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Styrelsens sida
Nytt inom styrelsen
Det har skett en del förändringar inom vår
styrelse. Skulle vilja börja med att rikta ett
stort tack till Linda Moberg som har valt att
kliva av positionen som ordförande inom vår
sektion. Linda kommer fortsatt vara delaktig och bidra till styrelsens arbete vilket vi är
väldigt glada för. Sedan så har tyvärr Annika
Luthman valt att kliva av sitt arbete i styrelsen. Förhoppningsvis så får vi se dig hos oss
igen. Ett stort tack för ditt arbete och engagemang i styrelsen.
Jag som fått möjligheten att kliva in som sektionsordförande heter Andre Nyberg, är lektor
och postdoktor vid Umeå Universitet. En
närmare presentation av mig hittar du längre
fram i utskicket.
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Vad händer under höstterminen 2017?
Konferenser
Under hösten så är det Fysioterapidagarna
den 25-27 oktober där inspirationsföreläsningar, symposium och workshops anordnas
med specifikt intresse för vår sektion. Exempelvis så kommer det hållas en inspirationsföreläsning kring fysioterapeutens viktiga roll
vid KOL.
Vidare kommer en utbildningsdag att genomföras: andning inom palliativ vård tillsammans
med sektionen för onkologi och palliativ fysioterapi. Vi hoppas verkligen att vi ses där.
Kurser
Grundkurs i fysioterapeutisk andningsvård:
21-22 september 2017
IVA-kurs på avancerad nivå – andning i fokus: 22-24 november
Sektionens långsiktiga kursplan är uppdaterad och bifogas. Har du förslag på kurser
inom något av sektionens områden så tveka
inte att höra av dig till styrelsen.

Vad hände under vårterminen 2017?
Uppdatering av sektionens stadgar
Förutom förändringarna i styrelsen så har det
hänt en del annat spännande under denna
första halva av 2017. Styrelsen har gått igenom och arbetat med våra stadgar som nu
har uppdaterats och blivit godkända.

Stipendium
Under hösten kommer ca 20 000kr att delas
ut, deadline den 1 september. Som tidigare
år kan medel sökas för att ex. delta på/besöka konferens, kongress, åka på studieresa eller forsknings-och utvecklingsarbete. Länk till
uppdaterade instruktioner hittar du i utskicket.

Kurser/möten
Vårterminen har varit lugn när det gäller
kurser. Tyvärr så var det väldigt få anmälda
till GUCH-kursen som planerades för den 5-6
april så den fick ställas in.
Den 5 maj var det forskarträff inom respiration i Stockholm. Totalt deltog 14 fysioterapeuter från Skåne i söder till Västerbotten i
norr. En oerhört givande dag där pågående
och kommande forskningsprojekt, högskolekurser på avancerad nivå för lungfysioterapeuter, kriterier för astma/KOL-mottagningar,
nya mät- och behandlingsmetoder med mera
diskuterades. Känns som det är mycket
spännande på gång!

Hemsidan
Under våren har en del förändringar skett
på vår hemsida. Men detta arbete fortsätter kontinuerligt. Hör av dig om du har tips
på hur vi kan förbättra vår hemsida. Tanken
är att den ska inspirera och underlätta i vår
arbetsvardag, ge tips på kurser, kongresser
och nätverkande. Så ramlar du över någon
intressant kurs, konferens, eller något annat
spännande, hör av dig så kan vi delge fler!

Forskning- och utvecklingsprojekt (FoU)
Som en del i att synliggöra vilka forskningsoch/eller vilka utvecklingsprojekt som bedrivs
runt om i landet så finns det nu en flik på vår
hemsida: FoU projekt där man kommer att
kunna ta del av pågående/kommande forsknings- och utvecklingsprojekt. Läs vidare i
utskicket.

Även om det känns långt borta just nu (snöar
i Umeå!) så vill jag passa på att önska er alla
en underbar sommar!
Med vänliga hälsningar,
Andre Nyberg sektionsordförande
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Verksamhetsberättelse för Fysioterapeuterna: Sektionen för Andning
och Cirkulation 2016 01 01- 2016 12 31
– Medlemsantalet är just nu 502.

– Kursaktivitet under året.

– Styrelsen har varit fulltalig under verksamhetsåret med nio medlemmar inom alla sektionens
områden och arbetande över hela landet.

Under tidig vår var det åter dags för vår femdagars hjärtkurs i Linköping. 44 personer deltog och
kursen var även denna gång mycket uppskattad. I
april anordnade vi tillsammans med primärvårdssektionen en utbildningsdag angående de nya
nationella riktlinjerna vid KOL och Astma. Dagen
hölls i Stockholm och var mycket välbesökt. En
utbildningsdag om IMT, Inspiratorisk Muskel Träning, hölls under hösten i Stockholm. Tyvärr fick
inte alla intresserade plats på kursen så förhoppningsvis kan utbildningsdagen upprepas vid annat
tillfälle. 3-4 november var det dags för Nordic
Congress for Cardio Respiratory Physiotherapy
i Helsingör som vi tillsammans med den danska
sektionen anordnade. Dagarna var välbesökta av
ffa våra danska kollegor. Under hösten anordnande vi ytterligare en utbildningsdag angående
de nya nationella riktlinjerna vid KOL och astma.
Denna gång i Göteborg och deltagarna kom från
både öppen-som slutenvård. Dagen var givande
enligt deltagarna där teori och praktik blandades.
Den planerade forskningsdagen för kollegor inom
respirationsområdet sköts på framtiden.

– Ekonomin är fortfarande stabil och god.
– Sex styrelsemöten har hållits, fyra per telefon
och två fysiska.
– Årsmötet hölls 29 mars i Göteborg.
– Som tidigare bestämt gör vi nu två större medlemsutskick, ett på våren och ett under hösten.
Medlemsutskicken 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 publikation via Tryckalster. Målet är att uppdatera nyhetsinformationen
regelbundet på vår hemsida.
– Tack vare vår goda ekonomi har vi kunnat
fortsätta med vårt stipendium. Vårens stipendium,
28000 kronor, fördelades på fyra stipendiater. En
erhöll medel för att bevista ERS i London, en annan för att kunna delta på Njurkonferens i Umeå.
En kollega erhöll medel för att åka på Kardiovaskulära Vårmötet i Göteborg och en annan för att
delta på CF konferens i Basel. Slutligen erhöll en
kollega en friplats på sektionens hjärtkurs.

– En subgroup, ICCrPT, inom respiration och cirkulation WCPT bildades 2011 och en i sektionens
styrelse ingår sedan tidigare i denna subgroup´s
styrelse.

Höstens stipendium, 21500 kronor, förelades på
sex stipendiater. En erhöll medel för att delta på
GUCH kurs i Lund, en för att åka på IVA-kongress
i Hamburg och tre erhöll medel för att delta på
Nordic Congress for Cardio Respiratory Physiotherapy i Helsingör, varav en presenterade. En kollega erhöll medel för ett studiebesök på transplantationsenheten Sahlgrenska Universitets Sjukhus.

– Arbetet med googledocs 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.

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.

För styrelsen
Göteborg 2017-01-15
Linda Moberg, ordförande

– Sektionen har varit representerad vid ett av Professionsrådets två möten. Sektionen deltog även på
kongressen i höstas.
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Ny ordförande för sektionen

På sektionens årsmöte den 22 februari valdes
André Nyberg till ny ordförande.
Jag är legitimerad fysioterapeut sedan 2009
efter studier vid Umeå Universitet. Doktorerade
under 2010-2014 vid samma universitet med
en avhandling med inriktning på fysisk träning
vid KOL. Har sedan dess genomfört postdok vid
Laval, Universitet i Quebec, Kanada samt vid
Umeå universitet, med fortsatt fokus på KOL,
fysisk träning samt med inriktning på tester och
implementering av evidensbaserade insatser
för både personer med KOL samt personal i
primärvården. Kommer under hösten påbörja
en anställning som lektor vid Umeå universitet.
Suppleant i styrelsen för sektionen för Andning
och Cirkulation sedan 2016, och nyligen vald till
ny ordförande. Tycker det är oerhört spännande
att få vara delaktig i att verka för och stimulerar till
en fördjupning och spridning av fysioterapeutisk
kunskap inom vår sektions olika områden, där
jag gärna ser en tydlig koppling mellan klinik,
utbildning och forskning.
André Nyberg, ordförande.
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Stadgar – Sektionen för Andning och Cirkulation
Stadgar för Fysioterapeuterna sektionen för Andning och Cirkulation, antagna vid sektionens
årsmöte 2017. Antagna av Förbundsstyrelsen 2017-04.
Sektionens övergripande målsättning är att verka för och stimulera till fördjupning och
spridning av såväl teoretisk som praktisk kunskap i fysioterapi inom sektionens områden.
§1

Sektionen för andning och cirkulation är en sektion inom Fysioterapeuterna.

