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STYRELSENS SIDA
VAD HÄNDE UNDER VÅREN 2020?

I början av februari anordnade sektionen en nätverksträff för de som arbetar inom njursjukvård. Fokus
var att diskutera möjligheten att lägga in fysioterapeutiska variabler i det Svenska Njurregistret, SNR.
Läs en sammanfattning av dagen längre fram i utskicket.
Våren 2020 har för styrelsen till stor fyllts av covid-19 pandemin, där vi i en rad olika sammanhang
jobbat med frågor rörande covid-19 såväl i akut skede och nu senare med ett stort fokus på rehabilitering. En viktig stöttepelare i detta arbete har varit den nationella plattform för fysioterapeuter om
covid-19 som tagits fram av Malin Nygren-Bonnier, Anna Svensson-Raskh och Monika Fagevik Olsén.
Läs mer i utskicket! Vet att det nu är ca 1000 fysioterapeuter registrerade på plattformen, vilket visar på
dess betydelse för fysioterapeuter runt om i landet. Jag vill också passa på att rikta ett stort tack till alla
medlemmar som har bidragit och bidrar med material, kunskap och erfarenheter till plattformen samt
i andra sammanhang. Exempel på några sammanhang där medlemmar inom vår sektion bidragit med
sin kompetens kring covid-19 ses nedan (klicka på länkarna för mera information).
•
•
•
•
•
•

Buklägesvändning kan vara livräddande vid covid-19
Forskare: Andningsövningar skyddar ej mot covid-19
Enkel andningsövning som lindrar andningsbesvär vid covid-19
Fråga doktorn: Hur skall man klara av isoleringen?
Självhjälpstipsen är inte alltid byggda på evidens
En podd i rörelse: Fysioterapeuters insatser vid Covid-19

Om något positivt kan sägas om covid-19 pandemin så är det att vi kunnat synliggöra vikten av det
fysioterapeutiska arbete som görs av våra kollegor runt om i landet och bland annat inom intensivvården i Sverige, en arena som inte alltid lyfts fram men där våra insatser har stor betydelse.
Även internationellt har fokus varit på Covid-19. Läs senaste nyhetsbrevet från vår internationella
sektion ICCrPT i utskicket.
Stort GRATTIS säger vi till två nyblivna medicine doktorer, nämligen Linda Ashman Kröönström,
Göteborg och Kristina Åhlund, Linköping som disputerat under maj månad. Deras spikblad kan du
läsa längre fram i detta utskick.
En kurs som vi vill flagga extra mycket för nu är en webb-baserad kurs om Inspiratorisk Muskel
Träning (IMT) som kommer att gå av stapeln redan om några veckor, tors 11 juni. Med tanke på att
kursen ges så snart och vissa moment ska vara avklarade innan kursdag så är ingen sista anmälningsdag angiven. På vår hemsida hittar du anmälningsformuläret.
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VAD HÄNDER UNDER HÖSTEN 2020?

I samarbete med förbundet, sektionerna för primärvård och äldres hälsa så planeras det under hösten för
utbildningar kring andningsvård och rehabilitering vid covid-19. Utbildningarna är på planeringsstadiet
och vi kommer att komma med mera information allteftersom. Utöver dessa kurser så planeras det också
för en grundkurs i fysioterapeutisk andningsvård, en kursdag om träning vid KOL samt en kurs inom
hjärta-kärl. Mer information finns med i utskicket. Håll även utkik på hemsidan för information.
https://www.fysioterapeuterna.se/Om-forbundet/Sektioner/Andning-och-cirkulation/ På hemsidan
hittar ni även vår kursplanering så kan ni hålla er uppdaterade om vad som ligger i fokus de närmaste
åren. Saknar du något i vårt utbud, kontakta i så fall Linda Moberg, linda@andningcirkulation.se
På hemsidan hittar du information om våra egna kurser, men vi lägger också ut information om andra
kurser vi har kännedom om som kan vara av intresse för dig som medlem. Vi tipsar även om konferenser, litteratur osv som kan vara av intresse. Här önskar vi att du som medlem även tipsar oss om kurser,
utbildningar, konferenser och annat så att vi kan delge fler informationen.
STIPENDIUM

Under hösten kommer ca 20 000kr att delas ut och deadline för ansökan är 1 september. All information om sektionens stipendium hittar du på hemsidan. I utskicket kan du ta del av två av våra stipendiaters rapporter.
Avslutningsvis vill jag passa på att önska er en fantastisk sommar. Ta hand om varandra
Med vänliga hälsningar,

Andre Nyberg
Sektionsordförande
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PROTOKOLL ÅRSMÖTE FYSIOTERAPEUTERNA:

SEKTIONEN FÖR ANDNING OCH CIRKULATION
23 APRIL 2020, DIGITALT GENOMFÖRT ÅRSMÖTE

§1

Sektionens ordförande André Nyberg öppnade mötet

§2

Till mötesordförande valdes André Nyberg

§3

Till mötessekreterare valdes Lotta Jansson

§4

Till justeringsman valdes Camilla Sandberg

§5

Mötets utlysande godkändes

§6

Dagordningen godkändes

§7

Verksamhetsberättelsen för år 2019 gicks igenom

§8

Den ekonomiska redovisningen för år 2019 gjordes

§9

Revisionsberättelsen för år 2019 föredrogs

§10

Mötet gav styrelsen ansvarsfrihet

§11

Ekonomisk redovisning för 2020-01-01-2020-03-19 gjordes

§12

Budget för 2020 godkändes

§13

Val av styrelsemedlemmar:
André Nyberg omvaldes som ordförande på 2 år.
Ulrika Holdar omvaldes till kassör på 2 år.
Monika Fagevik Olsén omvaldes som ledamot på 2 år.
Anna-Lena Grönling omvaldes som ledamot på 2 år.
Gunilla Andersson omvaldes som suppleant på 2 år.
Som revisorer på 1 år omvaldes Sara Lundell och Elisabeth Westerdal.

§14

Till valberedning omvaldes Birgitta Hillberger på 1 år

§15

Stipendieavsättning. 2 x 20 000 kr avsätts till stipendium för år 2020. Styrelsen har mandat
att justera beloppet uppåt eller nedåt beroende på vilka ansökningar som kommer in

§16

Inga kurser som är planerade att äga rum under hösten ställs in i dagsläget

§17

Gunilla Andersson valdes som kongressombud. Till suppleant valdes Anna-Lena Grönling

§18

Övriga frågor: Karin Wadell som är sektionens representant i WCPTs subgroup ICCrPT
informerade om ett kommande möte i morgon

§19

Ordföranden avslutade mötet

Mötesordförande

Mötessekreterare

Justeringsperson

Andre Nyberg			Lotta Jansson			Camilla Sandberg
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR FYSIOTERAPEUTERNA
SEKTIONEN FÖR ANDNING OCH CIRKULATION
2019 01 01 - 2019 12 31
Medlemsantalet är just nu 579.

Det är obligatoriskt för stipendiaterna att skriva en
rapport som sedan finns i våra utskick på hemsidan. På så sätt sprids kunskaperna vidare till övriga
medlemmar i sektionen.

STYRELSEN

Styrelsen består idag av nio medlemmar inom alla
sektionens områden och arbetande över hela landet. Ekonomin är fortfarande stabil och god. Dock
har enligt önskemål från förbundet en större andel
av egna medel används under 2019.

KURSAKTIVITET/MÖTEN UNDER ÅRET

Fysisk träning av patienter med hjärt- och
kärlsjukdom hölls i Göteborg mellan den 4- 8
februari. Kursen riktade till sjukgymnaster/fysioterapeuter som arbetar inom rehabilitering av
patienter med hjärtsjukdom eller perifer kärlsjukdom och belyste bl.a. arbets- och träningsfysiologiska aspekter inom hjärt-kärlområdet. Över 50
kollegor från Kalix i norr till Lund i söder deltog i
kursen.
Grundkurs i fysioterapeutisk andningsvård hölls
i Göteborg mellan den 8-9 april. Kursen innehöll
bl.a. anatomi, fysiologi, mät- och behandlingsmetoder (teori och praktik) samt fysioterapi inom
kirurgi, lungmedicin och intensivvård. Kursen
var fullbokad med 30 deltagare.

