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STYRELSENS SIDA
VAD HÄNDE UNDER VÅREN 2022?
Under våren 2022 så har vi anordnat Webbaserad kurs – ”Fysisk träning som behandling vid hjärt- och 
kärlsjukdom” som genomföras mellan den 7-11 februari plus en halvdag i mars respektive april månad. 
Vi har också anordnat kursen ”Träning av personer med KOL” i samarbete med region Jämtland Här-
jedalen där över 60 fysioterapeuter deltog digitalt.  Sektionsstyrelsen har även anordnat en temadag för 
alla fysioterapeuter/sjukgymnaster som forskar inom respirationsområdet, där vi träffades den 6 Maj. 
Totalt var vi 15 forskare från stora delar av landet som fick en möjlighet att träffas och diskutera fram-
tida fysioterapeutisk forskning inom respirationsområdet. 

Årsmötet hölls digital den 23 mars, där det bland annat beslutades om revidering av sektionens stadgar. 
Vi som sektion har idag en bra bit över 600 medlemmar och det vore oerhört trevligt om flera har möj-
lighet att delta under våra årsmöten. Årsmötet hålls under en lunch och sker digitalt, så det är enkelt att 
delta även från distans. 

VAD HÄNDER UNDER HÖSTEN 2022
Under hösten 2022 som kommer vi att anordna ”Grundkurs i andningsvård”, ”Nätverksträff med inne-
hållande av utbildning inom njurmedicin” samt en ”Forskardag med innehållande av utbildning för 
nationella nätverket inom hjärtakärl”. Håll koll på hemsidan för ytterligare information. 

NYTT! Lunchföreläsningar - Online
Sedan så kommer sektionen under hösten att påbörja ett nytt initiativ av lunch-föreläsningar online 
inom ämnen som är av betydelse för vår sektion. Först ut är Jenny Danielsbacka som den 31/8 kommer 
att hålla föreläsningen ”Akut lungemboli – Aspekter på respiratoriska symtom och fysisk aktivitet”. Jen-
ny disputerade tidigare under våren och under föreläsningen kommer vi få en inblick i den forskning 
som Jenny bedrivit, forskningens resultat och framförallt ett unikt kliniskt fysioterapeutiskt perspektiv 
på en viktig patientgrupp.  Så missa inta detta! Håll koll på hemsidan. 

Dessa lunchföreläsningar planeras att genomföras varannan månad och har du som läser detta något 
tips på ämne att lyfta, föreläsare eller annat av intresse så tveka inte att höra av dig till styrelsen. Vår 
ambition är att lyfta relevanta ämnen inom andning och cirkulation från såväl kliniskt, forskning som 
ett utbildningsperspektiv. 
 
I tillägg till ovan, så uppskattar och uppmuntrar vi fler att ta chansen att skicka in förslag på kurser. 
Saknar du något i vårt utbud, kontakta i så fall Linda Moberg, linda@andningcirkulation.se. Som van-
ligt är det enklaste sättet att hålla sig uppdaterad via hemsidan där hittar du information om våra egna 
kurser, men också 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. 

Stipendium
Under hösten kommer ca 20 000kr att delas ut och deadline för ansökan är 1 september. All informa-
tion om sektionens stipendium hittar du på hemsidan.  

Avslutningsvis vill jag passa på att önska er en fantastisk sommar!

Med vänliga hälsningar,
Andre Nyberg
Sektionsordförande
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Medlemsantalet är just nu 620.

STYRELSEN.
Styrelsen består idag av nio medlemmar inom alla
sektionens områden och arbetande över hela lan-
det. Ekonomin är fortfarande stabil och god även 
om ett underskott för 2021 sågs. Elva styrelsemöten 
har hållits, nio online och ett fysiskt i Stockholm 
hösten 2021. Digitalt årsmötet hölls 5 mars.