§2

Sektionens huvudsakliga arbetsuppgifter är att inom sektionens områden:
 vara ett forum för yrkesutveckling och ett stöd för den kliniska
verksamheten,
 utgöra ett nätverk inom yrkeskåren och stärka erfarenhetsutbyte mellan
yrkesverksamma,
 utveckla specialisering och yrkesgruppens legitimitet,
 genomföra utbildnings-och utvecklingsinsatser,
 samverka med andra yrkesgrupper,
 samverka med Fysioterapeuterna genom fortlöpande och ömsesidigt
informationsutbyte,
 samverka med övriga sektioner inom Fysioterapeuterna.

§3

Medlem i sektionen ska vara ansluten till Fysioterapeuterna.

§4

Sektionen är en egen juridisk person då den antagit stadgar samt valt styrelse.
För sin verksamhet erhåller sektionen årliga anslag från förbundet med belopp
som fastställs av Förbundsstyrelsen. Medlemsavgiften till förbundet fastställs av
kongressen. Sektionens ekonomi granskas årligen av två utsedda revisorer och
sektionen översänder årligen sin verksamhetsplan, budget, resultat- och
balansräkning samt verksamhetsberättelse till förbundskansliet. Sektionens
ordförande och kassör äger var för sig rätt att teckna sektionens firma samt har
attesträtt.

§5

Styrelsen som väljs av sektionens årsmöte, består av ordförande, sekreterare,
kassör, fyra ordinarie ledamöter och minst två suppleanter. Styrelseledamot väljs
på två år. Fyra ledamöter bör väljas ena året, och resterande ledamöter
nästföljande. Vartannat år väljes ordförande, kassör, två ledamöter och
suppleant. Vartannat år väljes sekreterare, två ledamöter och suppleant.
Vid styrelsesammanträde förs protokoll. Styrelsen är beslutför då minst hälften
av de ordinarie ledamöterna är närvarande. Vid omröstning vinner det förslag
som får enkel majoritet. Vid lika röstetal avgöra ordförandes röst.

§6

Årsmötet är sektionens högsta beslutande organ. Årsmöte skall hållas under
årets första kvartal. Kallelse skall sändas ut senast en månad före ordinarie
7
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årsmöte. Extra årsmöte kan påkallas av styrelsen, revisorerna eller ¼ av
sektionens medlemmar. Kallelse skall sändas ut senast tre veckor före extra
årsmöte.
För beslut av årsmötet fordras enkel majoritet utom vid beslut om upplösning av
sektionen, där 2/3 majoritet fordras. Vid lika röstetal avgör ordförandens röst,
förutom vid val, där lotten skiljer.
§7

Ordinarie årsmöte skall behandla följande ärenden:
 Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse och revisorernas berättelse,
resultat-och balansräkning avseende föregående verksamhetsperiod.
 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 Fastställande av verksamhetsplan och budget för året.
 Val av styrelse. Styrelseledamot väljs för två år. Kongressår väljs även
kongressombud och personlig suppleant.
 Val av revisorer.
 Val av valberedning.
 Vid val av ordförande och kassör: fastställande av firmatecknare och
attestberättigande för sektionen.
 Dessutom behandlar årsmötet ärenden ankomna till styrelsen senast 14
dagar före mötet samt ärenden angående stadgeändring.

§8

Det åligger styrelsen att:
 Verkställa årsmötets beslut.
 Till årsmötet framlägga verksamhetsberättelse, förslag till verksamhetsplan,
resultat- och balansräkning för den föregående verksamhetsperioden samt
förslag till budget kommande verksamhetsår.
 Årligen översända verksamhetsplan, budget, resultat-och balansräkning
samt verksamhetsberättelse till Förbundet senast anslaget datum.
 För godkännande underställa Förbundsstyrelsen förslag till stadgar och
stadgeändring.
 Följa kongressens och Förbundsstyrelsen beslut i fackliga frågor.

§9

Sektionens verksamhetsår är kalenderår.

§10

Upplöses sektionen skall dess tillgångar användas på sätt sektionen dessförinnan
bestämmer. Efter upplösning förvaltas tillgångarna av Fysioterapeuterna i
enlighet med sektionens riktlinjer.
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Forsknings- och utvecklingsprojekt
Sektionens övergripande målsättning är att verka för och stimulera till fördjupning och spridning av
såväl teoretisk som praktisk kunskap i fysioterapi inom sektionens område. Som ett led i detta vill vi här
samla pågående/planerade forsknings- och utvecklingsprojekt som är relevanta för vår sektion.
Syftet med att samla pågående/planerade forsknings- och utvecklingsprojekt är att synliggöra projekt
och projektidéer så att de sprids. Det kan t.ex. vara till hjälp om man vill göra ett magisterarbete eller
funderar på att skapa ett utvecklingsprojekt. Det ger också möjlighet att söka efter och hitta samarbetspartners.
På sektionens hemsida finns en mall för projektbeskrivningen innehållande:
Titel.
Typ a projekt.
Syftet med projektet.
Kort beskrivning av projektet.
Kontaktuppgifter till projektledare (den som genomför eller är ansvarig för projektet).
Aktuellt inom projektet (t.ex., att projektet önskar anställa en doktorand eller söker
samarbetspartners).
Inget projekt är för litet eller för stort för att beskrivas!
Gå till hemsidan, ladda ner och fyll i mallen och skicka den sen till maria@andningcirkulation.se
Teckenbegränsning i mallen är inklusive mellanslag.
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Sektionen för Andning och Cirkulation utlyser 2 ggr per år sektionens stipendium. Stipendierna avser
fortbildning, utvecklingsarbete eller forskning inom Sektionen för Andning och Cirkulations alla ämnesområden.
Sektionens stipendium kan sökas för:
Studieresor, studiebesök eller kongressbesök
Vetenskaplig och/eller klinisk utbildning
Kostnader i samband med forsknings- och utvecklingsarbete.
Stipendierna kan inte sökas för:
Lön eller förlorad arbetsförtjänst i samband med ovanstående aktiviteter
För studieresor, studiebesök, kongressbesök eller utbildning som påbörjats tidigare än
föregående stipendiums sista ansökningsdag
Uppdragsutbildning.
Rapportering
Stipendiet utkvitteras i samband med genomförandet av aktiviteten. Stipendiemottagaren är skyldig
att till sektionen inkomma med en kort skriftlig rapport senast tre månader efter att studieresa, studiebesök, kongress eller utbildning har ägt rum samt inom två år efter påbörjat forsknings- och utvecklingsarbete. Om aktiviteten ej påbörjas inom ett år efter det att stipendiaterna tillkännagivits återgår
pengarna till sektionen. Om rapport ej inkommer inom utsatt tid kan stipendiet krävas tillbaka.
Ansökan
Använd det här ansökningsformuläret; fyll i det, spara och bifoga det i ett mail till Gunilla Andersson
på adress gunilla@andningcirkulation.se. Alla delar av ansökningsformuläret ska fyllas i. Inga ytterligare dokument ska bifogas ansökan.
Vid studiebesök, - resor, kongressbesök eller vetenskaplig/klinisk utbildning ska tydligt ändamål samt
en specificerad kostnadskalkyl framgå. I de fall det är aktuellt ska ett abstrakt presenteras. Finns det
en länk till konferensen ska denna länk och en länk till programmet anges. För forsknings- och utvecklingsarbete presenteras projekt- och tidplan på max en A4. Ange också om projektet genomgått
forskningsetisk prövning och om projektet är godkänt. I ansökan ska också anges om den sökande
har sökt/erhållit pengar för samma ändamål från annat håll. Erhålls pengar från annat håll ska detta
meddelas styrelsen. Vidare skall meritförteckning på max en A4sida presenteras. Ofullständiga ansökningar kommer ej att beaktas.
Stipendiemottagaren utses av styrelsen, och beslutet kan inte överklagas.
Endast sektionens medlemmar är behöriga att söka stipendiet men det spelar ingen roll om du är
nyutbildad/ny i sektionen eller om du är medlem sedan länge.
Din ansökan skall vara oss tillhanda senast 1 februari respektive 1 september kl 24.00.
Checklista för att underlätta ansökan finns nedan, men notera att det är ovanstående text som gäller.
Ansökan skickas till: gunilla@andningcirkulation.se. Vid frågor kontakta Gunilla per mail.
Välkommen med din ansökan!
Checklista
- Kontrollera vad stipendiet kan sökas för
- Använd avsett ansökningsformulär (inga dokument får bifogas ansökan)
- Ange tydligt ändamål
- Ange specificerad kostnadskalkyl
- Eventuella abstrakt presenteras
- Eventuell länk till kongress och länk till program anges
- Ange om medel sökts/erhållits för samma ändamål från annat håll
- Meritförteckning, max en A4:a presenteras
- För forsknings- och utvecklingsarbete presenteras projekt- och tidplan på max en A4 samt
eventuell etikprövning anges.
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Inbjudan till
Grundkurs i fysioterapeutisk andningsvård
Dags för ännu en grundläggande kurs i sjukgymnastisk andningsvård som framför
allt riktar sig till sjukgymnaster inom akutsjukvården. Kursen blir denna gång i
Göteborg 21 – 22 september 2017.
Kursen kommer att innehålla: Anatomi, fysiologi, mät- och behandlingsmetoder (teori och
praktik) samt fysioterapi inom kirurgi, lungmedicin och intensivvård.
Kursansvarig