Nio styrelsemöten har hållits, sju per telefon och
två fysiska.
Sektionen har varit representerad av styrelsen vid
professionsrådets möten under 2019.
Årsmötet hölls 19 mars i Umeå.
Som tidigare bestämt gör vi nu två större medlems-utskick, ett på våren och ett under hösten.
Medlemsut-skicken läggs ut på hemsidan och vid
varje nytt utskick skickas en länk dit via medlemmarnas e-mail. För att få en proffsig och snygg
layout skickas de innan publika-tion via Tryckalster. Målet är att uppdatera nyhets- informationen
regelbundet på vår hemsida.

Under maj månad genomfördes tre temadagar med fördjupning inom lungauskultation,
lungtöntgen och blodgaser med Leg. Sjukgymnast
Gunilla Jungqvist som föreläsare. Temadagarna
arrangerades i Göteborg, Lund och Stockholm.

STIPENDIUM

Tack vare vår goda ekonomi har vi kunnat fortsätta
med vårt stipendium.
Vårens stipendium, Pia Bergendahl fick 3 700 kr
för att gå på GUCH kurs i Lund. Erik Frykholm
fick 7 000 kr för att presentera en poster på WCPT i
Genevé. Elina Elf fick 4 900 kr + kursplats för att gå
på grundkurs i fysioterapeutisk andningsvård i Göteborg. Anna-Carin Wiklund Waltgård fick 3 286
kr för att gå på Svenska lungkongressen. Kristina
Tödt fick 5 500 kr för att delta på ERS i Milano.
Höstens stipendium, Karin Ersson fick 5 000 kr
för att åka till ERS i Madrid. Ulrika Kjellman
och Johanna Eriksson fick 4 000 kr var för att åka
till Nordic Congress for Cardio and Respiratory
Physical Therapy i Oslo. Linda Moberg fick 3 000
kr för att åka på 7th European conference on Weaning and Rehabilitation in Critically ill Patients i
Amsterdam.

Den 16 oktober genomfördes en praktisk och
teoretisk kursdag för sjukgymnaster och fysioterapeuter med inriktning på träning av personer
med KOL. Kursdagen genomfördes i Stockholm
som ett samarbete mellan sektionen för andning
och cirkulation samt expertrådet för Astma och
KOL i Västerbottens Läns Landsting.
Under fysioterapi 2019, den 25 oktober, anordnade sektionen, med Monika Fagevik Olsén som
ansvarig, en utbildningsdag om traumavård.
”Traumavård- en växande och utmanande arena
för fysioterapeuten”. Docent Heleen van Aswegen
från Sydafrika, som också höll en inspirationsföreläsning under fysioterapi 2019, var huvudföre-
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läsare under utbildningsdagen som också bjöd på
föreläsningar av traumaläkare Eva-Corina Caragounis, Med Dr, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Anna Svensson-Raskh, leg fysioterapeut
och doktorand, Karolinska Universitetssjukhuset.
Den 18 november anordnades en forskardag inom
respirationsområdet. Bl.a., presenterades flera
pågående och planerade projekt inom respirationsområdet.

Under 2019 avslutades arbetet som styrelsen
varit delaktig inom Fysioterapeuternas arbete för
hälsosamma levnadsvanor med syfte att ta fram
kunskapsstöd till personer med KOL och deras
närstående. Arbetet utmynnade i en broschyr som
innehåller en översikt om betydelsen av rökstopp,
fysisk aktivitet och träning, andningsteknik samt
kost vid KOL. Broschyren trycktes under våren
2019 och finnas tillgänglig på: https://www.fysioterapeuterna.se/globalassets/professionsutveckling/kompetensutveckling/levnadsvanor/kol-a5broschyrutskrift-och-singlescroll-20190808.pdf
Arbetet med G-Suite för kontakt med våra medlemmar och som ett verktyg för styrelsen fortskrider. Fortsatt arbete med vår hemsida för att den
ska bli så attraktiv som möjligt för våra medlemmar.
Förutom ovanstående har styrelsen engagerat sig i
löpande frågor.

ÖVRIGT

Ett stort fokusför styrelsen under hela 2019 har
varit arbetet med revideringen av specialistordningen. Vi börjar nu närma oss deadline för stora
delar av detta omfattande arbete. Från styrelsens sida har vi arbetat för att det skall finnas
en tydlighet vad gäller målen i sektionens olika
specialistinriktningar. Det ska också vara tydligt för såväl den som skall bli specialist som för
handledaren vilka aktiviteter som kan utföras för
att nå dessa mål. I diskussionerna med förbundet
och de övriga sektionerna har vi framhållit vikten
av att krav-nivån för de olika specialistinriktningarna ska vara densamma samt att handledarna får
tillräckligt med stöd.

För styrelsen
Umeå 2019-01-18
Andre Nyberg, ordförande
Fysioterapeuterna sektionen för Andning och
Cirkulation
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RAPPORT FRÅN NÄTVERKSTRÄFF
OM NJURSJUKA PATIENTER
Den 6 februari arrangerade Sektionen för Andning och Cirkulation den andra Nationella
Nätverksträffen för fysioterapeuter/sjukgymnaster
som arbetar inom njursjukvård.
Fokus för årets Nätverksträff var att diskutera
möjligheten att lägga in fysioterapeutiska variabler i det Svenska Njurregistret, SNR. Deltagarna
var 12 fysioterapeuter från hela landet.

Mia Trondsen från Malmö presenterade hur en
arbetsgrupp bestående av henne, Philippa Svensson och Frida Ulrikanäs sedan förra Nätverksträffen arbetat med att ta fram fysioterapeutiska
variabler. Constantina Lomi från Stockholm
berättade om sitt arbete med uppföljning av njursviktspatienter. Åsa Cider från Göteborg delade
med sig av sina erfarenheter från arbetet med att
få med fysioterapeutiska variabler i det nationella
kvalitetsregistret för sekundärprevention efter
hjärtinfarkt SEPHIA som startade 2005. De test
som används i SEPHIA för att mäta styrka och
arbetsförmåga torde kunna bli användbara i SNR.
Vi kunde konstatera att arbetet med fysioterapeutiska variabler är värdefullt och kommer att
fortsätta.

De frågor som diskuterades var vad vi vill mäta
och hur vi mäter det, dvs vilka test skall vi
använda? Vidare försökte vi inventera hur stort
intresse det finns bland kollegor i Sverige för att få
in variabler i SNR och vilka resurser som behövs
för att möjliggöra arbetet. Och den övergripande
frågan var på vilket sätt detta är till nytta för våra
patienter.

Lotta Jansson och Gunilla Andersson
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NATIONELL PLATTFORM FÖR FYSIOTERAPEUTER OM COVID-19
Sedan början av april finns, som de flesta av er säkert redan känner till, en plattform för kunskaps- och
erfarenhetsutbyte mellan fysioterapeuter som arbetar med patienter med Covid-19. Vi som har skapat
plattformen och uppdaterar innehållet är Malin Nygren Bonnier, Anna Svensson-Raskh och undertecknad. Tanken är att samla material att läsa och använda så att alla inte behöver leta själva eller formulera
allt från noll. Sidan är ett samarbete mellan sektionen för andning och cirkulation, Fysioterapeuterna
samt universitet och universitetssjukhus i Sverige.
Allt material som ligger på sidan får lov att spridas och användas, bara man anger källan.
Materialet ligger under moduler som:
•
Fysioterapi vid Covid-19
•
Interventioner och utvärderingsinstrument
•
Vård inom primärvård och kommun
•
E-utbildningar
•
Till chefer och ledare och stöd till personal

Alla kan logga in på sidan som nås på: https://ki.instructure.com/courses/4193
Sedan sidan startade har knappt 1000 kollegor registrerat sig som besökare. Eftersom man inte måste
anmäla sig har fler än så besökt sidan.
De senaste tre veckorna har vi, genom sidan via zoom, haft öppna paneldiskussioner som berört olika
ämnen kring vården av Covid-19 patienter. På senaste mötet var det 136 datorer som kopplades samman för att höra diskussionen. Vi planerar att fortsätta ha sådana öppna mötet ett tag framöver och
tiden är måndagar kl 16-17.
På sidan finns också en frågelåda med olika teman. Där postar man anonymt sina frågor eller kommentarer och så byggs plattformen vidare efter det som kommer in.
Än finns mycket som vi inte vet men tillsammans bygger vi kunskapen som vi behöver för vården av
våra patienter. Har du dokument som du vill sprida, skicka dom gärna till oss. Saknar du något eller vill
diskutera något får du gärna höra av dig. Våra e-mail-adresser finns på första sidan på plattformen. Vi
ser fram emot att höra ifrån er!
Monika Fagevik Olsén
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MOTSTÅNDSANDNING- VARA ELLER ICKE VARA
FÖR PATIENTER MED COVID-19
I samband med arbetet med kunskapsunderlag för behandling av patienter med covid-19 har
det framkommit många frågor och synpunkter kring behandling med motståndsandning. Vissa
förordar denna typ av behandling medan andra avråder från det. Denna text utgår på frågor som
bland annat inkommit till den nationella plattformen. Svaren baseras på respirationsfysiologi,
forskning kring PEP, internationella guidelines samt mångårig klinisk erfarenhet av behandling
med PEP av många olika patientkategorier. För specifika referenser, kontakta någon av oss i
arbetsgruppen.
INTRODUKTION

ning för dessa patienter under akut fas, för att inte
öka andnings-arbetet mer än nödvändigt. Istället
kan non-invasiv ventilation prövas och i de fall
där det inte räcker behöver patienten intuberas
och läggas i respirator.