Som tidigare bestämt gör vi nu två större
medlems-utskick, ett på våren och ett under hös-
ten.Medlemsut-skicken läggs ut på hemsidan och 
vid varje nytt utskick skickas en länk dit via med-
lemmarnas e-mail. För att få en proffsig och snygg 
layout skickas de innan publika-tion via Tryckal-
ster. Målet är att uppdatera nyhets- informationen 
regelbundet på vår hemsida.

STIPENDIUM.
Tack vare vår goda ekonomi har vi kunnat fortsätta 
med vårt stipendium.

Vårens stipendium:
Höstens stipendium: Inget stipendium beviljades,
endast en sökande.
Det är obligatoriskt för stipendiaterna att skriva en
rapport som sedan finns i våra utskick på hemsi-
dan. På så sätt sprids kunskaperna vidare till övriga 
medlemmar i sektionen.

KURSAKTIVITET/MÖTEN UNDER ÅRET.
Under våren har sektionen även genomfört tre 
digitala utbildningar. Den 23 mars genomfördes 
en webbaserad IMT- kurs (omgång fyra) och den 
2 februari samt den 21 april genomfördes omgång 
två och tre av kursen ”Rehabilitering under och 
efter Covid-19”.

Den senare kursen arrangerades i samarbete med
sektionerna för Äldres Hälsa och Primärvård.
Under hösten 2021 har sektionen även genomfört
två-halvdagsutbildningar samt ett symposium i
samband med fysioterapi 2021

ÖVRIGT.
COVID-19 har format året och stort påverkat sek-
tionens arbete. Vissa planerade moment har flyttats 
fram men vi har såsom ovan beskrivet bl.a. genom-
fört flera helt nya kurstillfällen med helt eller delvis 
inriktning på COVID-19. Vi är också mycket stolta 
att Malin Nygren Bonnier vald till årets fysiotera-
peut för hennes fina arbete under pandemin.
Arbetet med revideringen av specialistordningen 
har fortsatt och (nästan) slutförts under 2021, vilket 
vi är mycket glada för. 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.

FÖR STYRELSEN
Umeå 2021-01-24

FÖR STYRELSEN
Umeå 2021-01-22

Andre Nyberg, ordförande
Fysioterapeuterna sektionen för Andning och 
Cirkulation

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR FYSIOTERAPEUTERNA
SEKTIONEN FÖR ANDNING OCH CIRKULATION  

2021 01 01 - 2021 12 31  
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Protokoll årsmöte  
Fysioterapeuterna: Sektionen för Andning och Cirkulation 

23 mars 2022, Digitalt via Zoom  
 

§1  Sektionens ordförande André Nyberg öppnade mötet. 

§2 Till mötesordförande valdes André Nyberg. 

§3 Till mötessekreterare valdes Maria Sehlin. 

§4  Till justeringsperson valdes Karin Wadell. 

§5 Mötets utlysande godkändes. 

§6  Dagordningen godkändes. 

§7 Verksamhetsberättelsen för 2021 föredrogs. 

§8 Den ekonomiska redovisningen för 2021 gjordes. 

§9 Revisionsberättelsen för 2021 föredrogs. 

§10  Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2021. 

§11 Ekonomisk redovisning för 2021-01-01 - 2022-03-21 presenterades  

§12 Budgetförslag/verksamhetsplan för 2022 lades fram och godkändes. Sektionen har från 
förbundsstyrelsen ännu ej fått besked om tilldelning av äskade medel.  

§13 Val av styrelsemedlemmar: 
 André Nyberg omvaldes till 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.  
 Till revisorer på 1 år omvaldes Sara Lundell och Elisabeth Westerdal. 

§14 Till valberedning valdes Birgitta Hillberger och Lotta Jansson på 1 år 

§15  Revidering av stadgar. Sektionens stadgar har reviderats. De nya stadgarna presenterades och 
godkändes. 