Monika Fagevik Olsén		
Professor, Spec sjukgymnast

Plats:

Göteborg, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Kostnad:

3000 kr för medlemmar i sektionen för andning och cirkulation,
4000 kr för övriga.
Pris inkl lunch

Anmälan senast 1/9 via länk, Anmälan grundkurs i fysioterapeutisk andningsvård
Frågor:

Kontakta Monika Fagevik Olsén på
monika@andningcirkulation.se

11

Utbildning

Sommarskick 2017

Inbjudan till
IVA-kurs på avancerad nivå – andning i fokus
Välkommen till en tredagars IVA kurs! Kursen vänder sig till fysioterapeuter/sjukgymnaster som
har jobbat minst ett år på IVA. För att du ska ha nytta av kursen bör du ha kompetens motsvarande sektionens grundkurs i fysioterapeutisk andningsvård (baskurs andning).
Kursen har andning i fokus och kommer att innehålla både teori och praktisk träning.
Då platsantalet är begränsat gäller först till kvarn.
Ur innehållet: Non-invasiv ventilation (NIV), Ventilatorer/respiratorer, hostmaskin, bukläge, tidig
mobilisering.
Plats:		

Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge, KTC

Datum:

22-24 november 2017

Kostnad:
		

4 500 kr för medlemmar i sektionen för andning och cirkulation,
5 500 kr för övriga. Pris inkl. lunch och fika

Anmälan senast 1/10 via länk, Anmälan IVA-kurs 2017
Frågor:

Kontakta Maria Sehlin på maria@andningcirkulation.se

OBS! Anmälan är bindande.
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Forskardag Respira=on

HT 2017

Kurs IMT

Forskardag Intensivvård

Forskardag cirkula=on

Kurs hjärta

Grundkurs i fysioterapeu=sk andningsvård

Utvecklingsdag respira=on

2020
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2018

2021

Forskardag Respira=on

Kurs muskelfunk=on vid KOL

Forskardag Intensivvård

Kurs njurmedicin

Kurs hjärta (+PAH & GUCH)

Kurs AA tolka lungljud, blodgaser och röntgensvar april/maj

Kurs IMT Umeå

Kurs kärl

Forskardag cirkula=on

Utvecklingsdag respira=on

IVA-kurs på avancerad nivå - andning i fokus 22-24

Utbildningsdag Fysioterapi 2017 – Andning inom pallia=v vård

Grundkurs i fysioterapeu=sk andningsvård 21-22/9

Utbildning
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Sektionens kursplanering 2017 – 2021

Sektionens långsiktiga, preliminära kursplanering ser du här nedanför. Håll dig uppdaterad
på vår hemsida där kurserna presenteras mera i detalj

Är du intresserad av att sektionen anordnar en kurs, baskurs eller fortsättningskurs, inom
något av sektionens områden, kontakta i så fall Linda Moberg; linda@andningcirkulation.se

2019

Stipendiatrapporter
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Stipendierapport från European Respiratory Society
Congress i London 3-7 september 2016
Tack vare stipendium från sektionen Andning och
Cirkulation fick jag möjlighet att åka på European Respiratory Society Congress i London, en
kongress inom respirationsområdet där fysioterapeuterna har en egen grupp som anordnar
föreläsningar och presentationer. Jag och flera av
mina kollegor från Karolinska Universitetssjukhuset anlände till ett soligt och varmt London den 3
september och letade oss direkt till kongresshallen
som var enormt stor, så stor att den började vid en
tunnelbanestation och slutade vid nästa men så
skulle också 22 000 personer delta.
Jag presenterade min studie
“Inspiratory
muscle training
in addition to
physical exercise”
på söndagen
den 4/10 under
programdelen:
Best abstracts on
the role of exercise and physical
activity in chronic respiratory disease. Det var nervöst speciellt
innan men jag hade stöd av mina kollegor så det
gick bra. Jag fick flera intressanta frågor efteråt och
lärde mig mycket av att genomföra presentationen.

hos patienter med obstructive sleep apnea syndrome (OSAS).
Mina kollegor Pernilla Sönnerfors och Ulrika
Thunström genomförde också sina posterpresentationer. Pernilla Sönnerfors presenterade sin
poster New interactive 3D visualization technique
used in pulmonary rehabilitation programme in
COPD, a randomized controlled study. Utvärdering av ett undervisningsprogram i 3D teknik
för patienter vid KOL samt ytterligare en poster
där hon översatt, validerat och rehabilitetstestat
The Leicester cough questionnaire på svenska vid
KOL. Det är ett instrument som kan användas för
att utvärdera kronisk hosta. Ulrika Thunström
presenterade sin studie: Effects of home-based
inspiratory muscle training on symptoms in adults
hospitalized for community-acquired pneumonia
som visade att IMT efter peumoni kan ha positive
effecter på hosta, dyspné och funktionell kapacitet.
Det har varit mycket lärorikt och stimulerande
och jag tar med mig mycket kunskap därifrån.
Föredragen inom fysioterapi har handlat bla om
vikten av lungrehabilitering, fysisk träning och
utvärderingsinstrument vid olika lungsjukdomar.
Hur vi ska optimera träningen för att den ska vara
så effektiv som möjligt. I år var det också mycket
fokus på utvärdering av telemedicin som redskap
vid hemrehablilitering vilket var spännande. Flera
presentationer fanns också om vikten av preoperativ fysisk träning inför ex lungcanceroperation.

Här sitter jag och övar
dagen innan jag åkte
till London och sedan en bild från själva
presentationen. Det var
flera duktiga svenska
kollegor som var där
och presenterade sina
studier bla. Helena Igelström från UppsalaUniveristet som hade en
muntlig presentation:
Improvement in obstructive sleep apnea syndrome
after a tailored behavioural medicine intervention
targeting healthy eating and physical activity. Studien visar på vikten av livstilsförändring med hjälp
av betendeterapi som tillägg till CPAP-behandling

En kväll träffades alla 100 fysioterapeuter från
hela världen på en promenad runt Greenwich och
sedan för en gemensam middag. Det var mäktigt.
Med vänlig hälsning Maria Nykvist,
specialistsjukgymnast i respiration,
MSc Karolinska Universitetssjukhuset i Solna
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Rappport från 4th European Conference on
Weaning & Rehabilitation in Critically Ill Patients
Hamburg 12–13/11 2016
Vi landade i Hamburg redan på fredagen och fick
tillfälle att se lite av Hamburg. Mycket trevlig stad.
Nära till allt och väl fungerande tunnelbana.

Vidare redogjorde hon för några studier som var
gjorda på sängcykling på IVA.
” A Binational Multicenter Pilot Feasibility Randomized Control Trial of Early Goal-Directed
Mobilization on the ICU”, Hodgson et al.