PEP är ett hjälpmedel som kan användas på olika
sätt, se separat dokument ”Kortfattad introduktion om motståndsandning”. PEP kan ha många
olika syften men det är ingen universalmetod
utan skall förskrivas av personer som har kunskap
om dess effekt och kan individanpassa behandlingen. Inte heller är det en metod som passar alla
patienter eller fungerar i alla sammanhang.

ÖPPNAR TRYCKET I PEP ATELEKTASER?

I litteraturen och då framför allt i de tidigaste pu
blikationerna beskrivs att ett visst tryck i luftvägarna krävs för att kunna öppna atelektaser. Detta
baserades på dåtidens kunskap kring vilket tryck
som behövdes för att öppna upp atelektaser hos
patienter som vårdades i respirator. Dock går den
kunskapen inte att överföra direkt till behandling
med PEP vid spontan andning. När en person
andas med hjälp av en respirator är det största
positiva trycket i lungorna under inandningen
därefter släpps luft ut under sjunkande positivt
tryck. Detta ger ett positivt tryck under hela andningsfasen, också efter utandningen vilket ger ett
PEEP, (Positive End Expiratory Pressure). Ju högre
tryck som används under inandningen desto mer
luft pressas in. Trycket stiger och atelektaser kan
på så sätt öppnas. Vid spontan andning med PEP
förekommer det positiva trycket endast under utandning. Under inandningen är trycket däremot
negativt, för att dra in luft. Det är därmed inte
sannolikt att det positiva trycket öppnar atelektaser under spontanandning utan att det är förändringen i andningsmönster och ökad lungvolym
som ger effekten.

SKA PATIENTER MED COVID-19 ANVÄNDA
MOTSTÅNDSANDNING?

Alla patienter med covid-19 varken ska eller behöver ha PEP. Om motståndsandning används skall
behandlingen alltid förskrivas med ett klart syfte
samt individanpassas och bedömas så att förväntad effekt uppnås. Covid-19 ger olika symtom och
har olika svårighetsgrad under sjukdomsperioden.
En stor andel av de som smittas av viruset har
inga eller ringa symtom. Vanliga symtom är då
feber, torrhosta och huvudvärk. Vid dessa behövs
inga specifika andningsövningar förskrivas utan
patienten kan uppmanas att vara uppe (upprätt) så
mycket det går samt ta djupa andetag med jämna
mellanrum. För de med sekret i luftvägarna kan
slemevakuerande tekniker, som PEP, användas.
För dem som vårdas på sjukhus kan andningsövningar förskrivas för att öka lungvolymerna
och/eller evakuera sekret om patientens tillstånd
så medger. Vid en snabb försämring kan dock
en ökad belastning på andningsfunktionen och
hjärta, såväl som syreförbrukning vara olämplig.
I flera internationella guidelines och policydokument rekommenderas därför inte motståndsand

Det skapade trycket har dock betydelse för hur
mycket andningsmönstret ändras och hur stort
andningsarbetet blir. Blir det för mycket motstånd
orkar man inte andas ut tillräckligt och andnings-

10

Sommarutskick 2020

arbetet blir för stort. Då blir effekten på ventilationen istället mindre.

derar i detta sjukdomsskede inte användning av
aktiva andningsövningar som motståndsandning.
I dessa fall ges patienten istället syrgasbehandling, non-invasiv ventilation och, vid mycket svår
hypoxi, intubation och respiratorbehandling.

PÅVERKAR PEP SEKRET-ELEMINATIONEN?

PEP påverkar inte själva sekretet utan den effekt
som kan ses har samband med den förändring i
lungvolym och utandningsflödeshastighet som
sker under behandlingen. Vid större volym luft i
lungorna kan avstängda lungdelar öppnas och luft
kan nå perifert om sekretet. Detta möjliggör förflyttning av sekretet via huffing och hosta till de
mer centrala luftvägarna. Dessutom underlättas
flimmerhårens funktion i lungdelar då de luftfyllts. PEP i slemmobiliserande syfte kombineras
alltid med huffing och kontrollerad hosta.
Om patienten har en bakomliggande svår lungsjukdom med instabila luftvägar, bronkiectasier
och/eller emfysem, sekretpluggar, hög recidualvolym och hyperinflation kan PEP kombineras med
high pressure PEP (HiPEP) för att optimera (inte
maximera) utandningen och utandningsflödet på
låg lungvolym. Detta kan initieras när hufftekniken inte är effektiv. Med HiPEP kan sekret lossas
och flyttas i delar av luftvägsträdet som annars
inte är nåbart. PEP varvas då med HiPEP istället
för med huffing, men avslutas med kontrollerad
hosta.

I ett mindre akut läge och för patienter som inte
har alltför svår infektion kan PEP användas när
det är indicerat. För patienter med slemproblem
kan PEP underlätta sekretelimineringen, se separat stycke. För patienter med atelektaser kan PEP
användas för att öka lungvolymen. COVID-19
patienter som är immobiliserade får atelektaser,
precis som andra patienter. Dessa kan minskas
med behandling för att öka volymen. Dock bör
påpekas att då hypoxin framför allt beror på
vätska i lungvävnad och alveoler kan effekt på
ökad saturation utebli vid behandling för att öka
lungvolymen
KAN PEP SKADA LUNGVÄVNADEN FÖR
PATIENTER MED COVID-19?

Vid vissa typer av virala lunginflammationer
bildas en fibrotisering i lungvävnaden. Vid
covid-19 ses hos vissa individer en spridd fibrotisering framför allt perifert. Orsaken till denna
fibrotisering är oklar liksom vad som påverkar
den negativt eller positivt. Det diskuteras om hög
inflammationsgrad och/eller stor härd av mikroorganismer i annars syrefattig miljö i lungor som
befinner sig i läkande fas skulle kunna vara orsak.
Det finns ännu inga studier kring långtidseffekter
avseende fibrotiseringen vid covid-19 men studier
av patienter fått lungfibros i samband med SARS
infektion att denna kan gå i regress.

MOTSTÅNDSANDNING I FÖREBYGGANDE
SYFTE?

Det finns inga andningsövningar som kan förebygga en infektion såsom COVID-19. För en i
övrigt frisk individ finns inga indikationer för att
förskriva specifika andningsövningar.
För personer som, i normalfall, har symtom från
luftvägarna, som vid lungsjukdom eller annan
sjukdom/tillstånd som ger ökade mängder sekret i
luftvägarna eller svårigheter att eliminera sekretet, kan förebyggande andningsövningar användas. Likaså vid låga lungvolymer. En optimering
av lungfunktionen kan vara en fördel om personen drabbas av en infektion.

Det är väl känt att långvarig stress på lungvävnad, till exempel med mycket stora andetag under
långtid i respirator kan skada lungvävnaden.
Dessa kunskaper går dock inte att överföra direkt
till patienter som spontanandas. Resultat från
studier i djurmodeller där till exempel får fått
lungskador under spontanandningen går heller
inte att överföra till människa eftersom på grund
av bland annat orsaken till hyperinflationen. In
vivo är det inte farligt att andas ”normala” djupa
andetag, tvärt om ökar djupandning compliance.
Men det finns en hypotes att lungskador skulle
kunna uppkomma vid spontanandning med stora

KAN PEP FÖREBYGGA ARDS OCH/ELLER
IVA-VÅRD?