§16 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 

§17  Information gavs om kommande kurser under året:  
  Kurs Fysisk träning som behandling vid hjärt- och kärlsjukdom: pågår 
 Forskardag i respiration: 6 maj 
 Forskardag hjärta-kärl 
 Grundkurs i fysioterapeutisk andningsvård 
 Nätverksträff njurmedicin 
 I februari i år genomfördes kursen Behandling av personer med KOL  
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Jenny Danielsbacka har disputerat  
om lungemboli

Vid en pratstund med Jenny dagarna innan  
disputationen berättar hon om sitt kliniska arbete 
och forskning för personer med akut lungemboli. 
Det är ett inspirerande samtal där Jennys  
engagemang och entusiasm för sitt arbete tydligt 
lyser igenom. 

Personer med akut lungemboli är en patientgrupp 
som Jenny möter i sitt arbete som
specialistfysioterapeut på MAVA och akuten på 
Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. Hon
blev tidigt varse om att det var ett outforskat om-
råde och att det fanns ett behov av att ta reda på
vilka fysioterapeutiska insatser som behövdes. För 
Jenny har det alltid varit viktigt att utgå från
kliniken i sin forskning och hon har hela tiden 
varvat forskning med patientarbete. 

Som hon uttrycker det behövde ”först golvet byg-
gas” för att kartlägga hur personer med lungemboli
har det. Som ett led i detta har hon studerat patien-
ternas symtom från lungorna och deras fysiska
aktivitetsnivå både i det akuta skedet och upp till 
ett år efteråt. Hon har också intervjuat patienter om
hur de upplevde att symtomen påverkade deras liv 
och även hur personalen uppfattade vården för
personer med lungemboli. Resultaten i hennes 
avhandling visar att patienterna har nedsatt
lungfunktion och nedsatt gångförmåga. De upple-
ver även respiratoriska symtom vilket påverkar
många delar av livet. Vårdpersonalen uppfattar 
patientgruppen som heterogen och att patienterna
har individuella behov av information. Det behövs 
också förutsättningar för personalen för att kunna
ge korrekt information. Ett rehabiliteringsprogram 
för att behandla fysisk och mental påverkan skulle
kunna vara en värdefull del i omhändertagandet 

för personer med lungemboli.
Jenny vill synliggöra patientgruppen och avhand-
lingen blir en språngbräda för detta. Hon är också
redan på gång med en studie om andningsteknik i 
akutskedet kombinerat med information om hur
symtomen kan hanteras. De fysioterapeutiska in-
satser som Jenny lyfter fram för patientgruppen i
akutskedet är respiratoriskt status med symtom-
skattning av både dyspné och andningsrelaterad
smärta, gångtest med puls- och saturationskontroll 
och samtal om fysisk aktivitet. Åtgärderna
behöver förstås vara individanpassade. 

Hennes närmsta framtidsplaner efter disputationen 
är att utforma en nationell patientbroschyr. Hon
ser också fram emot att sprida kunskap om patient-
gruppen och att föreläsa för kollegor ute i landet.
För visst verkar det vara ett område där vi fysiote-
rapeuter behöver mer kunskap inom för att kunna
möta behovet som personer med lungemboli har.
 
Stort GRATTIS Jenny!  
 
Styrelsen, sektionen för Andning och Cirkulation, 
genom Helena Sköldbäck

Jenny Danielsbacka disputerade den 8/4 med avhandlingen  
”Acute pulmonary embolism-aspects of respiratory symptoms and physical
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INBJUDAN TILL
GRUNDKURS I FYSIOTERAPEUTISK ANDNINGSVÅRD

Dags för ännu en grundläggande kurs i fysioterapeutisk andningsvård som framför allt riktar
sig till fysioterapeuter/sjukgymnaster inom akutsjukvården. Kursen blir i Göteborg 12-14
oktober 2022

Kursen kommer att innehålla: Anatomi, fysiologi, mät- och behandlingsmetoder  
(teori och praktik), fysioterapi inom kirurgi, lungmedicin, intensivvård samt vid lungembolier.