Lördag
Efter registrering startade konferensen med session 1, ”Rehabilitation on the ICU”. Första föreläsningen hölls av S. Berney, Australien, som pratade
om ”Rehabilitation on the ICU”. Hon pratade om
hur vi organiserar vården på ICU för att förbättra
resultaten för de som har drabbats av critical
illness, vad vi gör nu och vad vi kan förbättra. Hon
gick igenom den forskning inom olika områden
ex. tidig mobilisering, sederingsstrategier, urträning, delirium, rehabilitering efter IVA. På IVA
drabbas 74–80% av patienterna av delirium. Trots
att man vet att förekomsten av delirium påverkar
återhämtningen efter IVA-vistelsen negativt, så
screenas patienterna generellt för lite. En studie visade att när man införlivade regelbunden screening av delirium i sitt arbete så ledde det till högre
nivåer av tidig mobilisering.

“Cycle pilot: a protocol for pilot randomized study
of early cycle ergometry versus routine physiotherapy in mechanically ventilated patients”, Kho M
E et al, BMJ Open
“Functional electrical stimulation with cycling in
critically ill: a pilot case-matched control study”,
Parry S M et al
Hon avslutade med ett citat av J.L Vincent som jag
tycker väldigt bra sammanfattar det hon sa.
” We have failed to fashion the ICU experience in
a way to optimize the path to recovery. Sedation,
longer duration of mechanical ventilation and
immobility appear to contribute to ICU-acquired
weakness and a more protracted course of recovery from critical illness. A more aggressive
approach to recovery during the ICU stay seems
both feasible and beneficial. Implementation,
however, is sometimes limited by resources and
commitment by the critical team”.

Ref: Pandharipande(2013)NEJM; Ely(2009)JAMA;
Fong(2007)J.Geront.A bio;Sci Med Sci; Needham(2016)Lancet Resp Med; Needham(2013)ASRCCM; Jolley(2016)CCM; Miller(2015)Ann ATS
Deliruim kan vara en prediktor för kognitiv svikt
(Pandharipande 2013). Tidig mobilisering och träning rekommenderas som prevention mot delirium (Barr et al, 2013, CCM PAD guidelines 2013).

Nästa föreläsare var C.Perme från Texas Medical Center. Jag har hört henne förut och det var
samma föreläsning nu som då. Hon berättar entusiastiskt om sitt arbete och pratar ffa allt som sig
själv och tar inte in så mycket annat. Hon mobiliserar tidigt. Mekanisk ventilation är inget hinder.
Patienterna får träningsprogram som sitter på
fotändan på deras säng. De tränar benstyrka på en
sorts kälke som läggs i sängen (eller om patienten
lyfts till en brits med denna kälke på. Det vas svårt
att avgöra.) På denna kälke kör patienterna benpress. De kan tippas om man vill ha högre belast-

Hon visade också på skillnaderna i studier om
tidig mobilisering när det gäller vad som är tidig. I
studier varierar det från 72 timmar till 7 dagar (!).
” Exercise rehabilitation for patients with critical
illness – a randomized controlled trial with 12
months follow up”. Denna studie visade att interventionsgruppen förbättrades mer än kontrollgruppen vid 3–,6- och 12 månaders uppföljning.
15
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Rappport från 4th European Conference on Weaning & Rehabilitation
in Critically Ill Patients Hamburg 12–13/11 2016
ning. Hon hade också en sorts avlånga Bobathbollar
som man kunde lägga i fotändan på patientens säng
så att han/hon kunde träna benpress. Hon delar in
sina patienter i fyra olika mobilsieringnivåer (Perme,
Am Crit care, 2009, may; 18(3)212–21). Hon tog upp
några utvärderingsinstrument för mobilisering på
IVA:

Gosselink pratade mer om träning av lungsjuka patienter, KOL och patienter med PICS (postintensive
care syndrome) än om IMT.
Patienter med KOL har flera begränsningar att
ta hänsyn till vid rehabilitering, såsom svag fysik
(fitness), nedsatt aktivitetsförmåga, muskelsvaghet,
malnutrition, depression och ångest och nedsatt livskvalitet. Vid träning av patienter med PICS ska man
tänka på att träningen är individualiserad, utvärderas
och är multidisciplinär.

Perme ICU Mobility Score
Functional Status Score for ICU(FSS-ICU)
Physical Function ICU test (PFIT and PFIT-s)
The Chelsea Critical Care Physical
Assessment Tool (CPAx)
ICU Mobility Scale (IMS)

Ref.” Surviving critical illness: what is next? An expert consensus statement on physical rehabilitation
after hospital discharge”, Major et al, Critical Care,
2016

Nästa föreläsare var L.Heunks som pratade om urträning. Man vill ju helst lyckas med urträning så bra
att man slipper reintubera patienten. Det är viktigt
att man innan extuberingen har gjort en så korrekt
bedömning som möjligt av patientens kapacitet att
klara av arbetet som det innebär. Om man är osäker
på hur bra patientens diafragma fungerar kan man
undersöka denna med ultraljud och bedöma diafragmans rörlighet, tjocklek och styrka. Man kan träna
diafragma mha IMT inför en extubering.

Citat: “Exercise training is the cornerstone of any
rehabilitation program” Casabuni & ZuWallack,
NEJM, 2009
M Buise beskrev olika videospel som var speciellt utformade för IVA-patienter som ju är muskulärt svaga
och har svårt med koordination och finmotorik.
P Nydahl visade en humoristisk film om hygien. Att
man ska var noggrann och tänka för var man har
varit och vart man ska med sina händer t.ex.

Kafferast
Efter kaffet delades alla deltagare in i två grupper
för Workshop. Det var kortare föreläsningar där det
också fanns utrymme för diskussioner. Dessa workshops upprepades på eftermiddagen så att alla fick ta
del av allt. Följande ämnen togs upp:
Rehab in the ICU, S Berney
Practical mobilization, C Perme
Inspiratory muscle training as an adjunct
to enhance weaning success, R Gosselink
Video games, M Buise
Hygienic, P Nydahl
CPAx, E Corner
Early daily traning and mobilization in
the ICU, M Brokner Hansen

E. Corner beskrev CPAx. Det är ett bedömningsinstrument som är utformat för att användas på IVA.
Patienterna bedöms inom följande områden:
Respiratory function
Cough
Moving within bed
Supine to sitting on the edge of the bed
Dynamic sitting
Standing balance
Sit to stand
Transferring to chair
Stepping
Grip strength mätt med JAMAR

När det gällde Perme och Berney gavs vi tillfälle att
närmare ta upp frågor med dem utifrån deras föreläsningar.
16

Fortsättning nästa sida

Stipendiatrapporter

Sommarskick 2017

Rappport från 4th European Conference on Weaning & Rehabilitation
in Critically Ill Patients Hamburg 12–13/11 2016
Det var det sista som hände på lördagen. Många av
oss deltagarna träffades sen på en middag på kvällen. Tyvärr inte en jättemysig lokal och inte heller så
inspirerande mat. Dock trevligt sällskap!

Patienterna mäts enligt en form av 0–5 skala och
värdena plottas in på ett cirkeldiagram (som ett spindelnät). Instrumentet har visat hög content validitet,
god inter-rater reliabilitet, och samstämmig validitet
med muskelstyrka, funktion och antal dagar med
mekanisk ventilation. Det har minimala golv- och takeffekter på IVA och används på flera sjukhus i UK.

Söndag
Söndagen startade med tre föreläsningar om psykosocial rehabilitering efter IVA. Vi fick höra en IVApatient berätta om sina upplevelser. Han drabbades
av en kraftig depression efter sin rehabilitering och
han blev hjälpt av att träffa andra IVA-patienter i en
”självhjälps-grupp” där man fikade och pratade.

Lunch
Eftermiddagen ägnades åt föreläsningar om rehabilitering efter IVA och workshops/open space. Open
space innebär att det finns olika stationer som tar
upp olika ämnen. Vid varje station finns en forskare
som är extra insatt i det ämnet. Man väljer själv vilka
stationer man vill besöka.

En annan föreläsare tog upp vikten av att man integrerar familjen i patientens rehabilitering.

