att det finns en hel del att göra att hitta lämpliga vägar för spridning 
av information och kunskap. Ett arbete som den nya styrelsen kommer att jobba vidare med.   