Patienter med svåra symtom av covid-19 har ökad
mängd vätska i interstitiet och alveolerna. Detta,
i kombination med skadade epitelceller inne i
alveolerna, gör att syrgastransporten blir mycket
nedsatt. Internationella guidelines rekommen-
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volymer och hög frekvens men sådan andningsteknik används inte vid PEP-behandling. Den
volymsökning som sker under PEP-andning är
dessutom mindre än vid till exempel gäspning,
nysning och mobilisering.

tomen, som pneumonin ger, eller atelektaserna.
Under andning med PEP sker inget speciellt
med lungembolierna då de sitter fast i kärlträdet.
Kroppens egna propplösarsystem, fibrinolysen,
löser upp embolierna på plats.
SLUTEN-LÄPP-ANDNING - PYSANDNING

Det finns heller inga rapporter eller studier som
rapporterat några barotrauma vid PEP-andning.
De tryck som används hos individer som andas
spontant är betydligt mindre än de tryck som
uppstår till exempel i samband med hosta och
nysning.

Sluten-läpp-andning är en speciell typ av PEP där
motståndet skapas av de egna läpparna. Man andas ut luften genom nästan slutna läppar, formade
som om man skulle vissla. Detta är en metod som
många patienter med andnöd pga. lungsjukdom
använder spontant. Varför kan man inte helt förklara men att det ger en lugnare utandning med
mindre turbulent flöde är en förklaring där mängden utandad luft blir större, andetagsvolymen
kan bli större och/eller andningsarbetet mindre
eftersom andningen sker vid en lägre FRC. Likaså
kan det stabilisera luftvägarna så att de inte faller
samman så lätt. Andningstekniken heter slutenläpp-andning efter engelskans pursed-lips-breathing men kallas ofta populärvetenskapligt och i
patientsammanhang ”pysandning”.

PEP VID LUNGEMBOLI?

En lungemboli innebär att trombmassa som,
oftast har bildats i venerna i benen men ibland
även i armvenerna, har lossnat och färdats genom
vensystemet, genom högerhjärtat och sedan fastnat i lungartärbädden. Symptomen patienterna får
vid akut lungemboli beror på hur stor trombmassan är och var den fastnar i kärlträdet. Om en stor
trombmassa fastnar centralt i någon av de stora
förgreningarna kan det innebära livsfara med
chock och död som resultat. Dessa trombmassor kallas ibland för sadelembolier. Att ha många
mindre embolier i båda lungorna och spritt i
kärlfältet kallas ibland massiv lungembolisering
och kan ge mer belastning på högerhjärtat och
specifikt högerkammaren. Perifera lungembolier
kallas de oftast mindre embolier som nått långt
ut i kärlträdet till de mindre kärlen. Centrala
embolier ger oftast dyspné som vanligaste respiratoriska symptom medan perifera embolier oftare
skapar en pleuritsmärta genom inflammationen
som embolin skapar och som retar den vicerala
pleuran.

Metoden är en bland många för att skapa motstånd på utandning och det saknas studier som
jämför tekniken med andning med PEP-hjälpmedel. Det handlar även här om instruktionen och
inlärd teknik. Trycket inne i munnen på patienter
som sluten-läpp-andas har uppmätts till c:a 5 cm
vatten men om hålet är stort kan trycket vara
nästintill obefintligt förhöjt och med litet hål och
med stor kraft kan trycket bli mycket högt.
Tekniken kan användas av patienter med covid-19
som kan ta till sig instruktioner och orkar andas på detta vis. Ur hygiensynvinkel är metoden
optimal då man skapar motståndet själv och inga
munstycken/masker och ventiler behöver användas och rengöras. Dock kan påpekas att man som
behandlare bör undvika att stå i flödet ur hygiensynpunkt.

Då lungembolierna finns i kärlträdet är det inget
som kan påverkas av behandling med andningsövningar. Det går dock att påverka de respiratoriska symptomen som embolierna ger som
andfåddhet och respiratorisk smärta som då är
vanliga. Men, som med så många andra sjukdomar, kommer ofta inte lungembolierna ensamma
utan kan finnas samtidigt som t ex en pneumoni
som ger nedsatt saturation eller stora mängder
sekret, eller om embolierna har kommit efter en
operation, atelektaser. Vi kan då med våra fysioterapeutiska behandlingsmetoder behandla symp-

VILKET MOTSTÅND SKALL VÄLJAS?

Motståndet i PEP-systemet väljs baserat på
behandlingens syfte och patientens funktion. I
princip alla motstånd kan användas för att få ett
visst tryck i munnen och luftvägarna. Det beror
på hur hårt/löst man andas ut.
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ANVÄNDNING AV MANOMETER

Det finns förslag på vilka motstånd som vanligtvis används. För att öka volymen används
ofta 10-15 cm vatten i tryck vilket motsvarar en
nippel på 2-3,5 mm i system som har sådana. För
att sänka volymen används ofta 5-7,5 cm vatten
vilket motsvarar en nippel på 3,5-5 mm. Individer
med stora lungor kan behöva större diameter på
hålet eftersom de andas ut en större mängd luft
per andetag än personer med mindre lungor.

För utprovning av PEP rekommenderas att manometer användas. Denna mäter trycket i systemet
och ger en bild på hur motståndet och andningstekniken fungerar. Dock måste inte manometer
användas för att få till en bra PEP-teknik. Det
viktiga med behandlingen är effekten på lungvolymen och/eller sekretet. Detta avspeglas i förändring av andningsmönster och slemljud. Oavsett
om manometer används eller ej är det förändringen i andningsmönstret som är det mest väsentliga.
Avseende användning av manometer på covid-19
smittade patienter så mäts trycket genom att en
pelare av luft inne i slangen pressas ihop under
utandningen. Följande kan göras för att minska
risk för smittspridning:
• Montera manometern på utandnings-”benet”
på andningshjälpmedlet

HUR OFTA SKALL BEHANDLINGEN UTFÖRAS?

Det finns i dagsläget mycket begränsad forskning
kring hur mycket och hur ofta man bör behandla
med PEP för att få effekt. Vid kroniska sjukdomar
med sekret i luftvägarna rekommenderas ofta att
man använder PEP 2-3 omgångar per dag. Vid
pneumonier med slem kan man behöva genomföra behandlingen oftare för att hålla luftvägarna
så rena som möjligt. En vanlig rekommendation
för att öka volymen är att andningsövningarna
genomförs varannan timma under dagtid och
några sessioner av 10-15 andetag med hosta och
huffing emellan. Detta bör dock individanpassas
efter patientens förmåga att genomföra den.
MASK ELLER MUNSTYCKE

Många av hjälpmedlen går att använda med både
med mask och med munstycke. Vad som väljs
beror på flera faktorer:
• Det är lättare att nå ett högre utandnings		
tryck med munstycke än med mask
•

Mask kan användas på patienter som inte kan
medverka till behandlingen

•

Mask ger ett högre dead-space än munstycke

•

Mask och munstycke är lika svårt för patien		
ten att hantera

•

Det kan vara lättare att få till ett bra andningsmönster med mask eftersom patienten
då inte behöver tänka på koordinering av
andningen

•

Vid illamående kan det vara lättare att fördra
PEP via munstycke

•

För patienter som har svårt att inte andas ut
genom näsan vid utandning via munstycke
behöver mask användas.

•

Det finns många typer och storlekar på masker. Individanpassa storleken.

•

Lägg manometern i en plastpåse som försluts
vid slangingången

•

Byt slang efter mätning

•

För rengöring av manometern mellan patienterna, följ vårdhygiens instruktioner kring
rengöring av hjälpmedel.

GER PEP EN ÖKAD AEROSOL?

Andning, normal eller genom hjälpmedel, ger en
aerosol. Hur långt aerosolen når ser vi alla när vi
andas ut i kall luft. Ingen har mätt hur långt aerosolen når när man andas ut genom olika typer
av PEP-andningshjälpmedel men det är troligt att
det inte är längre än vanlig utandning. En fördel
med att patienten andas i ett hjälpmedel är att
man som behandlare då vet åt vilket håll utandningsluften sprids så att man kan vinkla bort
utflödet eller undvika att stå i utflödets riktning.
För val av skyddsutrustning vid andningsträning
med patient, följ nationella och lokala rekommendationer.
VARFÖR PEP-FLASKOR INTE BÖR ANVÄNDAS AV
PATIENTER MED COVID-19

All utandning ger en aerosol. När man andas ut i
en PEP-flaska bubblar vattnet. Detta ger en ytterligare aerosol. Lokala hygienföreskrifter bör följas
avseende om behandling kan ges eller inte.
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PEP:S EFFEKT PÅ ANDNINGSARBETET

Andningsarbetet är i normalfall inte ansträngande i vila men ökar vid olika typer av lungsjukdomar. PEP ökar också andningsarbetet men
ansträngningen skattas i allmänhet endast marginellt högre. Att andas med PEP kan däremot leda
till en mer effektiv andning och eliminering av
slem vilket kan minska andningsarbetet.
I olika skeden och faser av covid-19 kan andningsarbetet vara mycket ansträngande. Enligt
internationella riktlinjer bör då inte patienten
belastas ytterligare med andningsövningar.