M. van der Schaaf berättade om hur man har arbetat
med PostIVA-mottagningar i Nederländerna. Dessa
mottagningar uppskattas av patienter och anhöriga
(Dettling et al, 2015). De flesta patienter tror att
en PostIVA- klinik skulle vara positivt (Farley et al
2016). När man ska starta en IVA-mottagning behöver man ta ställning till vilka patienter man ska kalla,
när ska de bli kallade, vilka yrkesgrupper ska vara
representerade på mottagningen, hur ska patienterna
utvärderas, vilka utvärderingsinstrument ska man
använda?

Efter kaffepaus var det återigen dags för workshops/
open space där man kunde diskutera det som hade
sagts under föreläsningarna mer ingående med föreläsare och andra deltagare.
Efter lunchen ägnades eftermiddagen åt korta abstractspresentationer.
Det här var en mycket givande konferens. Det är
roligt att se hur långt fram vi ligger i Sverige när det
gäller IVA. Vi skulle behöva bli bättre på att själva
vara med och presentera oss på den här konferensen.
Vi har absolut mycket kunskap att dela med oss av
till kollegor.

Rekommendationer baserade på erfarenheter från
IVA-mottagningar i Nederländerna.
Kalla patienterna 12 veckor efter utskrivning
från sjukhus.
Involvera en fysioterapeut
Screena patienterna för PICS (postIVAsyndrom)
Använd elektroniska självadministrerade
utvärderingsinstrument
Integrera data i ett nationellt register
Efter dessa diskussioner var det postervisning. Vi
gick runt och läste på postrar och författarna fanns
där för att svara på frågor.

Denna konferens organiseras av styrelsen för den
europeiska delen av ICU Recovery Network som är
ett internationellt nätverk för tidig mobilisering och
rehabilitering av intensivvårdspatienter. Nätverket är
en internationell, multidisciplinär och multiprofessionell organisation med mer än 900 medlemmar.
Nätverkets webbsida är: www.mobilization-network.
org.
Ulrika Holdar, leg sjg, specialist inom intensivvård
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Reseberättelse Europrevent 2017
Först av allt vill jag tacka för sektionen andning &
cirkulations stipendium som möjliggjorde att jag
kunde delta och presentera min poster på kongressen Europrevent. Kongressen handlar om hur
man förebygger hjärtkärlsjukdom och var i år i
soliga Malaga den 6-8/4.
Stora delar av världen var representerad och det
var spännande att få ta del av hur man jobbar runt
om i världen med att
förebygga hjärtkärlsjukdom både primär och
sekundär preventivt. En
kines, som var doktorand i Holland, föreläste
på engelska i Spanien
var ett exempel på internationellt samarbete.
Mitt viktigaste ”take
home message” är att
många av patienterna
som drabbats av hjärtsjukdom inte kommer
upp i den fysiska aktivitetsnivån som vi tror
krävs för att förhindra
nya hjärthändelser. Har
vi orimliga mål? Kan
vi inom sjukvården göra annorlunda? Något att
fundera över…
En ny kunskap för mig var att en persons ursprung påverkar vilken träningsnivå vi behöver
komma upp i för att förebygga hjärtkärlsjukdom.
För en europé räcker 150 aktivitetsminuter per
vecka i primär preventivt syfte medan det krävs
över 230 aktivitetsminuter för en asiat. Kanske vi
ska bli bättre på att individanpassa? Mer kunskap
krävs.

med sin aktiviteter? Hur implementerar vi all vår
kunskap i den dagliga vården och i patienternas
vardag?
Det var rätt skrämmande att höra om hur mycket
en persons utbildningsnivå påverkar livslängden. I
Tromsö skiljer sig medellivslängden sju år mellan
låg- och högutbildade. De lågutbildade äter sämre,
rör sig mindre och söker sjukvård endast i akuta
situationer.
Det var fyra sessioner
med föredrag av ”young
investigators”. Jag blev
mycket imponerad av
deras studier och deras
presentationer som var
tydliga, pedagogiska
och framförda på bra
engelska.
Jag presenterade min
poster ”Physical activity
six months after out of
hospital cardiac arrest”.
Jag fick en del kommentarer att fundera
över men också mycket
positiv respons. Ett
gäng spanjorer var mycket intresserade av att börja
med nordic walk inom hjärtrehabilitering och vi
hade spännande diskussioner.
Jag kan varmt rekommendera denna kongress till
alla kolleger som är forskningsintresserade och vill
lyssna på föredrag om och diskutera hjärtrehabilitering, fysiska tester, fysisk aktivitet, fysisk träning,
sportskardiologi, ehälsa, rökning, HRQoL med
mera (läs mer på www.esccardio.org/europrevent
). Kongressen kommer att vara i Ljubljana i Slovenien nästa år den 19-21 april.

Det som slog mig under kongressen var hur mycket kunskap vi har om hjärtkärlsjukdom. Varför
Vid datorn, Katarina Heimburg
gör inte patienterna som vi säger? Varför slutar
Sjukgymnast vid kranskärlskliniken på Skånes
patienterna inte röka? Varför dricker de inte mått- Universitetssjukhus i Lund
ligt? Varför äter de inte sunt (medelhavskost eller
Doktorand vid medicinska fakulteten vid Lunds
liknande och bra fetter)? Varför rör de sig inte
universitet
tillräckligt och varför fortsätter inte patienterna 18
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Kongressrapport Kardiovaskulära vårmötet
i Malmö april 2017.
Stort tack för det stipendium jag fick för att kunna
delta på vårmötet. Som alltid är det roligt och
inspirerande att vara där. Roligt att träffa andra
som arbetar inom samma område. Inspirerande
att lyssna på bra föredrag som handlar om nya rön
inom kardiologi. Det är också roligt att få bekräftelse på att de kunskaper och rön vi sjukgymnaster/fysioterapeuter arbetar med, är så rätt och
riktigt. Vår yrkeskår har en viktig roll inom ämnet
kardiologi.

ration). En thoraxkirurg företrädde sidan ”Kniv
räddar liv” och en PCI-operatör ”Stent är det bästa
som hänt”. De refererade flera studier och var ense
om att det i Sverige är bra balans mellan antalet
utförda PCI och CABG. PCI-operatören ställde
frågan till oss om vi skulle välja att genomgå en
CBG eller två PCI under en femårsperiod.

Nytt för mig i år var att det ej fanns någon kongressbok att bläddra i, markera intressanta programpunkter mm. Nu fanns istället all info i en
app att ladda ner på sin mobil. Smidigt att hitta
allt där! Där finns också inspelningar av föredragen att titta på i efter hand.
Mitt huvudsakliga intresse låg förstås på de föredrag som handlade om fysisk aktivitet och träning
samt om övriga livsstilsfaktorer. Det första jag
lyssnade på handlade dock om medicinsk behandling av äldre med hjärtsvikt. Ska äldre behandlas
som yngre? Det var upplagt som en för och en
emot del, ganska tillspetsat för att det skulle vara
tydligt och kanske litet roligare att lyssna på. Föredragshållarna enades dock om att det viktigaste
vid behandling av hjärtsvikt hos en patient, är att
behandlingen individualiseras. De patienter som
har störst nytta av behandlingen, har också högst
risk för sjukdomskomplikationer. För många,
yngre som äldre, är det svårt att tåla måldoser av
hjärtsviktsmedicinerna. För äldre patienter är det
många faktorer att ta hänsyn till; komorbiditet,
allmän skröplighet, nedsatt njurfunktion, polyfarmaci mm. Vikten av sjukgymnast/fysioterapeutkontakt samt sviktinformation poängterades.
Symposiet avslutades skämtsamt med att den
yngre föredragshållaren sade att den äldre talaren
nog skulle vilja ha samma behandling som de
yngre om han fick hjärtsvikt!