Kursansvarig Linda Moberg
specialistsjukgymnast
inom respiration

Föreläsare:
Monika Fagevik Olsén, leg sjukgymnast, Professor
Jenny Danielsbacka, leg fysioterapeut, Med Dr
Louise Lannefors, leg fysioterapeut, Med Dr
Ewa-Lena Johansson, leg sjukgymnast, Med Dr
Linda Moberg, leg sjukgymnast, Specialist

Plats: Göteborg, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Tider: Onsdag 12 oktober 11.00-16.00
Torsdag 13 oktober 8.30-16.00
Fredag 14 oktober 8.30-14.15

Kostnad: 4 500 kr för medlemmar i sektionen för andning och cirkulation,
5 500 kr för övriga medlemmar i förbundet
7 500 kr för övriga
Pris inkl lunch och fika

Anmälan senast 23 september via länk som inom kort kommer att finnas på sektionens
hemsida.

Frågor: Kontakta Linda Moberg
linda@andningcirkulation.se

12-14 
OKT 

KOMMANDE UTBILDNINGAR
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LUNCHFÖRELÄSNINGAR - ONLINE 

Under hösten kommer vi att påbörja ett nytt initiativ av lunch-föreläsningar online.
Det kommer att vara inom ämnen som är av betydelse för vår sektion. 

Först ut är Jenny Danielsbacka 
Hon kommer den 31/8 att hålla föreläsningen:
 

”Akut lungemboli – Aspekter på respiratoriska symtom och fysisk
aktivitet”.

Jenny disputerade tidigare under våren och under föreläsningen kommer vi få en inblick iden forskning 
som Jenny bedrivit. Vi kommer att få veta  forskningens resultat och framförallt få ett unikt kliniskt 
fysioterapeutiskt perspektiv på en viktig patientgrupp. 
 
Så missa inta detta! Håll koll på hemsidan.

31 
AUG 

NÄTVERKSMÖTE NJUR 

Efter pandemiuppehållet återupptar vi vårt Nätverksmöte för fysioterapeuter 
inom njur. Den 30 nover kl 10-16 i Sthlm blir det diskussioner och föreläsning  
av bl.a Kerstin Ebfors, cellbiolog och njurforskare.  

Programmet är inte helt klart ännu men håll utkik på hemsidan för mer information.

30 
NOV 
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SPIKBLAD

Göteborg 2022 

SAHLGRENSKA AKADEMIN 

Acute pulmonary embolism –  
 

Aspects of respiratory symptoms and physical activity 

Akademisk avhandling 
Som för avläggande av medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, 

Göteborgs universitet kommer att offentligen försvaras i Hjärtats aula, Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset, Vita stråket 12, Göteborg, fredagen den 8:e april 2022, kl. 9.00 

 
av  

Jenny S Danielsbacka 
Leg. fysioterapeut 

Fakultetsopponent: 
Docent André Nyberg  

Institutionen för Samhällsmedicin och Rehabilitering, 
Umeå universitet, Sverige 

Avhandlingen baseras på följande delarbeten 
  

I. Danielsbacka JS, Fagevik Olsén M, Hansson P-O, Mannerkorpi K. Lung function, 
functional capacity, and respiratory symptoms at discharge from hospital in patients 
with acute pulmonary embolism: A cross-sectional study. Physiother Theory Pract. 
2018;34(3):194-201. 
 

II. Danielsbacka JS, Hansson P-O, Mannerkorpi K, Olsén MF. Physical activity and 
respiratory symptoms after pulmonary embolism. A longitudinal observational study. 
Thromb Res. 2020;189:55-60. 
 

III. Danielsbacka JS, Rostberg L, Olsén MF, Mannerkorpi K. “Whole life changed” - 
Experiences of how symptoms derived from acute pulmonary embolism affects life. A 
qualitative interview study. Thromb Res. 2021;205:56-62. 
 

IV.  Danielsbacka JS, Mannerkorpi K, Fagevik Olsén M. Health care professionals’ 
conceptions of respiratory symptoms and physical activity in patients with acute 
pulmonary embolism. A phenomenographic interview study. Accepted for publication 
in Thrombosis Research. 
 