•

På systemen som separerar in- och utandningen kan syrgas appliceras med ett mellanstycke.

•

På vissa av systemen som separerar inandning från utandning (PiPEP och PEP/RMT)
kan man motstånd appliceras även på inandningen

•

Prisskillnaderna mellan hjälpmedlen är stora.

KAN PEP ANVÄNDAS MED SAMTIDIG SYRGAS?

I PEP-system som separerar inandningen från
utandningen kan syrgas kopplas in via ett mellanstycke. Utflödet från syrgasmasken kan också hållas över inandnings-skänkeln på hjälpmedlet. Om
patienten kan medverka och har syrgasen applicerad på näsan kan man be patienten andas in genom
näsan och ut genom andningshjälpmedlet.

VILKET HJÄLPMEDEL SKALL VÄLJAS?

Den förändring i volym som PEP ger behöver
man inte ha något hjälpmedel för att uppnå.
Samma effekt kan man få genom att andas in mer
än man andas ut (för att höja volymen) eller andas
ut mera än in (för att sänka volymen). Frågan är
då varför det behövs något hjälpmedel alls. Svaret
är att det kan vara lättare att få till andetagen med
hjälpmedlet än utan.
PEP kan utföras med flera olika typer av hjälpmedel. Det finns för och nackdelar med dem alla.
Några är:
• När sugrör/en bit slang används måste diametern vara ≤ 8 mm för att åstadkomma ett
motstånd mot flödet. Längden på slangen
har också betydelse. Ju smalare och ju längre
slang desto mer motstånd.

RENGÖRING

Systemen som säljs är en-patients och bör rengöras
enligt föreskrifter. Vissa delar av hårdplast kan rengöras och återanvändas om hygienföreskrifterna så
tillåter.
MOTSTÅND ÄVEN PÅ INANDNINGEN
-NÄR BEHÖVS DET?

Motstånd på utandningen kan kompletteras med
motstånd även på inandningen s.k. IR-PEP. Detta
används ofta för att få ett mer normalt andningsmönster eller för att stimulera inandningen. Syftet
av behandlingen avgör storleken på motståndet.
Önskar man ge ett lättare motstånd i syfte att påverka andningsmönstret kan en nippel med större
diameter användas.

•

PEP-aid är helgjuten och BA-tube är gjord
av två delar i motsats till PEP/RMT, PiPEP
och PEP-ventiler som har fler delar. Detta
kan göra dem svårare att sätta ihop för ovan
personal.

•

System av hårdplast och utan membran som
BA-tube och PEP-aid tål rengöring med högre
temperatur och vid fler tillfällen.

Motstånd på inandning kan även ges i syfte att träna andningsmuskulaturen s.k. IMT. För instruktioner av denna typ av andningsövning hänvisas
till litteraturen.

•

PEP-aid har ett munstycke som kan vara lättare att hålla tätt kring munnen än BA-tuben

SPELAR DET NÅGON ROLL ATT DELARNA JAG
ANVÄNDER KOMMER FRÅN OLIKA FÖRETAG?

•

System som skiljer inandning från utandning
(som PEP/RMT, PiPEP och PEP-ventiler) underlättar för patienter som har svårt att följa
instruktioner eller koordinera sin andning.

•

När det gäller systemen som separerar in- och
utandningen kan både mask och munstycke
användas.

De flesta system som används för PEP består av
olika delar. Om man kombinerar olika företags
delar kan man inte förutsätta att motståndet blir
detsamma som om andra delar används. Till exempel ger företagens olika nipplar inte samma motstånd vid standardiserade flöden oavsett om det är
samma diameter på hålen i nipplarna eftersom de
är olika långa eller olika formade.
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/Monika Fagevik Olsén, professor, leg sjukgymnast, specialist inom lungmedicin, Sahlgrenska sjukhuset
och akademin i samarbete med:
- Anna Svensson-Raskh, doktorand, leg fysioterapeut, specialist inom intensivvård, 		
Karolinska Institutet och Karolinska universitetssjukhuset
- Elisabeth Westerdahl, docent, leg sjukgymnast, specialist inom lungmedicin,
Örebro universitetssjukhus
- Jenny Danielsbacka, doktorand, leg fysioterapeut, specialist inom lungmedicin,
Sahlgrenska universitetssjukhuset
- Louise Lannefors, med dr, leg sjukgymnast, specialist inom lungmedicin,
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
- Malin Nygren Bonnier, docent, leg sjukgymnast, specialist inom lungmedicin,
Karolinska Institutet och Karolinska universitetssjukhuset.
- Maria Sehlin, med dr, leg sjukgymnast, specialist inom intensivvård,
Norrlands universitetssjukhus
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NYHETER FRÅN VÅR INTERNATIONELLA SEKTION ICCRPT
I årets 2:a nyhetsbrev ligger fokus på Covid-19. I nyhetsbrevet går att läsa information om WCPT:s Covid-19 resurser, Covid-19 relaterade publikationer relevanta för fysioterapeuter inom fältet andning och
cirkulation samt reflexioner från fysioterapeuter som arbetar med patienter som återhämtar sig från
Covid-19.
Du hittar både information om ICCrPT samt det senaste nyhetsbrevet på vår hemsida.

KOMMANDE UTBILDNINGSDAGAR
INBJUDAN TILL WEBB-BASERAD KURS OM
INSPIRATORISK MUSKEL TRÄNING (IMT)
Träning av styrka och uthållighet för inandningsmusklerna (IMT) är en etablerad träningsform
i många delar av världen och som har börjat
användas även i Sverige. Sedan flera decennier har
det publicerats positiva resultat av IMT för flera
patientgrupper. Dessutom finns översiktsartiklar och metaanalyser som påvisar att träningen
primärt påverkar styrka och uthållighet i inandningsmusklerna men också sekundärt ger resultat
bland annat avseende minskad dyspné, bättre
livskvalitet och kortare vårdtid. Evidens finns
idag för IMT för flera patientkategorier såsom
vid KOL, CF, neuromuskulära sjukdomar och
hjärtsvikt. Dessutom har träningen visat sig ha
god effekt för patienter som skall genomgå större
kirurgi och vid urträning ur respirator.

11
JUN

VÄLKOMMEN TILL WEBB-KURS OM IMT. 		

Kursen omfattar 6 olika moment:
1. Se en film med anatomi, fysiologi samt 		
bakgrund till andningsmuskelträning
2. Se en film hur mätning och träning av
andningsmuskulaturen går till
3. Enligt skriftliga instruktioner träna
praktiskt med andningshjälpmedel som 		
skickas ut före kursstart.
4. Se en film där evidensläget kring
andningsmuskelträning sammanfattas
5. Delta i en digital kursträff à 45 minuter
där frågor kring IMT diskuteras

Patienter som haft covid-19 och vårdats länge
inom intensivvård är en ny grupp av patienter
som ofta har en generell muskelsvaghet efter sin
infektion. Denna muskelsvaghet drabbar även
andningsmuskulaturen och andningsmuskelträning kan komma ifråga även om vi idag inte vet
hur stor effekten av denna träning är.