Seminariet var så populärt att mång fick stå i kö utanför föreläsningssalen. Foto: Lotta Jansson

Andra dagens symposium startade redan kl 8
(efter att några av oss samlats tidigt för en guidad
löptur förbi slottet, havet, Turning Torso mm.
Tyvärr hann jag då ej njuta av hotellfrukosten,
tur att det är en hotellnatt kvar!). Salen var fullsatt ; många ville lyssna på om man får flimmer
av träning. Kasper Andersen från Uppsala menade att olika epidemiologiska studier visar olika
resultat; några visar ökad risk och andra minskad
risk. En studie som följt män sedan mönstringen
kunde visa en ökad risk för förmaksflimmer bland
vältränade män som ägnat sig åt konditionsträning. Risken för att få förmaksflimmer är högst
för den som är minst fysiskt aktiv samt för den
som utför högintensiv konditionsträning. För den
som utför måttlig konditionsträning är risken att
få förmaksflimmer lägst. Nya siffror från studier
på Vasaloppsdeltagare, visar att bland män finns
ökad risk för förmaksflimmer bland de snabbaste
åkarna. För kvinnor finns ej detta. Däremot är det
lägre risk för kvinnliga åkare att få förmaksflim-

Ett annat symposium med två debattanter avhandlade nyttan/skillnaden mellan att behandla
patienter med kranskärlsförträngningar med
PCI(ballongvidgning) eller CABG(bypass-ope19
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Kongressrapport Kardiovaskulära vårmötet i Malmö april 2017.
mer, jämfört med kvinnor som inte åker Vasaloption är veckodosen 150 min träning med måttlig
pet. Nikola Drca från Stockholm talade också om
intensitet eller 75 min med hög intensitet. Dosen
könsskillnader. Förmaksflimmer är den vanligaste träning är förstås olika vid sekundärprevention.
arytmin och prevalensen ökar med åldern. Ju mer Att vara inaktiv är värst! Rörelse är receptet!
fysisk aktivitet desto bättre, men män som tränar
hårt, länge(20-40 år) och intensivt har ökad risk
Sedan skulle det debatteras huruvida troponinsteatt få förmaksflimmer. På kvinnor finns det färre
gring efter uthållighetsidrott står för en hjärtmusstudier och inga studier alls på elitidrottskvinnor.
kelskada eller inte. Jörg Karlsson, Kalmar, talade
Enkätstudier bland tränande kvinnor har gjorts
för detta. Vid t ex undersökningar av deltagare i
och inga upptäckta samband finns mellan ökad
extrem uthållighetsidrott (tex marathon och Iron
risk för förmaksflimmer och träning. Däremot
Man) ses troponinsläpp som vid hjärtinfarkt efter
sågs lägre risk hos kvinnor som tränade eller progenomfört lopp. Men är detta fysiologiskt eller ett
menerade raskt 3-5 timmar per vecka.
tecken på hjärtmuskelskada? Möjligen kan man se
negativa effekter av extrem uthållighetsidrott med
Flera programpunkter handlade om vikten av
upprepade hjärtmuskelskador och troponinsläpp,
fysisk aktivitet och dess påverkan på allas hälsa
vilket leder till nekros och fibros med en ökad risk
och risk för sjukdom. Detta är ju självklart för vår
för arytmier, t ex förmaksflimmer. Tonje Gressyrkeskår. Men hur ska vi lyckas förmedla detta till
lien, Oslo, själv löpare, menade att troponinsläpp
våra patienter? Amanda Ek, doktorand från GIH,
efter genomfört lopp har en fysiologisk förklaring.
avslutade sitt fördrag om samband mellan fysisk
Troponinvärdet är som högst 2-6 timmar efteråt
aktivitetsnivå efter hjärtinfarkt och risken för mor- och har återgått till normal nivå efter 1-2 dygn.
talitet med att ju högre fysisk aktivitetsnivå, desto
Mer forskning önskas!
lägre risk för mortalitet, oavsett orsak.
Det var skönt att sätta sig på tåget hem, efter tre
Nästa symposium var något nytt; ett stående
fullmatade dagar, för att smälta allt vi hört och
symposium om stillasittande. Stolarna var bortsett. Härligt också att komma tillbaka till jobplockade och vi stod upp och lyssnade! Såklart
bet igen; med ny inspiration och med bekräftelse
kunde vi inte sitta ner och lyssna på faran med
återigen att det är så viktigt att vi alla rör på oss!
inaktivitet… Det var fullsatt(eller fullstående??).
Heja heja!
Hela symposiet genomsyrades förstås av vikten av
att vara fysiskt aktiv: att inte sitta för mycket, att
Annika Unger, Leg sjukgymnast, Kardiologiska
träna regelbundet, vara vardagsaktiv mm. Mats
kliniken, Universitetssjukhuset i Linköping
Börjesson, Göteborg, menade att mer än 50 %
av ens hälsa/sjukdom
beror på livsstilsfaktorer.
Han avslutade med att
meddela att 95 % av oss
behöver röra oss mer än
vi gör(hm, kan det gälla
vår yrkeskår också? )
Ovan nämnde Mats
deltog även i ett fullsatt
symposium med titeln
Träning: Lagom- För
litet- För mycket. Det
finns en optimal träningsmängd som är lagom, vid primärpreven-
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Nordic Lungcongress Visby Gotland 10-12/5 2017
Debatt om KOL diagnostik:

Kongressen började med 4 parallella post-graduate
kurser på onsdagen. Jag var endast med på den ordinarie kongressen 11-12/6.

Här följer ett axplock ur programmet och föredrag
som jag lyssnade på och mina reflexioner:

Rolig och intressant debatt om man skall använda
bestämd kvot FEV1/FVC eller lägsta nivån av den normala värden för kvoten LLN; lower limit of normal vid
diagnostik, åsikter om för och emot av Kjell Larsson
och Kjell Thoren. Summering: KOL diagnostik är inte
alltid enkel och beror på skickligheten och erfarenheten av den som ställer diagnosen. Kjell Larsson summerade: spirometri kan stödja diagnosen men inte
definiera den.

Torsdag

Tuberkulos

Globalisation of the lung

10 miljoner människor globalt. 1,4 milj med HIV utvecklar TB.

Torsdag och fredag bestod av parallella föredrag och
på fredagen även postersessioner med korta muntliga
presentationer vid varje poster.
Torsdag kväll hade vi kongressmiddag!

Sessionen var delad i tre delar. Första delen gav en
dramatisk inblick i hur fattigdomen påverkar lunghälsan i världen främst genom inandade partiklar vid eldning och luftföroreningar. De vanligaste sjukdomarna
är KOL, astma, akuta infektioner, TB och lungcancer.

56% män, 34% kvinnor, 10%barn. Kina, Indien, Nigeria, Syd Afrika och Ryssland.
1 milj barn insjuknar varje år och 100 000 dör.
Fredag

Andra delen var en genomgång om hur flygandet
påverkar lungorna, praktiska råd och rekommendationer. Även hos lungfriska sjunker pO2! Vid pO2 under
6,6 kPa rekommenderas syrgastillägg under flygresan.

Targeted therapy in lungcancer
Nya riktade terapier, nya mediciner utvecklas, positiv
påverkan på överlevnad.

Tredje delen handlade om ”medicinen” 4P (personalize, predictive, preventive, particitory) vid olika diagnoser, summerat: samma diagnos har olika fenotyper
och behandlingen skall riktas individuellt.

Rare lung diseases

Hela sessionen var intressant och föreläsarna visade
en bred och djup kunskap.

Intressanta fallbeskrivningar av engagerade föreläsare
från de olika nordiska länderna med illustrationer genom bilddiagnostik. Summering: kostnader, diagnostik, överlappande discipliner, vem tar ansvaret?

Idiopatisk lungfibros

Chronic hypoxia-to treat or not to treat

Inblick i senaste diagnostik och behandling samt fibrosregister.

Aktuellt ämne, fortfarande inte entydiga resultat om
ökad överlevnad med O2 tillägg med pO2 7,4 -8kPa.

Nytt i diagnostik cryobiopsi, görs endast på få ställen.

Betydelsen av SWEDVOX registret poängterades för
att ge möjlighet att dra ut data och bidrar till att inte
nya små studier behöver startas.

Behandling, balansgång mellan ökad risk för exacerbationer och positiv effekt på sjukdomen.

Rutiner hos oss på Karolinska verkar bra, vi följer nuvarande rekommendationer. Hänsyn tas till co morbiditet (hjärtsvikt, PAH) förmågan till fysisk aktivitet med
individuell prövning, hänsyn tas till patientens egna
önskemål.

Fibrosregister i Sverige startad 2014 (300 patienter),
i Finland 2011 (700). Viktigt att ha register för ökad
kunskap om sjukdomsutveckling, effekt på behandling
osv. ”Real live data” ger helhetsbild av patientgruppen.

Hypoxia in sleep

Lungtransplantationer

Definition på nattlig hypoxi när pO2 sjunker mer än
1,3 kPa och SpO2 under 88%. Om tillståndet skall
behandlas argumenterades före och emot och flera
studier behövs för att säkra behandlingsrekommendationer.