 

INSTITUTIONEN FÖR NEUROVETENSKAP  
OCH FYSIOLOGI 
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Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet 

eHealth support for physical activity and exercise training 
in people with COPD

av

Pernilla Sönnerfors

Akademisk avhandling som för avläggande av medicine doktorsexamen vid Karolinska 

Institutet offentligen försvaras på svenska i Hörsal 2, Zanderska huset, Alfred Nobels Allé 

23, Huddinge fredagen den 17 juni 2022, kl. 9.00, samt via Zoom-länk: https://ki-

se.zoom.us/j/66718298707 

Handledare: 
Docent Alexandra Halvarsson  
Karolinska Institutet  
Inst. för Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle 

Med Dr. Michael Runold 
Karolinska Institutet   
Inst. för Medicin 

Professor Kirsti Skavberg Roaldsen  
Oslo Metropolitan Universitet 
Fakulteten för Hälsovetenskap 

Professor Agneta Ståhle  
Karolinska Institutet 
Inst. för Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle 

Professor Karin Wadell 
Umeå Universitet 
Inst. för samhällsmedicin och rehabilitering 

Opponent: 
Docent Elisabeth Westerdahl  
Örebro Universitet   
Inst. för Medicinska vetenskaper 

Betygsnämnd: 
Docent Annelie Behndig 
Umeå Universitet 
Inst. för folkhälsa och klinisk 
medicin  

Professor Petra von Heideken 
Wågert  
Mälardalens Universitet 
Akademin för hälsa, vård och 
välfärd 

Professor Gunnar Nilsson  
Karolinska Institutet 
Inst. för Neurobiologi, 
vårdvetenskap och samhälle 
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Populärvetenskaplig sammanfattning 
Det övergripande syftet med denna avhandling var att tillsammans med framtida användare få 
ökad kunskap om hur ett e-hälsoverktyg, innehållande stöd för fysisk aktivitet och träning 
anpassat för personer med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL), bör utformas för att vara 
användbart. Ett annat syfte var att undersöka vilka önskemål, styrkor, resurser och 
förväntningar som personer med KOL har gällande att använda ett e-hälsoverktyg. 

KOL är en vanlig sjukdom som ofta innefattar symtom som hosta, andfåddhet och fysiska 
begränsningar. Det är välkänt att lungrehabilitering, som behandling vid KOL, är effektiv 
gällande både hälsorelaterad livskvalitet, symtom och fysisk funktion. En mycket viktig del i 
rehabilitering vid KOL är fysisk aktivitet och fysisk träning. Det är idag förhållandevis få 
personer med KOL som erbjuds och får tillgång till rehabilitering, och därför behövs nya sätt 
för att erbjuda evidensbaserad behandling. Att använda e-hälsoverktyg för att erbjuda 
rehabilitering är ett nytt sätt som visat lovande resultat.  

Flera olika metoder användes för att öka kunskapen om ett framtida e-hälsoverktyg. Svårt 
sjuka personer med KOL fick testa att använda ett e-hälsoredskap i sina hem, och 
vårdpersonal använde e-hälsoredskap för att genomföra medicinska ronder på distans. Flera 
personer med KOL fick vid telefonintervjuer svara på frågor om teknisk utrustning och 
internet. Vid digitala workshoppar fick de framtida användarna delta samt i en samskapande 
process berätta om sina önskemål för ett framtida e-hälsoredskap anpassat för KOL. 

Resultaten i denna avhandling visade att även de svårast sjuka personerna med KOL, de som 
behöver kontinuerlig syrgasbehandling, klarade av att använda ett e-hälsoredskap som 
innehöll stöd för fysisk träning och fysisk aktivitet på distans. Det fungerade också för 
vårdpersonalen att genomföra medicinska ronder via e-hälsoredskapet. Det visade sig också 
att personer med KOL i Sverige redan har god tillgång till teknisk utrustning och att de 
använder internet i stor utsträckning. Både vårdpersonal och personer med KOL uttryckte att 
de såg positivt på möjligheterna att använda eHälsa vid KOL-rehabilitering. De underströk 
dock att e-hälsoredskapet bör ses som ett komplement till den befintliga vården och 
rehabiliteringen, och att det är viktigt att inte tappa den personliga kontakten. 