6. Göra en inlämningsuppgift där frågor
relaterade till den praktiska träningen be		
svaras. Detta görs via digital plattform
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Då kursen till största delen är digital görs moment
1-4 vid valfritt tillfälle före den digitala kursträffen. Vid anmälan bokas tiden för det digitala
kurstillfället som kommer att vara på förmiddagen den 11 juni. Kursbevis mailas till deltagare
som, efter kursen, lämnar in inlämningsuppgiften
på den digitala plattformen.

medlemmar i ”Fysioterapeuterna” och 1500 kr för
övriga. Avgiften inkluderar alla kursmoment samt
hjälpmedel (Threshold IMT och PEPaid).
Vid frågor om kursen, kontakta mig på e-mailadress: monika@andningcirkulation.se
Varmt välkomna!
Monika Fagevik Olsén
Kursansvarig

Kursavgiften är 750 kr för medlemmar i sektionen för andnings cirkulation, 1000 kr för övriga

INBJUDAN TILL
GRUNDKURS I FYSIOTERAPEUTISK ANDNINGSVÅRD

21-22
SEP

Dags för ännu en grundläggande kurs i fysioterapeutisk andningsvård som framför allt riktar
sig till fysioterapeuter/sjukgymnaster inom akutsjukvården. Kursen blir denna gång i Göteborg
21-22 september 2020.
Kostnad:
Kursen kommer att innehålla:
3 500 kr för medlemmar i sektionen för
Anatomi, fysiologi, mät- och behandlingsandning och cirkulation,
metoder (teori och praktik) samt fysioterapi
4 500 kr för övriga medlemmar i förbundet
inom kirurgi, lungmedicin och intensivvård.
6 000 kr för övriga
Kursansvarig:
Monika Fagevik Olsén		
Professor, Universitetssjukhusöversjukgymnast

Pris inkl lunch och fika
Anmälan:
Senast 31/8 via länk på sektionens hemsida
men vänta inte med anmälan då kurserna
oftast är fullbokade lång tid i förväg.

Plats:
Göteborg, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Frågor:
Kontakta Monika Fagevik Olsén på
monika@andningcirkulation.se

Tider:
Måndagen den 21 september 8.30- 16.00
Tisdagen den 22 september 8.30 – 16.00
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HÖST
2020

COVID-19 PATIENTEN, FRÅN SLUTEN VÅRD OCH SEN DÅ?

Känner du dig överväldigad av alla patienter med Covid-19 som du möter i din arbetsvardag?
Hur ska vi som profession tänka kring denna patientgrupp, oavsett vart i vårdkedjan vi befinner oss?
Vi planerar en utbildningsdag i höst som ska behandla bakgrund, dvs. översiktlig genomgång av ARDS,
PICS, critical illness och PTSD. Dagen ska också omfatta diskussioner om behandling och utvärderingsinstrument samt ge möjlighet till nätverksbyggande.
Håll utkik på sektionens hemsida för mer information.

FYSISK TRÄNING SOM BEHANDLING VID
HJÄRT- OCH KÄRLSJUKDOM,

7-11
DEC

GÖTEBORG V. 50 (7 - 11 DECEMBER) 2020

Sektionen för Andning och Cirkulation ger på många kollegors begäran ånyo denna kurs med i stort
sett samma upplägg som vid förra kurstillfället i februari, 2019.
Var: Med anledning av Covid -19 pandemin ges
kursen eventuellt digitalt eller om Folkhälsomyndigheten minskar restriktioner avseende både
resor samt utbildning inom universitet kommer
kurslokaler belägna någonstans i området kring
Medicinargatan och Arvid Wallgrens backe, Göteborg att användas. Besked avseende om kursen
kommer att ges digitalt eller med alla deltagare
fysiskt på plats i Göteborg kommer att beslutas i
mitten av september 2020.

Kostnad: 6500:- för medlem i Fysioterapeuternas
andning och cirkulation, 7000:- förmedlem i annan sektion i Fysioterapeuterna samt 10000:- för
icke medlem i fysioterapeuterna.
Kursledare: Åsa Cider och Lotta Jansson
Anmälan: sker via andning och cirkulations
hemsida.
Ev frågor avseende kursen kan ställas till Åsa
Cider, asa.cider@gu.se

När: v. 50 (7-11 december) 2020
Start 13.00 måndag den 7/12 och slut 11/12 13.00
Innehåll: patofysiologi, arbetsfysiologi, träningslära, EKG tolkning, utvärderingsmetoder. Fysisk
träning vid ischemi, hjärtsvikt, PAH, GUCH,
arytmier, klaffvitier, kardiogenetiska sjukdomar,
diabetes samt njur - och kärlsjukdom.

Varmt välkomna!
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UTBILDNINGSDAG
TRÄNING AV PERSONER MED KOL INOM PRIMÄRVÅRDEN

VINTER

2020

– HUR LÄGGER VI UPP ARBETET?
Fysisk träning är högt prioriterat i socialstyrelsens nationella riktlinjer för personer med KOL, men hur
lägger vi upp arbetet? Praktisk och teoretisk kursdag för sjukgymnaster och fysioterapeuter. Träning av
personer med KOL utifrån evidensbaserade och rekommenderade test och träningsmetoder. Innehållet
i kursdagen kommer att utgå från primärvården men även om du inte jobbar inom primärvård är du
varmt välkommen, principerna är desamma!
Kursinnehåll:

Kursansvarig och föreläsare:
Andre Nyberg
Docent, Leg sjukgymnast
			
Plats:
Göteborg alternativt genomförs
utbildningsdagen webbaserat.

Träningsfysiologi
Kontraindikationer för test
och träning vid KOLTester,
teori och praktik
Träningsupplägg aerob träning; 		
kontinuerlig, intervall

Datum/Tid:
Vintern 2020

Träningsupplägg muskulär
styrka: uthållighet och styrka
- Hur gör man om patienterna 		
inte orkar träna enligt plan?

Ytterligare information kommer senare,
håll utkik på hemsidan.
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Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg, Sweden, 2020.
Abstract
Background: The population of patients with adult congenital heart disease (ACHD) is
growing, and the estimated life expectancy has increased. Therefore, factors related to lifestyle,
such as physical activity (PA), exercise, and the risk of lifestyle-related diseases, to which these
patients may be more susceptible, are becoming increasingly important to study.
Aim: The aim of this thesis was to increase understanding of physical fitness (muscle function,
cardiorespiratory endurance), PA, and health-related quality of life (HRQoL) in patients with
ACHD. Another aim was to study patients who have undergone heart surgery using existing
arteries that may impact arterial blood supply to the affected arm, with special attention on the
arm and spine, and determine whether exercise may improve physical fitness in patients with
complex ACHD.
Methods: Studies I and II were register-based cross-sectional studies including patients with
different types of ACHD that aimed to assess muscle function and cardiorespiratory fitness, PA
level and HRQoL. Study III was also a cross-sectional study and aimed to assess patients with
coarctation of the aorta (CoA), a narrowing of the descending aorta, regarding muscle function,
arm length and circumference, and spinal mobility. Study IV aimed to assess exercise training
with or without supplemental oxygen in patients with complex ACHD with primary outcome
measures VO2peak and muscle function.
Results: Studies I and II found that patients with ACHD, even patients with less complicated
ACHD, have lower isoinertial muscle function and impaired cardiorespiratory endurance
compared to healthy reference values. Study III found that patients with CoA who had been
operated on using the subclavian flap technique have impaired muscle function and reduced arm
length and circumference. Exercise training with or without supplemental oxygen was safe for
patients with the most complex ACHD, and the intervention was feasible.
Conclusion: The results revealed impaired muscle function and cardiorespiratory endurance in
patients with various types of ACHD. Patients may also have impaired muscle function and spinal
mobility due to heart surgery. Even patients with less complicated ACHD exhibit impaired physical fitness, which suggests that tests of physical fitness should be offered to all patients with
ACHD. Adapting to or maintaining a physically active lifestyle and good physical fitness is important in all patients with ACHD to, reduce the risk of lifestyle-related diseases. Even patients
with complex ACHD and decreased physical fitness may be offered individually prescribed exercise to improve physical fitness.