Mycobacterie abscessus complex inte en absolut kontraindikation för lungtransplantation (CF patienter).
Om BMI, rejektion, allograf dysfunktion mm som jag
inte kunde greppa tillräckligt bra för att kunna återge.
Referenser angavs.
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Exercise- induced hypoxia

Kongressen var välordnad och trots ett stort utbud av
intressanta ämnen kunde jag känna mig alert och ha
grepp om vad jag ville lyssna på. Deltagarantalet var
ca 600. Stämningen var god, miljön och vädret bidrog
säkert till detta också. Middagen på torsdagen blev till
en härlig fest med mycket musik, god mat och dans
efteråt för dem som ville.

Vår eminenta Margareta Emtner belyste det aktuella
kunskapsläget. Vi väntar på resultat från AMBOX studien. Just nu räcker inte evidensen för att Socialstyrelsen skulle rekommendera syrgastillägg till normoxiska
patienter som endast sjunker i SpO2 vid ansträngning.
Detta trots att studier från 2003 och framåt har visat
att patienternas uthållighet, metabolism, muskelfunktion blir bättre, dock inte hälsorelaterad livskvalitet.

Det var nyttigt att få vara med och höra om det aktuella kunskapsläget och vad som anses viktigt inom
lungmedicin just nu.

På fredagen ägde 2 posterpresentationer rum. Där
hade jag fått möjligheten att presentera postern
”Neurotoxic side effects of Docetaxel (Taxotere®)”.
Alla presentatörerna fick några minuter för att berätta
om sina arbeten för gruppen av åhörare som gick runt
med en moderator. Postrarna höll god kvalitet och var
intressanta och ämnena hade stor bredd. 2 av 3 bästa
poster priserna gick till kollegor! Hurra!

Jag vill tacka sektionen för andning och cirkulation för
det ekonomiska bidraget som gjorde mitt kongressdeltagande möjlig!
Eeva Europ
Specialistsjukgymnast
Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
eeva.europe@sll.se
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https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=”Pressures+and+O
scillation+Frequencies+Generated+by+Bubble-Positive+Expirato
ry+Pressure+Devices
Respir Care. 2017 Apr;62(4):444-450. doi: 10.4187/respcare.05164. Epub 2017 Jan 31.
Pressures and Oscillation Frequencies Generated by Bubble-Positive Expiratory Pressure Devices.
Santos MD1,2, Milross MA3, Eisenhuth JP3, Alison JA3,4.

Abstract
Results
Flows of 5-25 L/min produced the following mean
± SD PEP and oscillation frequencies (Hz): the
Bubble-PEP-3cm produced PEP of 10.4 ± 0.14
to 10.8 ± 0.24 cm H2O, oscillations between 13
and 17 Hz; the Bubble-PEP-0cm produced PEP
of 10.9 ± 0.01 to 12.9 ± 0.08 cm H2O, oscillations
between 12 and 14 Hz; the AguaPEP produced
PEP from 9.7 ± 0.02 to 11.5 ± 0.02 cm H2O,
oscillations between 11 and 17 Hz; the Hydrapep
produced PEP of 9.6 ± 0.35 to 10.7 ± 0.39 cm
H2O, oscillations between 14 and 17 Hz; and the
Therabubble produced PEP from 8.6 ± 0.01 to
12.8 ± 0.03 cm H2O, oscillations between 14 and
17 Hz.

Background
Positive expiratory pressure (PEP) devices are
used to assist with airway clearance. Little is
known about the therapist-made or commercially
available bubble-PEP devices. The aim of this
study was to determine the end-expiratory
pressures (cm H2O) and oscillation frequencies
(Hz) generated when a range of flows were
applied to the therapist-made bubble-PEP devices
(Bubble-PEP-3cm and Bubble-PEP-0cm) and
commercial bubble-PEP devices (AguaPEP,
Hydrapep, and Therabubble).
Methods
This was a bench-top experimental study using a
compressed air source, flow rotameter (flows of 5,
10, 15, 20, and 25 L/min), and pressure transducer.
Data were collected using a data acquisition
device with PhysioDAQxs software and analyzed
with Breathalyser software to determine the
pressures and oscillation frequencies generated by
5 bubble-PEP devices. Each flow was constant for
a 30-s measurement period, and measurements
were repeated in triplicate. The 5 devices were: a
therapist-made Bubble-PEP-3cm device (filled
with 13 cm of water, tubing resting 3 cm from
the base of the container); the therapist-made
Bubble-PEP-0cm (filled with 10 cm of water,
tubing resting at the base of the container); and
the AguaPEP, Hydrapep, and Therabubble devices
with water to the 10 cm mark on the containers.

Conclusions
Bubble-PEP-3cm maintained the most stable
pressure throughout the range of flows tested. All
devices investigated produced similar oscillation
frequencies.
Copyright © 2017 by Daedalus Enterprises.
Keywords
AguaPEP; Hydrapep; Therabubble; airway
clearance; bubble; physiotherapy; positive
expiratory pressure device; therapist-made

23

Artikeltips

Sommarskick 2017

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=%22Noninvasive+V
entilation+Intolerance%3A+Characteristics%2C+Predictors%2C+
and+Outcomes%22
Respir Care. 2016 Mar;61(3):277-84. doi: 10.4187/respcare.04220. Epub 2015 Dec 29.
Noninvasive Ventilation Intolerance: Characteristics, Predictors, and Outcomes.
Liu J1, Duan J2, Bai L1, Zhou L1.

Abstract
Background
Noninvasive ventilation (NIV) intolerance
is one reason for NIV failure. However, the
characteristics, predictors, and outcomes of NIV
intolerance are unclear.

in mean arterial pressure, heart rate, or breathing
frequency after the NIV intervention. Moreover,
intolerant subjects had a higher intubation rate
(44.0% vs 25.8%, P = .008) and higher mortality
(34.0% vs 22.4%, P = .08). The three most
common complaints were that NIV worsened
subjects’ distress (46%), that NIV resulted in
dyspnea (26%), and that the flow or pressure of
NIV was too strong to bear (16%).

Methods
Noninvasive ventilation (NIV) intolerance
is one reason for NIV failure. However, the
characteristics, predictors, and outcomes of NIV
intolerance are unclear..

Conclusions
NIV intolerance worsened subjects’ outcomes.
Younger subjects with a high heart rate and
breathing frequency may be more likely to
experience NIV intolerance.
Copyright © 2016 by Daedalus Enterprises.

Results
A total of 961 subjects were enrolled in the
study. Of these, 50 subjects (5.2%) experienced
NIV intolerance after a median 2.4 h of NIV
support. Age (OR = 0.98, 95% CI 0.963-0.996)
and heart rate (OR = 1.02, 95% CI 1.006-1.030)
measured before NIV were 2 independent risk
factors of NIV intolerance. After 1-2 h of NIV,
independent risk factors of NIV intolerance were
heart rate (OR = 1.03, 95% CI 1.016-1.044) and
breathing frequency (OR = 1.06, 95% CI 1.0271.099). Intolerant subjects had no improvement

Keywords
intolerance; intubation; noninvasive ventilation;
predictor
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https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=%22Cough+Peak+F
low+Measured+by+a+Ventilator+to+Predict+Re-Intubation%22
Respir Care. 2017 Feb 28. pii: respcare.05260. doi: 10.4187/respcare.05260. [Epub ahead of print]
Use of Cough Peak Flow Measured by a Ventilator to Predict Re-Intubation When a Spirometer Is
Unavailable.
Linfu B1, Duan J2.

Abstract

spirometer and a ventilator had similar area under
the curve of receiver operating characteristic
(0.79 vs 0.83, P = .26). When a CPF of 56.4 L/
min was measured by a spirometer as cutoff value,
the sensitivity and specificity to distinguish reintubation was 73 and 87%, respectively. When
it was measured by a ventilator, the cutoff value,
sensitivity, and specificity were 56 L/min, 73%,
and 85%, respectively.

Background
A ventilator includes the function to measure
flow velocity. We aimed to compare the predictive
accuracy for re-intubation diagnosed by cough
peak flow (CPF) measured by a spirometer and a
ventilator.
Methods
Endotracheally intubated subjects who passed a
spontaneous breathing trial were enrolled. Before
extubation, CPF was measured by a spirometer
and a ventilator, respectively. Re-intubation was
recorded at 72 h after extubation.