Resultatet från avhandlingen belyser och understryker också vikten av användarnas (patienter 
och personal) önskemål om att ha tillgång till vetenskapligt förankrade behandlingsalternativ 
för KOL-rehabilitering. Personer med KOL utgör en stor och blandad grupp, både gällande 
sjukdomsbild och erfarenheter av att använda teknisk utrustning. För att fler personer med 
KOL ska kunna få tillgång till evidensbaserad rehabilitering och individanpassat stöd behövs 
flexibla lösningar både gällande tillgänglighet och individuellt anpassat stöd, vilket ett e-
hälsoverktyg skulle kunna tillföra. Det är en fördel att ha med användarna i 
samskapandeprocesser vid framtagandet av nya behandlingsmetoder och verktyg. 

                                         

                                        Stockholm 2022

/Pernilla Sönnerfors, Leg. specialistsjukgymnast inom respiration
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ARTIKELTIPS

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34723337/

Phys Ther. 2022 Jan 1;102(1):pzab254. doi: 10.1093/ptj/pzab254.

Effect of Positive Expiratory Pressure Therapy on Lung Volumes and Health
Outcomes in Adults With Chest Trauma: A Systematic Review and Meta-Analysis

Kerrie A Saliba, Felicity Blackstock, Bredge McCarren, Clarice Y Tang

Abstract
Objective: The purposes of this study were to evaluate the effect of positive expiratory
pressure (PEP) therapy on lung volumes and health outcomes in adults with chest trauma
and to investigate any adverse effects and optimal dosages leading to the greatest positive
impact on lung volumes and recovery.

Methods: Data sources were MEDLINE/PubMed, Embase, Cochrane Library, Physiotherapy
Evidence Database, CINAHL, Open Access Thesis/Dissertations, EBSCO Open
Dissertations, and OpenSIGLE/Open Grey. Randomized controlled trials investigating PEP
therapy compared with usual care or other physical therapist interventions were included.
Participants were >18 years old and who were admitted to the hospital with any form of
chest trauma, including lung or cardiac surgery, blunt chest trauma, and rib fractures.
Methodological quality was assessed using the Physiotherapy Evidence Database Scale,
and the level of evidence was downgraded using the Grading of Recommendations
Assessment, Development and Evaluation approach.

Results: Eleven studies involving 661 participants met inclusion eligibility. There was very
low-level evidence that PEP improved forced vital capacity (standardized mean difference =
-0.50; 95% CI = -0.79 to -0.21), forced expiratory volume in 1 second (standardized mean
difference = -0.38; 95% CI = -0.62 to -0.13), and reduced the incidence of pneumonia
(relative risk = 0.16; 95% CI = 0.03 to 0.85). Respiratory muscle strength also significantly
improved in all 3 studies reporting this outcome. There was very low-level evidence that PEP
did not improve other lung function measures, arterial blood gases, atelectasis, or hospital
length of stay. Both PEP devices and dosages varied among the studies, and no adverse
events were reported.

Conclusion: PEP therapy is a safe intervention with very low-level evidence showing
improvements in forced vital capacity, forced expiratory volume in 1 second, respiratory
muscle strength, and incidence of pneumonia. It does not improve arterial blood gases,
atelectasis, or hospital length of stay. Because the evidence is very low level, more rigorous
physiological and dose-response studies are required to understand the true impact of PEP
on the lungs after chest trauma.

Impact: There is currently no strong evidence for physical therapists to routinely use PEP
devices following chest trauma. However, there is no evidence of adverse events; therefore,
in specific clinical situations, PEP therapy may be considered.

Keywords: Physical Therapy Modalities; Positive-Pressure Respiration; Respiratory
Therapy.

PMID: 34723337 DOI: 10.1093/ptj/pzab254

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34723337/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34723337/