Keywords: Adult congenital heart disease, physical fitness, physical activity, exercise,
muscle function, health-related quality of life
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ABSTRACT
Demographic research shows that the proportion of older people in society is
increasing. More people age well, but there are also more people getting old with
disability and multimorbidity. The large diversity in functioning illustrates the
heterogeneity of aging. Accelerated aging may lead to frailty, which is a
geriatric syndrome, often used as a marker of biologic age and associated with
decreased physiologic reserves, increased vulnerability and the risk of adverse health
outcomes. Frail elderly people are frequent visitors within emergency
hospital care and physical decline is common. Unfortunately, elderly patients
with substantial multimorbidity are often excluded from clinical trials.
Physical fitness comprises a set of measurable health- and skill-related outcomes, such
as cardiorespiratory endurance and muscle strength. A decrease in physical fitness may
affect the prognosis negatively. However, previous research indicates that it may be
possible to reverse frailty and improve physical fitness. It is
therefore of the utmost interest to identify frailty and study how care is best
provided, in order to prevent, reduce and postpone adverse health consequences.
The overall aim of this thesis is to study physical fitness in a group of
frail elderly patients, within clinical hospital health care. The patients’ physical
fitness will be evaluated and compared in different care settings during
and after hospitalization. The aim is also to study the long-term
consequences of changes in physical fitness in relation to mortality. To better
understand the underlying factors for participation in physical activity
and exercise, patients’ perceptions of the phenomena will be explored.
This thesis consists of four papers based on two studies comprising frail
elderly patients with substantial multimorbidity, in connection with an in-hospital
episode.
Paper 1 was an observational study with a cross-sectional design (n=408).
Different components of physical fitness were measured during an index hospital
stay and the results showed that hospitalized frail elderly patients performed
below previously described age-related reference values. Furthermore, physical fitness
was associated with the degree of frailty, rather than the chronological age.
Paper 2 was a prospective controlled trial, with two parallel groups. The patients
included in the intervention group (n=206) were cared for at an emergency medical
care unit providing care according to Comprehensive Geriatric Assessment and care
(CGA). The control group (n=202) was cared for at conventional emergency medical
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care units. The multi-professional care approach at the CGA unit was shown to be
beneficial, in terms of a greater proportion of patients who preserved or improved their
function during the first three months after discharge from
hospital, compared with conventional care.
Paper 3 had a prospective approach when evaluating the association between physical
fitness and one-year mortality in those 390 patients discharged
alive from a hospital care episode. The results showed that physical
fitness during in-hospital care and the change in physical fitness during the first
months after discharge were associated with one-year mortality.
In Paper 4, the patients’ perspective in terms of physical activity and exercise
was explored. The theme of “Meaningfulness and risk of harm in an aging body”
emerged, followed by the three categories of physical activity as part of daily life,
goals of physical activity and exercise and prerequisites for physical activity and
exercise.
These studies highlight the importance of a greater focus on physical fitness in
hospitalized elderly patients. A careful assessment and a multi-professional
approach may lead to beneficial results and better survival even in a group
of frail elderly patients with severe multimorbidity. To increase physical activity and
exercise in this group of patients, health care probably needs to improve the means of
communicating the benefits and goals of exercise and facilitating
them so that the risk of harm is reduced.
Key words: Physical fitness, frailty, in-hospital care, comprehensive geriatric
assessment
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STIPENDIERAPPORTER
Rapport ERS Madrid 28 september – 2 oktober 2019

Först av allt vill jag tacka för det ekonomiska stöd från sekBonen som gjorde det möjligt för mig aC
delta på kongressen.
European Respiratory Societys (ERS) årliga kongress är en internaBonell kongress med över 22 000
deltagare. I år hölls kongressen i Madrid. Jag reste ut fredag eMermiddag den 27/9 Bllsammans med
fyra läkar-, och fyra sjuksköterskekollegor från Lungmedicinska kliniken i Lund och Malmö.
Kongressen började först den 29/9 men dagen före, på lördagen den 28/9 innan ligger så kallade
postgraduate courses PG-courses och jag hade anmält mig Bll en med temat ”Advanced
cardiopulmonary exercise tesBng CPET. Det som vi kallar ergospirometri. Så min första dag lyssnade
jag med full koncentraBon Bll föreläsningar av Paolo Palange, Dennis O´Donnel, Pierantonio
Laveneziana och Tim Takken. Alla fyra är välkända professorer inom lungmedicin. Dr Palange var först
ut och pratade om Pulmonary gas exchange response to exercise in healthy and disease. En av hans
första bilder refererar Bll en studie från 2002 som visar eC tydligt samband mellan bäCre överlevnad
med högre fysisk akBvitetsgrad oavseC vilken riskfaktor man hade (högt blodtryck, diabetes, KOL,
>BMI 30, rökning eller högt kolesterolvärde) (Myers et al., N Eng J Med 2002). DeCa är allBd bra aC
påminnas om. AC tolka ergospirometrins olika 9 paneler är dock inte helt läC aC lära sig på en dag
och var nog i svåraste laget för mig. Men jag snappade upp en hel del intressant ändå. Dr O´Donnel
pratade om andningsmönster och operaBva lungvolymer hos unga jämfört med äldre och vid kronisk
lungsjukdom. Han visad bland annat en blid som jämförde dynamiska mekanismer (Bdalvolym på yaxeln och venBlaBonen l/min på x-axeln) vid ansträngning hos paBenter med ILD (intersBBell
lungsjukdom) och KOL (kroniskt obstrukBv lungsjukdom). Kurvorna för ILD och KOL är i princip
idenBska. YCerligare var paBenternas kvalitaBva beskrivning av den upplevda dyspnén också väldigt
lika. Det vill säga liknande dynamiska mekanismer under ansträngning och lika kvalitaBva beskrivning
av andfåddheten trots så olika Bllstånd/skador i lungan. Dr Laveneziana tryckte på aC VO2 peak är
den starkaste mortalitetsprediktor men aC det är många faktorer som påverkar VO2 och han kom
mer in på vad man kunde läsa ut av de olika panelerna, det vill säga det som inte var helt läC aC
hänga med på om man inte är så insaC i CPET sedan Bdigare.
Under själva kongressen försökte jag hinna med så mycket jag kunde när det gäller lungrehabilitering
inklusive inandningsmuskelträning, bedömning och behandling av dysfunkBonell andning, och BCa på
lite postrar. Jag var allra minst ute bland utställarna.
På söndagen deltog jag i eC symposium med Bteln ”Eﬀects of pulmonary rehabilitaBon other than
improving exercise capacity” under vilket bland annat Celso Ricardo visade hur vikBgt och vilken bra
eﬀekt lungrehabilitering (träning) har på paBenter med svår astma. med minskad ansträngningsutlöst
astma, ﬂer symptomfria dagar, minskad korBsondos, färre eosinophila i sputum och bäCre
livskvalitet. Han slutade siC framförande med ”BUT PR is not included in GINA for severe asthma
YET”. Har vi tappat rehabilitering/fysisk träning för paBenter med astma? Under samma symposium
pratade Marilyn Moy om ”PaBent moBvaBon during pulmonary rehabilitaBon”- eC för mig mycket
intressant ämne. Hon hade bara funnit en studie som hade undersökt orsaken Bll varför man inte ville
delta i lungrehabilitering hos de som tackat nej. Hon tog upp olika barriärer/hinder för
lungrehabilitering och vanliga var ”too Bred to start”, oro, depression och smärta men den allra
vanligaste var brist på moBvaBon. Det förstnämnda, det vill säga faBgue, var något som jag fann var
relaterat med låg fysisk akBvitetsnivå i miC forskningsarbete om tröChet hos paBenter med KOL.
Marilyn Moy pratade om aC jobba uBfrån IDEA, IdenBfy barriers, Develop strategies to overcome the
barriers, Evaluate possible soluBon och Analyse how well it worked out. Hennes konklusion var aC
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paBentens moBvaBon behövs för aC genomgå och fullfölja lungrehabilitering och för förändra
beteendet med ökad fysisk akBvitet. DeCa når vi genom aC utbilda paBenten (hon nämnde ﬂipped
class-room), social support, öka den inre moBvaBonen (self-eﬃcacy) genom moBvaBonal interview,
stegräknare och andra tekniska lösningar.
På måndagen lyssnade jag blanda annat på Hot topic: The Global Burden of Disease, Global Alliance
for Chronic Diseases and Forum of InternaBonal Respiratory SocieBes and other internaBonal
iniBaBve och en poster diskussion ”Hot topics in pulmonary rehabilitaBon”. Det förstnämnda handlar
om hur man mäter och samlar in hälsodata från så många länder som möjligt och sammanställer
dessa så aC man kan beräkna the global burden of disease. EC stort och mycket svårt arbete. Tänk
bara hur svårt det är aC säkerställa data i en liten studie – hur svårt är då inte deCa. Men jag kan
nämna aC dr Klaus F Rabe beräCade aC the Global burden of Respiratory disease fokuserar på the Big
ﬁve: KOL, astma, akut respiratorisk sjukdom, turbekulos och lungcancer. Han beräCade också aC sju
miljoner dör varje år pga luMföroreningar. EC exempel på poster som presenterades under hot topic
in pulmonary rehabilitaBon var ” Eccentric cycling for individuals with COPD – cardirespiratory and
metabolic responses. I den studien hade de byggt om ergometercyklarna så aC man cyklade
baklänges.
Jag kan inte skriva om allt som var på men jag vill lyMa och Bpsa om aC gå på det som heter the
Clinical Year in Review. På Bsdagen deltog jag i eC sådant. Mycket lärorikt. Dr Vinicius Cavalheri gick
noggrant igenom tre studier som publicerats under året som BCat på träningsbaserade
intervenBoner för aC förebygga fysisk dekondiBonering vid kronisk lungsjukdom. Den ena var en
genomgång av Alisons et al., studie från Australien ”Oxygen compared to air during exercise training
in COPD with exercise-induced desaturaBon” (Eur Respir J 2019;53). Studien undersökte eﬀekten av
syrgas under träning Bll paBenter med KOL som desaturerar under ansträngning. Konklusionen av
genomgången var aC –”the non-availability of supplemental oxygen should not be a barrier to
exercise training. De fann nämligen ingen yCerligare nyCa på gångsträcka eller livskvalitet (ESWT och
CRQ) av syrgas under träningen jämfört med dem som tränade utan syrgas. Den andra studien som
han diskuterade var ”Comparision of structured home-based programme with convenBonal
supervised pulmonary rehabilitaBon: a randomised non-inferiorty trial” av Horton et al., Thorax
2018;73:29-36. . Konklusionen av den var aC ”Home-based PR is usefull to enhance access to PR for
people with COPD who cannot och will not engage in convenBonal PR” men det gick inte aC uCala sig
om den var non-inferiority – dvs. supervised är lite bäCre. Den tredje studien följde jag med extra
stort intresse då vi försöker inom ramen för SVF lungcancer jobba med rehabilitering vid lungcancer.
Den trejde studien var nämligen den nyligen publicerade studien ”MulBdisciplinary home-based
rehabliBtaion in inoperable lungcancer: a randomised controlled trial” av Lara Edbrooke med
medarbetare (Australien) publicerad i Thorax 2019;74:787-796. Dr Cavalheri gratulerade Bll en
mycket gedigen och väl genomförd studie. Tyvärr var resultatet negaBvt. Det vill säga ingen ökning av
6-minuters gångsträcka i intervenBonsgruppen. Han gick igenom studien noggrant och en förklaring
Bll det negaBva resultatet trodde han var aC de inkluderade paBenterna presterade förhållandevis
bra på 6-minuters gångtest vid baseline, medel 465 meter (intervenBonsgruppen) respekBve 482
meter (kontrollgruppen). Tidigare studier har visat aC en gångsträcka på över 400 meter vid icke
småcellig lungcancer är förenat med bäCre överlevnad. Hans konklusion blev ”There is much to learn
about how and when exercise training should be provided to people with inoperable lung cancer”.
Förutom alla stora seminarium i stora salar försökte jag besöka så många ”poster discussion sessions”
som möjligt. I miC jobb på lungmoCagningen i Lund möter jag paBenter med alla möjliga
lungsjukdomar. Den senaste Bden har jag fåC remisser för andningsträning pga. symptom trots
välbehandlad astma, dysfunkBonell andning, diafragmapares etc. Pratade där av en bra stund med en
kollega Naomi Nixon från Leeds som presenterade en poster med Bteln ”The impact of a specialist
physiotherapist in the Leeds diﬃcult asthma service”. Hennes arbete var lyckosamt och hade gjort aC
hon fåC allt ﬂer remisser. Vid samma poster stod vår kollega Henrik Johansson från Uppsala så då ﬁck
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jag byta några ord med honom också☺ . Det fanns många spännande postrar här två
exempel:”Inspiratory muscle training in unilateral diaphragmaBc dysfuncBon: case
reports”,”Respiratory muscle training improves the work of breathing and decreases inspiratory
muscle faBgue in paBents aMer lung transplantaBon”.
En förmiddag hade jag bestämt träﬀ med professor Margaret Emtner där vi diskuterade AMBOXstudien och hur vi i Lund skall jobba på för aC inkludera ﬂer paBenter i den studien. AMBOX-studien
undersöker eﬀekten av ambulatory oxygen Bll paBenter med KOL som desaturerar under
ansträngning men som är normoxiska i vila. Den och den nyligen uppstaratde PFOX studien som har
eC liknande syMe men för lungﬁbros paBenter och som precis har börjat inkludera ILD paBenter
(professor i fysioterapi Anne Holland från Australien Melbourne är huvudansvarig för PFOX) blir
kanske del av ”the Clinical Year in Review” om några år på en ERS kongress.
EC annat Bps är aC gå med som medlem i Svensk Lungmedicinsk Förening i god Bd innan diC
deltagande på en ERS-kongress. Då blir du inbjuden på deras kvällsmiddag inklusive föreläsning som
de har en kväll under kongressen. Jag hade fåC följa med ändå då vår läkare Stefan Barath är
ordförande i SLMF och hade ﬁxat in mig men jag valde aC springa från kongressen och ställa mig i den
långa graBskön Bll det världsberömda Prado-museet som innehåller en världens främsta
konstsamlingar.