Conclusions
CPF measurement by a ventilator was convenient,
affordable, and safe. It had a predictive accuracy
for re-intubation similar to that of a spirometer.
Copyright © 2017 by Daedalus Enterprises.

Results
A total of 126 subjects were enrolled. Among
them, 15 subjects (12%) experienced reintubation. CPF was lower in re-intubated subjects
than those without re-intubation (measured by a
spirometer: 54 ± 30 L/min vs 86 ± 37 L/min, P <
.001; and measured by a ventilator: 50 ± 22 L/min
vs 80 ± 26 L/min, P < .001). CPF measured by a

Keywords
cough peak flow; extubation; re-intubation;
spontaneous breathing trial

25

Artikeltips

Sommarskick 2017

Cochrane Database Syst Rev. 2017 May 4;5:CD006842. doi: 10.1002/14651858.CD006842.pub4.
[Epub ahead of print]

Oscillating devices for airway clearance in people with cystic
fibrosis.
Morrison L1, Innes S2.

Author information
Abstract

Selection Criteria
Randomised controlled studies and controlled
clinical studies of oscillating devices compared
with any other form of physiotherapy in people
with cystic fibrosis. Single-treatment interventions
(therapy technique used only once in the
comparison) were excluded.

Background
Chest physiotherapy is widely prescribed to
assist the clearance of airway secretions in people
with cystic fibrosis. Oscillating devices generate
intra- or extra-thoracic oscillations orally or
external to the chest wall. Internally they create
variable resistances within the airways, generating
controlled oscillating positive pressure which
mobilises mucus. Extra-thoracic oscillations are
generated by forces outside the respiratory system,
e.g. high frequency chest wall oscillation. This is
an update of a previously published review.

Data collectin and analysis
Two authors independently applied the inclusion
criteria to publications and assessed the quality of
the included studies.
Main results
The searches identified 76 studies (302 references);
35 studies (total of 1138 participants) met the
inclusion criteria. Studies varied in duration from
up to one week to one year; 20 of the studies
were cross-over in design. The studies also
varied in type of intervention and the outcomes
measured, data were not published in sufficient
detail in most of these studies, so meta-analysis
was limited. Few studies were considered to
have a low risk of bias in any domain. It is not
possible to blind participants and clinicians to
physiotherapy interventions, but 11 studies did
blind the outcome assessors.Forced expiratory
volume in one second was the most frequently
measured outcome. One long-term study (seven
months) compared oscillatory devices with
either conventional physiotherapy or breathing
techniques and found statistically significant
differences in some lung function parameters in
favour of oscillating devices. One study identified

Objectives
To identify whether oscillatory devices, oral or
chest wall, are effective for mucociliary clearance
and whether they are equivalent or superior to
other forms of airway clearance in the successful
management of secretions in people with cystic
fibrosis.
Seach methods
We searched the Cochrane Cystic Fibrosis
and Genetic Disorders Group Trials Register
comprising references identified from
comprehensive electronic database searches and
hand searches of relevant journals and abstract
books of conference proceedings. Latest search
of the Cystic Fibrosis Trials Register: 27 April
2017.In addition we searched the trials databases
ClinicalTrials.gov and the WHO International
Clinical Trials Registry Platform. Latest search of
trials databases: 26 April 2017.
26
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Oscillating devices for airway clearance in people with cystic fibrosis.
compared to positive expiratory pressure may
have significant resource implications. More
adequately-powered long-term randomised
controlled trials are necessary and outcomes
measured should include frequency of
exacerbations, individual preference, adherence to
therapy and general satisfaction with treatment.
Increased adherence to therapy may then lead
to improvements in other parameters, such as
exercise tolerance and respiratory function.
Additional evidence is needed to evaluate whether
oscillating devices combined with other forms
of airway clearance is efficacious in people with
cystic fibrosis.There may also be a requirement to
consider the cost implication of devices over other
forms of equally advantageous airway clearance
techniques. Using the GRADE method to assess
the quality of the evidence, we judged this to
be low or very low quality, which suggests that
further research is very likely to have an impact on
confidence in any estimate of effect generated by
future interventions.

an increase in frequency of exacerbations
requiring antibiotics whilst using high frequency
chest wall oscillation when compared to positive
expiratory pressure. There were some small
but significant changes in secondary outcome
variables such as sputum volume or weight,
but not wholly in favour of oscillating devices.
Participant satisfaction was reported in 15 studies
but this was not specifically in favour of an
oscillating device, as some participants preferred
breathing techniques or techniques used prior
to the study interventions. The results for the
remaining outcome measures were not examined
or reported in sufficient detail to provide any high
level evidence.
Authors conclusions
There was no clear evidence that oscillation was
a more or less effective intervention overall than
other forms of physiotherapy; furthermore there
was no evidence that one device is superior to
another. The findings from one study showing an
increase in frequency of exacerbations requiring
antibiotics whilst using an oscillating device
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https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28244799
Ann Am Thorac Soc. 2017 May;14(5):778-784. doi: 10.1513/AnnalsATS.201609-733AS.
Functional Tests in Chronic Obstructive Pulmonary Disease, Part 1: Clinical Relevance and Links
to the International Classification of Functioning, Disability, and Health.
Bui KL1, Nyberg A1, Maltais F1, Saey D1.

Abstract
Chronic obstructive pulmonary disease is a major
cause of morbidity and mortality worldwide and
an important cause of disability. A thorough
patient-centered outcome assessment, including
not only measures of lung function, exercise
capacity, and health-related quality of life, but also
functional capacity and performance in activities
of daily life, is imperative for a comprehensive
management of chronic obstructive pulmonary
disease. This American Thoracic Society Seminar
Series is devoted to help clinicians substantiate
their choice of functional outcome measures
in this population. In Part 1 of this two-part
seminar series, we describe the various domains
of functional status to elucidate terms and key
concepts intertwined with functioning and to
demonstrate the clinical relevance of assessing
functional capacity in the context of activities of
daily living in agreement with the International
Classification of Functioning, Disability, and

Health. We hope that a better understanding of
the various defining components of functional
status will be instrumental to healthcare providers
to optimize chronic obstructive pulmonary
disease evaluation and management, ultimately
leading to improved quality of life of patients
afflicted by this condition. This first article also
serves as an introduction to Part 2 of this seminar
series, in which the main functional tests available
to assess upper and lower body functional capacity
of these patients are discussed
Keywords:
Disability; International Classification of
Functioning; and Health; functional capacity;
functional performance; patient outcome
assessment
PMID: 28244799
DOI:10.1513/AnnalsATS.201609-733AS
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https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28244801
Ann Am Thorac Soc. 2017 May;14(5):785-794. doi: 10.1513/AnnalsATS.201609-734AS.
Functional Tests in Chronic Obstructive Pulmonary Disease, Part 2: Measurement Properties.
Bui KL1, Nyberg A1, Maltais F1, Saey D1.

Abstract
Chronic obstructive pulmonary disease (COPD)
is a major cause of morbidity and mortality
worldwide and an important cause of disability
and handicap. For a thorough patient-centered
outcome assessment and comprehensive
management of the disease, measures of lung
function, exercise capacity, and health-related
quality of life, but also of functional capacity
in activities of daily life, are necessary. In Part
2 of this seminar series, we discuss the main
functional tests to assess upper and lower body
functional capacity in patients with COPD to help
clinicians substantiate their choice of functional
outcome measures in COPD. In agreement with
the International Classification of Functioning,
Disability and Health to assess functional
capacity representative of daily life activities, this
review focuses on functional tests that include
components such as changing and maintaining
body positions, walking, moving, and climbing,
as well as carrying, moving, and handling
objects. We review the validity, reliability, and
responsiveness of these tests. With 11 links to

the International Classification of Functioning,
Disability and Health framework addressing
several upper and lower body components of
functional activities, the Glittre Activities of Daily
Life test seems to be the most promising and
comprehensive test to evaluate functional capacity
in activities of daily life. The links between
functional capacity tests and real participation
in daily life, as well as with important clinical
outcomes such as morbidity and mortality, need
further investigation. More studies are also
recommended to document minimal detectable
changes, minimal clinically important differences,
and normative values for these functional tests.
Keywords:
Disability; International Classification of
Functioning; and Health; chronic obstructive
pulmonary disease; functional capacity; patient
outcome assessment
PMID: 28244801
DOI:10.1513/AnnalsATS.201609-734AS
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