Lund 2020 02 04
KrisBna Tödt
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Rapport från Na,onella Utbildningsdagar 2019
Vill börja med a= tacka Sek,onen för Andning och Cirkula,on för ﬁnansiering vilket gjorde det möjligt
a= som fysioterapeut få åka med på Na,onella utbildningsdagar GUCH 21-22 november 2019 i
Malmö.
Dessa utbildningsdagar återkommer årligen i syNe a= förmedla ny kunskap, diskutera kring pa,enPall
och dela kunskap samt skapa nätverk mellan GUCH-centren i Sverige. Det är e= mul,professionellt
möte med ﬂera yrkeskategorier.
På mångas begäran började Ulf Thilen med a= hålla en liten uppdaterad utbildning om SWEDCON.
SWEDCON är det na,onella pa,entregistret där läkare och sjuksköterskor registrerar. På senare år har
även vi fysioterapeuter börjat så sakta. Ulf visade bland annat hur man kan tu ut data. Man inser då
vilket guldgruva e= na,onellt register kan vara. Tror a= i en fram,d kommer våra pa,enter erhålla en
ännu bä=re vård med ﬂer fysioterapeuter tack vare de=a.
Registret visar tydligt a= livslängden för personer med GUCH ökar stadigt. Med de=a uppkommer nya
utmaningar för denna pa,entgrupp. En av dessa är a= man ser ﬂer gravida med medfödda hjärPel.
Eva Ma=sson presenterade nya Europeiska guidelines för gravida med hjärPel. Här har kardiologer,
obstre,ker, fysiologer m.ﬂ. försökt skapa riktlinjer för a= ha en bred grund med god vetenskap a= stå
på tex vid graviditeter och förlossningar. Vid en graviditet ökar kvinnans blodmängd med 30-50 %
vilket ju ger en stor ökad belastning för hjärtat. Stunden eNer förlossning kan hjärtat behöva pumpa
runt mer än dubbelt så mycket blod som före opera,on. De=a blir då ännu jobbigare om man har e=
hjärta med vissa begränsningar från början.
Linda Ternrud berä=ade sedan om sin D-uppsats, där hon frågat personer med GUCH om fa,gue.
Hennes resultat så här långt visar på a= denna pa,entgrupp har en större u=rö=barhet än
normalpopula,onen. Som kliniker sedan många år är de=a något man anat men som inte är så
beforskat. Till allas glädje skall Linda nu få fortsä=a forska inom de=a område. Det ser vi fram emot.
På agendan stod som ,digare nämnts fallpresenta,oner. Här togs det upp fall från hela Sverige och
det är all,d e= ypperligt inlärnings,llfälle när man får si=a och lyssna ,ll alla kloka kliniker och
forskare inom ämnet. Man lär sig så mycket.
Som avslutning på de två dagarna hade Bernhard Meiers från Schweiz tagit sig ,ll Lund för a= berä=a
lite om si= arbete med kateterburen interven,on. Han var den första som gjorde en PCI en gång i
,den. Nu är hans specialitet PFO-slutning och vi ﬁck då se ﬁlm från en av hans interven,oner. En
underhållande man med lång erfarenhet.
De=a var några exempel på vad som presenterades i Malmö. Det kändes både lyxigt och självklart a=
vara med dessa dagar. Fysioterapeuter var denna gång representerade från 3 sjukhus av 7 möjliga. Av
organisatoriska och således även ekonomiska anledningar är vi inte oNa representerade, oNast är det
läkare och sjuksköterskor från mo=agningarna. Dagarna blev e= utbyte både av a= få ny kunskap,
nätverka med kollegor och a= få berä=a i pauser och vid middagen hur jag jobbar och vikten av a=
vår yrkesgrupp ingår i varje GUCH-centra.
Tusen Tack!
Pia Bergendahl, leg. sjukgymanst
GUCH-teamet Karolinska Solna
2020-02-10
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